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ÚVOD
Název naší knížky "V PROMĚNÁCH ČASU" má své opodstat
nění. Velká část svědectví v ní obsažená je od lidí, kteří události sami
prožívali a viděli je svýma očima. V zážitcích se prolínají jejich
názory, většinou z křesťanského hlediska.
Lidé, kteří byli přitom si kladou otázky: Proč tolik násilí je stále
ve světě? Proč jsou války, vraždění nevinných lidí, ničení obydlí,
historických staveb?
Je to podle nás odklonem lidí od Boha a jeho přikázání. Kdyby se
lidé snažili žít a jednat podle DESATERA, nebylo by třeba policie,
ani věznic. Touha po mamonu, moci, slávě, rozkoši žene lidstvo
jenom do zkázy. V ládnoucí si neberou příklad z historie, kdy ti, kteří
chtěli ovládnout svět, zmizeli v propadlišti dějin. Kde je sláva
Napoleona, Hitlera, Stalina a jejich nohsledů, jejichž cesta moci byla
dlážděna lebkami statisíců mrtvých? Znovu a znovu se nechají lidé
ovládat podobnými zrůdami a vraždí se, plodí nenávist, sejí smrt!
Naši

"hrdinové"

v

naší

knížce

všichni

odsuzují

zlo

válek,

vzájemné zabíjení, touží po klidném životě v míru a pokoji!
Jistě i Vy, naši milí čtenáři, toužíte prožívat své žití v spoko
jenosti, pohodě a lásce! Což V ám ze srdce všem přejeme!

Bohumil Černík
a Karel Janáček S'Oběnovský
L.P. 1999
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V

PROMĚNÁCH

ČASU

SVĚDECTVÍ Z NAŠÍ VYSOČINY
VYZNÁNÍ
Dva roky to trvalo, když po dlouhém váhání jsem svolil panu
Černíkovi, aby připravil k tisku knížku s názvem "ŠŤASTNÝ
ČLOVĚK". Oba jsme byli překvapeni, jak rychle se tato útlá sbírka
zveršovaných pověstí rozletěla po naší vlasti a i do ciziny. Museli
jsem zadat dotisk.
Od té doby z archivu byl vybrán, zpracován a panem Černíkem
připraven k tisku materiál pro dalších sedm publikací.
Naše knížečky jsou pro velký okruh přátel a známých - tedy pro
potřebu nás autorů. Naši přátelé nám jistě odpustí nějaké chybičky a
další nedostatky v textu. Poněvadž jsme oba již v letech a těžkosti
stáří doléhají, a tedy nevím já, ani dobrý přítel Bohumil, kdy skončí
naše pouť, chtěl bych se vyznat, proč tuto práci vydavatelskou
konáme? Kdo naše knížky čte, zjistil již mnohé, co nás k tomu vede.
Práce vesnických písmáků si velmi vážili spisovatelé románů. Z jejich
záznamů, vyprávění tvořili svá románová díla. Ale my máme úmysl
zanechat vzpomínky na lidi na venkově, na jejich život a práci,
radosti, bolesti, strasti a utrpení v různých dobách.
V mém historiografickém snažení jsem se poznal s mnohými
písmáky a kronikáři. Spolupracoval, vyměňoval si zkušenosti s lidmi
v těchto věcech fundovanými. Od nich se učil a vzdělával po více jak
padesát let. Bůh mi dopřává i mému příteli, aby se v podzimu
našeho života soustředěné poznatky dovědělo více lidí. NEDĚLÁME
TO PRO ZISK, ANI SLÁVU!
Ti, kteří mi pomáhali, si zaslouží, aby na ně nebylo zapomenuto.
Mnozí z písmáků mi svěřovali své práce, mnohdy zachycené těžkou
upracovanou rukou. Dali mi možnost nahlédnout do jejich rodinných
archivů a kronik. Tím jsem poznával jejich životní příběhy a osudy.
Ve vyhledávání zpráv z minulosti z pamětních knih far a obcí, s
překlady z latiny a němčiny, mi vyšli vstříc vlastenečtí kněží, učitelé,
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badatelé, historici a archiváři. V šem v této knížce patří veliký dík.
O některých je v .ní pojednání. Podrobněji psát o všech spolupra
covnících by samo vydalo námět na silnou knihu. Připojuji alespoň
jejich jména, neboť si zaslouží, aby na ně zůstala vzpomínka!

:::

.

SEZNAM SPOLUPRACOVNÍKŮ:
Čapek Josef, kronikář, lid. archeolog- Dolní Krupá č. 12
Čermák Jiří, vypravěč- Bílek č. 42
Černík Bohumil, publicista- Česká Rybná č. 51
Dočekal František, vypravěč - Počátky č. 58
Hladík František, kronikář, publicista- Pohled č. 114
Hladík Bohuslav, historik, publicista- Polná č. 53
Hájek Kamil, rolník, kronikář, vypravěč- Havlíčkova Borová
Hošek Jindřich, učitel, básník, spisovatel- Žižkovo Pole
Janáček Karel, úředník, překladatel z němčiny - Krucemburk č. 17
Kamarád Josef, rolník, básník- Velká Losenice
Kubánek František, hudebník, písmák- Chotěboř 951
Krátký Jan, mlynář, malíř, básník- Ostružno č. 7
Málek Ladislav, úředník, písmák - Trhová Kamenice č. 62
Michal Josef, úředník, překladatel z němčiny, ruštiny- Chotěboř 905
Musil Jaroslav, rolník, písmák- Žižkovo Pole č. 34
Němec Karel, lesní, vypravěč- Chotěboř, ul. Legií 638
Ondráček Josef, úředník, vypravěč - Ždírec nad Doubravou
Procházka Bedřich, učitel, korektor - Sobíňov č. 44
Polívka Jan, odbojář, publicista- Vojnův Městec
Reiniš František, kat. kněz, později pol. úředník, překladatel z němčiny a latiny- Sobíňov
Starý František, obuvník, vypravěč - Sobíňov č. 97
Socha Emil, úředník, vypravěč- Praha 7, Křížkova 13
Socha Karel, úředník, vypravěč- Praha 4, Pankrác, ul. 5. května 12
Tichý Jaroslav, učitel, archivář, publicista - Chotěboř, Stromovka
621

Zrzavý Jan, rolník, rod. kronikář- Krucemburk č. 8
Zvolánek Miloslav, elektrikář, citlivec - Chotěboř, Sportovní 1302

a další
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MOJI UČITELÉ, RÁDCI. ZNALCI DĚJIN:
Haněl Jaroslav, kat. kněz- Chotěboř č. 61
Hauser Zbyněk, ing., rodopisec, publicista- Kolín, Třešňová č. 766
Křivský

Pavel,

řád.

kněz,

dr.

filosofie,

badatel,

překladatel,

spisovatel- Praha 6, Břevnov, ul. Mládeže 20
Kunc Miloslav, kat. kněz, znalec historie - Moravská Cikánka č. 12,

Svratka
Koštíř

V lastimil,

zvěrolékař ,

znalec

historie,

karikaturista

-

Chotěboř
Malý Josef, kat. kněz, historik, restaurátor, rodopisec - Morašice u

Litomyšle
Mokrý Josef, kat. kněz, rádce- Ronov nad Doubravou č. 172
Mertlík Rudolf, profesor, překladatel, spisovatel, básník - Modřany

u Prahy
Polreich František, kat. kněz, rádce - Klášter 24, Vilémov u Golčova

Jeníkova
Pohanka Josef, ing., historik , restaurátor, spisovatel - Žďár nad

Sázavou, Sadová č. 597
Slavíček Václav, kat. kněz- Havlí čkova Borová č. 60
Vostatek

Miroslav,

RNDr.,

historik

Pardubice, Polabiny II.
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poštovnictví,

publicista

-

REPORTÁŽE

Z

DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Vzpomínky P. Josefa Kvocha na válečná léta a zážitky ve
vězení za německé okupace.
Co člověk prožil v dřívějších dobách, na to se občas zapomíná
nebo se časem stává přikrášleným. Čas válečný, to byla pro někoho
bitva o pouhý život, protože nevěděl, jak započatý den skončí. Byly
to dny strachu, nejistoty. Někdy i příchod cizího člověka či příjezd
:::

auta přinesl dalekosáhlé následky. Zvláště v době heydrichády se
zatýkalo a popravovalo bez jakéhokoliv soudu. Lidé byli zatýkáni a
stříleni i pro pouhé zastrašování, jak to denně oznamovaly vývěsní
plakáty. Ten nebo onen byl zastřelen jen proto, že schvaloval atentát
na vraha českého lidu, na Heydricha. Ať to byla pravda nebo ne,
stačilo pouhé udání některého udavače a nařčený byl bez soudu
zastřelen.

ÁRIJSKÝ PŮVOD
Začátkem války jsem byl farářem v Petrovicích u Nového Bydžova.
Nastaly veliké změny. Jednou z novinek bylo, že každý se musel
prokázat, že není žid a v jeho rodině se do třetího kolena nevyskytl
žádný žid. Tato nařízení platilo v Německé říši i v tzv. Protektorátě
Čechy a Morava. Lidé jezdili po farách, aby si zaopatřili křestní a
oddací listy až do třetího kolena. Mimo jiné jsem měl i tento případ:
Přišel ke mně pan Hošek, velkoobchodník ze Stračova, a žádal mě
o potřebné doklady, protože jeho předkové pocházeli z Petrovic u
Nového Bydžova. Při hledání v jeho rodokmenu jsem zjistil, že jeho
předek ze strany matky byl žid, tedy ne árijec. V matrikách v
Petrovicích byla vzadu část pro židy a v ní byl uveden rod Braunerů
jako židovský. Co teď dělat? Onen pan Hošek mě dlouho prosil a
mořil, až jsem mu vyhověl a jeho vyznání jsem prostě vynechal .
Dnes je to zdánlivá maličkost, ale v tehdejší době Němci posuzovali
toto počínání jako zradu a nebrali žádný ohled a za tento přečin
býval rozsudek trestu smrti. Pro mne vše tehdy dopadlo dobře, nic z
toho nebylo, ale tenkrát jsem měl stálý strach, vždyť šlo o krk. Ještě
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během války se ukázalo, že jsem jednal správně, protože jeden muž
právě z rodiny Braunerů byl s námi zapojen v odboji a zahynul v
Terezíně.

SETKÁNÍ S PARAŠUTISTY
Často jsem se stýkal s lesníkem, protože oba jsme byli v panství
harrachovském. Při jedné cestě lesem jsem se setkal s parašutistou
shozeným z letadla tajně v noci, aby v našem kraji vedl odboj proti
"Němcům - s]. Šemberou, kapitánem vedoucí skupiny odboje. Hledal
osobní styky v novém působišti. Šel s námi oběma, se mnou a
lesníkem, do Petrovic. Svým rodičům jsem řekl: "To je nový lesní
inženýr a bude tady dočasně bydlet.". Na faře se mu líbilo. Byla
veliká, prvé patro bylo neobydlené. V jedné místnosti v patře jsem
měl šestilampový radiopřijímač, který neměl odstraněné krátké vlny.
Všechny radiové přijímače musely být zbaveny krátkých vln, což
mohli provádět jen specialisté, a po onom odstranění dostal každý
potvrzení, že přijímač byl zbaven krátkých vln. Tak se nemohlo
poslouchat vysílání cizího rozhlasu, samozřejmě protiněmeckého.
Měl jsem přijímače dva. U druhého, staršího a méně výkonného,
jsem dal vyjmout krátké vlny, zatímco silnější a výkonnější jsem měl
schován v onom prvním patře. Za nějaký čas přišel i druhý parašu
tista, na jehož jméno si už nevzpomínám. prvnímu se říkalo krycím
jménem Velký Josef, druhému Malý Josef.
Plánovalo se další místo na ilegální vysílání. To bylo právě na faře
v Libčanech. Němci brzy tuto vysílačku objevili a musela být
přemístěna co nejdříve jinam. Hajný Holub ji měl přenést do Petrovic
na faru. A jak se stalo, že bylo připravované přemístění prozrazeno,
jsem se nikdy nedověděl.
V říjnu 1944 začal řetěz zatýkání. Vysílačka byla prozrazena a
Holub s ní chycen. Parašutisté však včas zmizeli. Ke mně na faru
přišel gestapák s naším četníkem Kmentem, který byl s námi rovněž
zapojen do našeho hnutí. Byl celý sinalý a roztřesený. Naštěstí ho
nikdo neprozradil a nic se mu nestalo.
Jak jsem se po válce dověděl, parašutista Velký Josef byl chycen a
na gestapu utýrán. Fotografii jeho mrtvoly se mi podařilo sehnat a
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dosud ji mám uschovanou.Malý Josef se sám zastřelil, aby nepadl do
rukou gestapa.
S lesníkem Holubem i s vysílačkou jsme byli naloženi na auto a

dopraveni na gestapo v Hradci Králové, tam, kde je dnes Okresní
soud. Výslech začal hned. Kolem nás stáli gestapáci s různými
předměty na bití a velkým řvaním a bitím nás nutili k výpovědím.
Nebyl jsem v pekle, ale tak nějak jsem si to právě názorně předsta
voval. Teď už to nedovedu tak vyjádřit, po odstupu času smysly
otupí a nelze si už představit dost dobře onu hrůznou dobu. Naštěstí
pro nás vše netrvalo dlouho, protože přivedli lesního Ducháčka a ten
:

řekl: "Hoši, řekněte pravdu, už je to stejně prozrazeno, oni se už o
všem dověděli od někoho jiného." Co jsme mohli dělat, tenhle
argument a vysílačka, kterou jsme s Holubem přinesli, nám nedávala
žádnou naději a výmluvu.Nechali nás, abychom se dívali na výslechy
dalších předvolaných. Ty zuřivé tváře gestapáků, ta krev všude ...
Potom nás zavedli do vězení.Myslím, že to bylo v č.117. V této cele
byl před námi Boh. Melichárek.Tak začala řada dní, v kterých člověk
nežil. Tam se nedalo spát, stálé bouchání, křik, nářek, nejistota, co
bude. Atmosféra strachu, nejistoty, neklidu nikomu nepřidá.

CESTA

DO

TEREZÍNA

Na svátek Dušiček

(2.

listopadu

1944)

nás naložili dva a dva k

sobě spoutané do vlaku.Za doprovodu gestapáků i našich četníků a
patřičného řvaní jsme jeli z Hradce do Pardubic, kde se přibírali další
vězňové. Přes Prahu jsme se dostali do Bohušovic, kde nás vyhnali z
vlaku po svém vlastním způsobu jako dobytek. Na nádraží nás ne
příliš jemně seřadili a hnali poklusem na Malou pevnost. V bráně
pevnosti už čekali SS a klacky a gumovými hadicemi. Několik z nás
museli odnést, sami nebyli schopni chůze.Způsobem gestapáků bylo
pořádně zastrašit, aby se vězňové báli a neodvažovali se k odplatě.
Bylo jich tak málo a vězňů přesila. A pak, každý se činil, jak jen
mohl, aby se zavděčil nejen velitelům, ale také ze strachu před
frontou. Každý chtěl být nepostradatelný, jen aby nemusel na frontu,
které se bál. Tady se jim vedlo dobře, měli lehké bytí, celou spoustu
balíčků, které nám přátelé posílali.
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Každý známý se snažil nám něco poslat, nejen prádlo, ale i
potraviny.
Příchod k prvnímu dvoru nás vítal německým nápisem: Arbeit
macht frei (práce osvobozuje). Byl to jen nápis, ale ve skutečnosti
zotročuje. Tak se mi v té chvíli zdálo, že by to bylo správnější: Při
vstupu zanechte vší naděje na návrat. A od této chvíle šlo ještě víc o
život než dříve.
Zavedli nás na první dvůr do č. 6. To byla stará kasemata v šan
cích, kdysi pro rakouské vojáky. Byla to velká cela, po stranách byly
palandy z prken se dvěma odděleními bez nějakých přikrývek. V ro
hu stál primitivní záchod. Prostá jáma se dvěma šlapkami a uvnitř
byla voda. Na spaní nebylo ani pomyšlení, ať už z dojmů z cesty a
hlavně obavy, co bude následovat. SS přihnali další transport. Vězně
honili po dvoře s klacky sem a tam. Když je hodně pohonili, zahnali
je do kouta a polévali hadicí studenou vodou. Museli znovu utíkat a
když nemohli, kopali je, bili, až někteří zůstali ležet a museli je dát
odnést. Nejvíce trpěli staří. Pak je zahnali do cel a za chvíli přišli jiní
židé s vozíkem, aby odvezi raněné i mrtvé. Byl to transport židů a
pro nás to mělo být úvodní přivítání, abychom uvažovali, kam až
dospěla lidská zloba.
Po tomto přivítání stejně nikdo z nás nemohl spát. Druhý den
ráno nás vyhnali před strážnici, tam jsme se museli odstrojit.
Naházeli nám trestanecké šaty. Žádný se nedíval, zda mu padnou
nebo ne, jen aby už byl hotov. Byl na nás pohled jako na maškarním
plese. Každý kus jiný, části zbytků uniforem československé armády.
Mně se podařilo si propašovat krátký kožíšek s pletenými rukávy. ten
mě uchránil před zimou.
Takto vystrojené nás vedli na čtvrtý dvůr, kde měli nově vystavěné
cely. Byly to velké místnosti, ve kterých se umístilo několik set
vězňů. Byly ještě mokré, bez skel v okénkách, podobným továrním.
Tam jsme byli namačkání jeden na druhého. při delším pobytu se
stropu padaly sražené páry a okénky na nás pršelo. Tam jsme pobyli
asi týden. Ležet se nedalo, nebylo kde. Klímali jsme v sedě na svých
ranečkách zády o sebe opřeni. Nebyl to spánek, jen dřímota z únavy.
Po týdnu nás rozvezli po jiných celách.
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Strava: ráno černá káva ovšem z cikorky a každý dostal příděl
chleba. To byl asi tři a půl centimetrů tlustý krajíc z veky - na celý
den. V poledne vodová polévka, v níž sem tam plavaly zbytečky buď
brambor nebo chleba, zbytek to ze zásilek posílaných vězňům. Jinak
už nic jiného. Večer zase trochu oné polévky. S chlebem se muselo
vyjít. Nemohl se sníst najednou, i když by býval každý rád to
provedl. Musel se ovládnout, chléb schovat do kapsy a dát pozor, aby
mu ho někdo nevzal.
Staly se případy, že se chléb kradl. Když byl viník dopaden, byl
nemilosrdně zbit od vlastních vězňů k tomu určených. Hlad je těžká
věc a hlavně pro mladé. T i by bývali jedli stále. Člověk se musel
naučit správně jíst. ne hltat, ale po drobečkách pěkně rozžvýkat, aby
se všechno zažilo. Člověk se naučil vážit si chleba. Někdy jsme měli
štěstí, že jsme dostali balíček z domova. Sice tam SS nenechali nic k
jídlu nebo jen málokdy, ale častěji jsem v otevřeném balíčku našel
zbytky cukru se stroužky česneku. To jsem si pak pošetřil, aby
vystačilo do nové zásilky. Nebylo to mnoho, ale aspoň něco
výživného. Polévku dováželi určení vězňové ve škopcích na holi.
Rozdával ji kápo z cely do přinesených nádob. Horší bylo, když se
hliněná miska rozbila, těžko se sháněla náhrada, než se našla
odhozená plechovka od konservy, kterou zahodil některý SS.
Po jídle se řadili vězňové na dvoře, aby je vedli někam na práci.
Chodil jsem na Reichsbahn- většinou se chodilo pěšky na nádraží do
Litoměřic - a jeli jsme k České Lípě. Tam se opravovala trať,
vyměňovaly se pražce, které se podbíjely, kladly se nové koleje,
všechno v tempu, za mrazu a sněhu. Nejhorší bylo, že tuto práci si
najala soukromá společnost. Tato se snažila co nejvíce vyždímat z
najatých vězňů. K pobízení SS přibyli ještě noví poháněči. Každý
dostal bití, jen když se trochu narovnal.
Jinou prací bylo vyřezávání hlávek zelí na šancích. Každý dostal
kus jakéhosi nože, kterým se zelí vyřezávalo. Protože byl hlad, vykra
jovali jsme si ze země zbytky košťálů, ale to se nesmělo, za to bylo
bití. Také jsme ze země vytrhávali petržel, jedli ji, ale to se muselo
opatrně. Děkan Marek z Libčan si jednu vybral a začal ji jíst, postavil
se přitom a kousal ji. SS ho uviděl a tak ho zmlátil, až mu tekla krev.
ll

Jednou jsme šli na cibuli. Asi čtyři cibulky jsem si schoval do
kapsy, že si je potom s chlebem sním. U vachy byla kontrola. Všichni
se museli svléct a prohlíželi nám' šaty, zda někdo něco nepronáší.
Hledaly se tužky, papíry, nože, ba i kusy dřev a uhlí se vyhazovalo. Já
jsem nesl cibuli a to bylo zlé, ač toho nebylo mnoho. Než na mne
přišla řada, ze strachu jsem ty cibulky snědL Slzy mi tekly, jakoby
mně zemřela babička. Hlavně, že to dobře dopadlo.
Jiná práce byla, když se chodilo na Albis. To byla továrna, v níž se
·dělaly vrtule.

Byla to práce lehká a hlavně v teple.

Vrtule

se

obrušovaly na pásovém stroji. Jeden z vězňů, nevím jak se to mohlo
stát, při práci přetrhl tři pásy. To považovali za otevřenou sabotáž a
hlásili do tábora. Po příchodu byl dotyčný zaveden na vachu a tak
zbit, že z něj kusy masa visely. Každý večer nás vyhnali na tzv. apel a
tam nás počítali a oznamovali další práci.
Většinou se chodilo na práci "pěšky, ale na důl Richard se jelo.
Bylo to již dál. Byla to podzemní továrna připravená na výrobu
řízených střel V-1 a V-2. Štola byla dlouhá, že do ní vjel vlak a mohl
vyjet kolem. Práce tam byla velmi nebezpečná, protože čas od času
při hloubení se utrhl těžký kus opukového stropu a <Zavalil ty, jež tu
pracovali. Strop se podbetonovával. Tam zahynulo velké množství
vězňů. Byl jsem proto rád, že se mi podařilo dostat se na jinou práci.
Na jednom komandu jsem zažil bombardování v Ústí nad Labem.
Pracovali jsme na trati, když začaly sirény hlásit poplach. Blížila se
cizí letadla ve velké výšce a bylo jich mnoho. Jejich stříbrné trupy se
leskly a my jsme z toho měli náramnou. radost, nám už to bylo
jedno. Zato SS se ze strachu rozutekli kam kdo mohl, hlavně pod
mostky nebo pod železniční vozy. Spadlo několik menších bomb a
letadla zmizela. Radovali jsme se, že ti, kteří budili hrůzu, se také
něčeho báli.
Také jsem měl znovu výslechy a výsledek byl, že mi připsali do
papírů, které jsem musel podepsat, značky KA XYZ - to značilo Kein
Ausgang, žádný východ, a to druhé - likvidace. Od té doby jsem se
nemohl vzdálit z lágru.
Byl jsem přidělen na práci k zedníkům uvnitř tábora. Pracoval
jsem na stavbě na všech dvorech. Šeredná práce, protože ze všech
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stran bylo vidět. Byl tu stálý strach, hlavně před pinďou, to jest
Jaklem, velitelem tábora, a Rojkem. Oba bez hole nebo latě nevy
cházeli a bili nás hlava nehlava. Každý, kdo šel, musel smeknout
čapku se slovy: "Mtitzenab" a poklusem se vzdálit, jinak bylo zle. To
se tady právě stalo. Nesli škopky s polévkou a Rojkovi se zdálo, že
dost rychle nesmekli, tak na ně vyrazil, oni brkli a polévka se rozlila.
Doma dostali pár ran a vězňové byli bez polévky.
Protože jsem pracoval většinou potom už na I. a II. dvoře, byl
jsem svědkem různých příhod, které ani neuvádím, protože jich bylo
mnoho podobných.
Nejlehčí práce hlavně pro staré bylo ostříhávání králičích ocásků a
nožek, tzv. kůžičkárna. Bylo to v teple, i když za určitého zápachu,
byla tam poměrně volnost řeči, tam se všechno přetřásalo, co se kde
stalo. Bylo toho kolem dost, protože tam byli lidé ze všech cel a víc
se dověděli. Taky tam chodili ti, kteří uklízeli v SS kantině. Často
přinášeli i noviny, i když starší, přece jen to byly zprávy, které
dovedly potěšit hlavně když se blížily fronty. Přinášeli zprávy, jak SS
jsou čím dál tím víc vzteklejší. Často byli SS opilí a tím více tloukli.

VÁNOČNÍ SVÁTKY
Byly pro nás velmi těžké. Každý z nás pociťoval touhu po domově
a svobodě. To se ale muselo celý ten čas potlačovat, hlavně myšlenka
na domov a na věci doma. To vše člověka jenom oslabovalo. proto
první podmínkou, aby se člověk dožil konce, bylo nemyslet na
domov, známé, na nedostatek. V ězňové rádi v duchu vařili a dělali si
různé chutě. Proti tomu jsme vždycky brojili. Být každý sám u sebe
pevným a neoddávat se neskutečným myšlenkám! Na Štědrý den
snad každý změkl. Každého večera někdo musel mít nějakou před
nášku. Vyzvali mě proto, abych jako duchovní promluvil k Štědrému
večeru. Nastalo hrobové ticho. Za chvíli bylo slyšet posmrkávání a
vzdychání.

To

vánoční

ovzduší způsobilo.

Snad

tenkrát

s�adlo

mnoho skrytých slz. Když jsem skončil, povstal jiný vězeň a začal
mluvit z jiného soudku. Spustil i o Panně Marii, že byla matkou,
protože prý se prohřešila v chrámě jeruzalémském, že prý pohoršlivě
s rabíny povstal Ježíš. Tak v tomto duchu chtěl pokračovat dál, ale
l3

pojednou se zvedl šum protestů, který se proměnil v hlučnou bouři.
Byl umlčen a dál už ho nenechali mluvit. Bylo nebezpečí, že hluk
uslyší SS a vyvedou nás ven na zacvičení dle jejich zvyků. Když vše
hlavní kápo uchácholil, ozval se zpočátku tichý zpěv, který pomalu
sílil čtyřhlasně. To Pražáci spustili píseň, kterou jsem neznal, ale
velmi dojemnou: Pán Bůh dej, Pán Bůh dej . .. Věřím, že tenkrát
nezůstalo ani jedno oko suché, jak jsme byli dojati.

DROBNÉ PŘÍHODY
Vedle naší cely byli zavřeni příslušníci obce Lipovec na Čáslavsku.
Co oni provedli, jsem se nedověděl. Jejich cela, tuším že měla číslo
38, byla celá zazděna, a to i dveře a okna, a byl ponechán jen malý

otvor.Přesto se dvěma podařilo utéct .Jak, to je záhada. Vyškrábali se
na střechu nad malým popravištěm. Jeden utekl až do Roudnice, kde
ho chytili naši četníci a přivedli zpět. Druhý zůstal na střeše a když
po něm stříleli ve světle světlometů, musel skočit dolů a bitím byl
doveden na I. dvůr.Nevím, který zahynul dříve, ale jeden byl svlečen
donaha a přivázán za mrazu na zeď. SS přivedli ostatní z jeho cely a
ti ho museli koulovat až zmrzl . Jak vypravoval očitý svědek ze
sousední cely, volal ten chlapec: "Maminko, maminko!"
Z věže, kde stál kulomet a světlomet, ovládali SS celý IV. dvůr. Na

malém popravišti zastřelili SS jednoho dne mladou ženu i s děvčát
kem. Co provedly, žádný nevěděl.
Před celou 38 na malém popravišti se shromáždili francouzští
rukojmí i se svým biskupem, aby užili trochu vzduchu. Pomalu se
procházeli.

U vchodu IV. dvora se řadil zástup vězňů,

aby se

připravili k nástupu do práce. SSmanovi se zdálo, že jim to dlouho
trvá, chtěl je pobídnout. Učinil to tak, že pažbou uhodil jednoho
vězně do zad. V tom vyšla salva z onoho samopalu a trefila jednoho
francouzského příslušníka a zabila jej. Potom bylo dovoleno Fran
couzům doprovodit zastřeleného i s biskupem.

ÚPLAVICE V TÁBOŘE
Je to nakažlivá nemoc. V šechny střeva jsou osypána, nemocný
nesmí vůbec nic jíst. Bez ustání má dráždění na stolici a za velkých
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bolestí z něho vychází zelená pěna. Protože klozet nestačil pro tolik
postižených - byli jsme soustředěni v jedné cele č. 44

-

bylo

přinešeno větší množství nádob po marmeládě a kdo cítil potřebu,
seděl na této plechovce. Tady vysedávali postižení a stále se ne
dostávalo místa, že kolem byl beton pokálen. Dávali jen černou kávu
a živočišné uhlí. Mnoho lidí tak zemřelo a také tím, že něco snědli.
Například jeden křičel: "Já mám doma tři domy, proto se musím
snažit, abych žil". Snědl několik soust a brzy ho to potrhalo. Židé
nestačili odnášet mrtvé a tak to trvalo několik dní. Mrtvý musel být
svlečen donaha a na palec mu byla přivázána cedulka se jménem.
.;

Dva židé přijeli s vozíkem a jeden za nohy, druhý za ruce ho rozhou
pali a vhodili na vozík. Mrtví byli vozeni do Bohušovic, kde bylo
krematorium.

PRÁCE NA PROTITANKOVÉM PŘÍKOPU
Už se blížil konec války, spojenci se přibližovali k pevnosti. T ím
více byli SS vzteklí a zuřili. Mnoho jich muselo na frontu a místo
nich přivedli školu SS, kde byli chlapci kolem 15 a 16 let. Ty ozbrojili
a poručili jim, aby nás hlídali.
T ito byli ještě horší, neměli žádný rozum, byli svedeni a cítili se
důležitými. Vedli nás před lágr, abychom vyhloubili protitankový
příkop 8 m široký a 2 m hluboký. K tomu jsme měli jen 300 lopat a
krumpáčů. Bylo nás asi 3 tisíce. Protože nebylo dost nářadí, byli
jsme nuceni brát hlínu rukama a v hrsti ji odnášet přes příkop. To
všechno se muselo dít poklusem.
Žádný se nesměl zastavit a narovnat.

Hrozilo střílení,

které

prováděli někteří nad židy. Vymysleli si zvláštní zábavu. Pro potřebu
lidí byla vykopána jáma, která byla ohraničena latěmi. Tam přéde
všemi jsme vykonávali svoji potřebu. SS nás strkali do té naplněné
jámy. Musel to být krásný pohled na lidské mraveniště, jak poklusem
odnáší v hrstích hlínu.
Udělalo se dost práce, ale hluboko to nešlo, protože vedle tekla
Ohře,

voda prosakovala zemí a příkop se pomalu plnil vodou.

Poručili židům, aby pracovali dál. A když nemohli, nařídili jim, aby
mezi sebou zápasili lopatami. Když zápas jen fingovali, stříleli po
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nich. jiným zase poručili, aby utíkali. Když nechtěli,

pobízeli je

nasazenými bodáky, a když se dali na útěk, prostě je zastřelili.
Z kněží jsem tam poznal P. Staňka, faráře z Trhanova, zmíněného

Marka z Libčan, faráře Véznera z Krucemburku na Chotěbořsku. Pak
tam byl spirituál seminářský P. Vlk s několika kleriky. Farář Marek
doprovázel mrtvé v cele modlitbami a loučením.

KONEC VĚZNĚNÍ A NAŠE OSVOBOZENÍ
Koncem dubna vypukl v táboře skvrnitý tyfus, který se přenas1
pomocí vší. To bylo zajímavé. Pokud jsme měli blechy, a bylo jich až
černo, veš jsme neviděli, ale když se ukázali vši, blechy zmizely
úplně. Vši jsme sice vybírali, ale nestačili jsme. Horší bylo, když vši
byly infikovány tyfem. Nastaly velké horečky až do bezvědomí. ještě
2. května SS četli jména k likvidaci. Ačkoliv jsem měl již horečku,

dobře jsem vnímal, a jak četli jména podle abecedy a přicházeli k
písmenu K, vyvstal na mně studený pot. Tak to bude asi při smrti.
Nic se mně nestalo, těch asi 40 zastřelili a naházeli do jámy, kterou
jsem později za několik dní viděl jen zčásti zaházenou, takže mrtvým
bylo vidět nohy.
3. května se strhl ohromný křik a vzápětí se ozvala naše národní

hymna. Tu jsem ještě slyšel jako ve snách a zdálo se mi, že jsem už v
nebi. Víc už nic nevím . . . Probudil jsem se převlečený na zemi
ženského dvora ve slámě. Když jsem procitl, zaslechl jsem: "Už
otevřel oči", to se nade mnou skláněla jeptiška a bylo vyhráno,
horečka rychle klesala a já se uzdravoval.
Nejprve mi pozvolna dávali jíst, čím dál tím víc, až jsem kupodivu
povstal. Když jsem šel do kriminálu, měl jsem 90 kg, teď jsem vážil
39 kilo. jak jsem začal chodit, využil jsem toho času k prohlídce
tábora, prošel jsem celý tábor, všechny cely, SS kasárna, bývalou
vachu, podzemní kobky ještě zakrvácené. Tam mučili bez denného
světla s kruhy na zdech, na nichž zavěšovali umučené k smrti. Viděl
jsem hromady papírových popelnic rozházených po zemi i zavřené s
nápisy spálených. Procházel jsem volně, nikdo mě nezdržoval, neměl
kdo. T ábor Němci rychle opustili a už se tam nevrátili. Báli se Rusů
a nákazy z tyfu. Z počátku nad námi bděli čeští četníci, asi jen šest,
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později jich bylo více. Žádný voják tam nesměl z obavy před nákazou
z tyfu.
Jednou se přiblížil větší zástup Němců. Naši četníci měli velkou
obavu, protože proti několika karabinám četníků tu stála ještě velká
část armády a spojenci odtáhli jinam. Naštěstí i Němci měli strach z
tyfu a nepřišli.
Jindy přijelo menší nákladní auto pro nějaké vězně, které chtělo
odvézt. Prosil jsem je, aby mě vzali sebou. Slíbili a řekli, abych se dal
vysadit nahoru. Protože jsem měl v táboře ještě nějaké věci, prosil
jsem je, aby na mne počkali. V rátil jsem se brzy, šel jsem jen vedle.
Nějak mi to rychle nešlo, byl jsem ještě sláb. V tom se ozval křik:
"Němci!" Malá skupinka Němců se blížila. Šofér rychle nastartoval a
vůz se dal do pohybu. Jak sebou prudce trhl, spadl jsem na zem a
auto mi ujelo. Byl jsem celý zoufalý, snad mně i slzy vytryskly. Bylo
mi líto, že nemohu domů. V tom se ale ozval silný výbuch. Němci
odpálili na ten autobus pancéřovou pěst a auto bylo v troskách.
Zahynuli v něm všichni.
Z Terezína jsem se dostal až 19. května, Nijak jsem potom už
nespěchal, protože jsem si chtěl všechno prohlédnout, ale hlavně
proto, že mi říkali, abych trochu zesílil a aby mi ta cesta nepřitížila.
Jedl jsem už normálně, ba víc než to.
A tady to bylo všechno to nejlepší. Mezinárodní Červený Kříž se o

nás dobře postaral. Čokolády, různých konserv, cigaret a všeho jídla
byl takový nadbytek, že si každý mohl vybrat, co chtěl, a žádný ho
neomezoval.
Konečně se mi podařilo dostat se domů. Jedna sanitka z východ
ních Čech nás naložila, protože ti, pro které jela, už zemřeli. Vezli
nás do Nechanic do nemocnice, ale tam nás nechtěli přijmout, báli
se ještě tyfu. Jeli jsme tedy do Hradce Králové, tam nás též nevzali.
Po dlouhých tahanicích nás zavezli do dívčího gymnásia, teď prázd
ného, zřízeného pro karanténu. V tom chaosu a radosti na nás
zapomněli. Ven jsme nesměli a k nám taky žádný nepřicházel. ještě
štěstí, že jsme měli dost jídla jednak z Terezína a jednak od lidí, kteří
nás cestou zásobili. Měli jsme později už hlad, ještě že hned vedle
byl kněžský seminář a sestřičky na naši prosbu nás zásobovaly.
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Konečně přišla lékařka, která nás prohlédla a poslala do nemocnice.
protože od cizích šatů jsem dostal svrab, to jsou červi, kteří lezou
pod kůží, rychle se množí a člověk se nestačí drbat, jak to svědí, v
nemocnici mě vykoupali v sírové lázni, takže jsem se celý svlékl z
kůže. Domů jsem se dostal až 9. června na své narozeniny.
Po čase jsem se dostal s výpravou opět do Terezína. Připojil jsem
se k větší skupině turistů. Když jsem chvíli poslouchal výklad, tak
jsem se rozzlobil nad takovými nepravdami, že jsem se ozval, že to
tak nebylo, protože jsem u toho byl. Lidé pak chodili se mnou a ten
průvodce se ztratil a více jsem ho nespatřil.

Tuto vzpomínku na smutné doby našeho národa napsal můj bratr
Josef Kvoch, duchovní správce v důchodu, žijící na odpočinku v
Přelouči, Jarošova 759. Napsal ji tři měsíce před svou smrtí, v době,
kdy velmi trpěl tělesně, ale hlavně duševně. Jiz dva roky neslyšel ohluchl. T ěžká ledvinová nemoc, mající své počátky právě v krutých
podmínkách věznění, stále více ničila jeho tělesné síly. Nemoc byla
silnější a 18. prosince 1978 skonal, byv smířen s Bohem a když přijal
svaté svátosti. Tak skončil život kněz-vlastenec.
Závěr připsal a text rukopisu opsal
Václav Kvoch, bratr zemřelého

Z archivu pamětí P. Josefa Malého,

Morašice u Litomyšle, získal a

připravil k tisku Karel Janáček Soběnovský- L.P. 1999
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KNĚZ VLASTENEC, VĚZEŇ, MUČEDNÍK
V době 1977-1980, kdy působil v Klášteře-Vilémově rodák z
České Bělé,

páter František

Polreich,

několikráte jsem ho tam

navštívil. Znali jsme se už za jeho kněžské služby v Chotěboři a pak
v Jičíně, kam jsem za ním taky jezdil. Věděl, že se zabývám historií,
hlavně válečnou tématikou. Jednou mi přinesl do pokoje, v němž
jsme spolu rozmlouvali, 5,5 kg těžkou, 10 cm silnou a v rozměrech
25

x

39 cm farní pamětní knihu, psanou od roku 1850. Půjčil mi ji

pak domů, abych si mohl z ní vypsat to, co se mi hodí. Zvláště mi
doporučil vybrat zápisy kněze, velmi vzdělaného - mimo jiné ovládal
němčinu, francouzštinu, italštinu a ruštinu - jenž byl v padesátých
letech umučen na Mírově.
P. Josef Chadraba se narodil 12. března 1891 ve Vinařích, farnosti

žlebské,

okres Čáslav.

Obecnou školu navštěvoval ve

Vinařích,

měšťanskou v Ronově n./D. a gymnazium v Čáslavi. Studia bohos
lovecká kona v Hradci Králové a vysvěcen byl 27. června 1915
biskupem Doubravou. Po vysvěcení byl oficálem biskupské konsis
toře a vikaristou v Hradci Králové. Pak v roce 1916 jmenován
kaplanem v Jilemnici, kde v děkanu Jindřichu Kolářovi našel vzác
ného

přítele

a

kde

prožil

nejkrásnější

dobu

života

v

klínu

krkonošských hor a v pospolitosti útulné domácnosti. Poznal tram
poty horského lidu a naučil se snášet břímě dne i horka. Je zajímavé,
že těžká stoupání i přechod celého pásma v horách vykonal vždy za
ll hodin vytrvalé chůze a urazil cestu, kterou koná normální turista
3 dny. Tam snad se stal zádumčivým, ale rychlý chod myšlenky,

filosofický problém a láska ke knize cele jej zaujala.
l. září 1922 nastoupil místo prvního kaplana v Golčově Jeníkově,

kam ho tou dobou vyzval nemocný děkan Augustin Turek. Při
vypsání druhého konkursu na farní beneficium ve Vilémově-Klášteře
podal si žádost a byl jmenován patronem Czeslavem Reiským. ll.
listopadu se přestěhoval a dne 8. prosince 1924 slavnostně uveden v
úřad čáslavským děkanem Aloisem Dostálem.
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UDÁLOSTI V DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
Skoro šest let. Jaká úzkost a jaké napětí,

po Mnichovu vše

zaraženo, ustaráno.
Mluvili jsme o druhé republice -jaké zklamání. Němci rozeštvali
Čechy a Slováky - ti zradili - z milosti jich Slovenský stát - a u nás
byl zřízen Protektorát. Dle jména sice, ale vláda se stala loutkou v
ruce Němců a někteří ministři v lojálnosti jakoby chtěli předčít
samotné Germánce. Literatura povolanější vylíčí útrapy hospodářské,
sociální a utrpení národa z těch dob. Český úřad českému úřadu
musel vše v jazyce německém vyhotovati. Rolníci z mnoha míst
vystěhováni a úmysl měli Němci po válce, ovšem podle jejich plánů
po vítězství, všechno české z dávnověkého sídliště vystěhovat, jako
žebráky a nádeníky na Sibiř. Proto bezohled.n ý byl jejich boj proti
inteligenci, která měla být za každou cenu vymýcena. Vysoké školy
uzavřeny,

střední

nesmírně

redukovány

a

v

obecné

škole

od

prvopočátku učena němčina. Za daných poměrů a i v příznivém
prostředí třetí generace musela býti poněmčena. Lidé byli násilně do
práce do Německa přikazováni a tady byl napjatý nedostatek pra
covních sil. Obchody a řemesla omezovány a nastal hlad. příděl
potravin jenom pro zachování života.
První německá formace k zabrání Čech přišla do Kláštera 17.
března 1939, ve velkých závějích a pak byli Němci všude. Rekvisice
stíhala rekvisici. V še trnulo v strachu a život odumíral. Lidé jdou k
sobě a šeptem si udělují, co tajně proti zákazu pod trestem smrti
odposlouchali z ciziny. Sám jsem dodával útěchy, utvrzoval kolísající
a posiloval skleslou naději.
Vojenské operace, které vrcholily v roce 1945 měly za následek, že
i zdejší místo v únoru a březnu 1945 stalo se sídlem Kukatovy
německé dělostřelecké baterie a velitel této baterie v Klášteře,
velkoobchodník Spiesbach z halle byl ubytován na zdejší faře.
Baterie pak odjela do bojů k Moravské Ostravě. Její mužstvo,
povětšině

starší

lidé,

z

různých

německých

krajů

a

většinou

zemědělci, chovali se tady velmi ukázněně a v soukromých hovorech
jsme zjistili, že byli protinacistického smýšlení. Ani velitel Spiesbach,
ba ani velitel ronovský, kde též byla část baterie, Sauer nebyli nacisté
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a otevřeně doznali, že sami mají uschovány spisy Thomase Manna.
té době to bylo pro ně nebezpečné, ale přiznali se, že způsob
nacistického teroru je jim nepříjemným a odsuzovali ho. Jako vojáci
plnili povinnost uloženou těmi, kteří měli moc.
Poddůstojník Weitl z Henau u Řezna vypravoval, jak tam u nich
moc nacistická, stejně krutě byla upevňována násilím, terorem a
smrtí.
Počátkem května hlášen sem příchod celé německé divise ustupu
jící z bojů ve Slezsku. Na faře byl ubytován divisní velitel Schmidt z
Řezna a jeho pobočník taktéž Schmidt (shoda jmen), jinak v civilním
povolání profesor vysoké hudební školy v Berlíně. Generál v osobním
jednání velmi taktní, ale německý voják velmi přísný.
V sobotu dne S. května 1945 v 8 hodin, když jsem šel do Golčova
Jeníkova, u Jeníkova byla velká přestřelka mezi esmany a řadovými
německými vojíny. Na třicet vojáků bylo zajato. Pak jsem viděl
odvádět šest zajatců. Podle válečného práva měli být popraveni.
Nadporučík jím velící se choval velmi statečně, na nadávky neod
povídal, jen klidně pokuřoval. Byli svázáni a hlídáni ve dvoře hotelu
U slunce v Golčově Jeníkově. Čekali příjezd generála, který od
souzencům dal milost.
V neděli 6. května měli Němci odevzdat zbraně. Před příchodem
generála major zde velící odepřel, že nemá rozkaz. V soukromém
rozhovoru mi potvrdil, jak on i mužstvo by rádo to učinilo, ale že
velké jednotky esmanů by nás i vás mohli vybít a obci zničit.
Nerozvážným občanům bylo domluveno, horkokrevní se tiší situace je nejasná, když veliké jednotky z Moravy jsou na cestě sem.
Čáslav neví co Chotěboř - a všude vládne nejistý zmatek. V Praze a v
odboji je těžká tíseň a Praha volá americká a ruská vojska o pomoc.
V neděli 6. května prší a počáteční nálada klesá ke zklamání.
V pondělí, jak zmíněno, přijel generál Schmidt. Když v Jeníkově
omilostnil odsouzence, na to 8. května, v úterý ráno, začal v zámku
úřadovat. V poledne jsem si s ním vyžádal rozhovor, jeho otázka
zněla: "Pane faráři, jaké přání nebo stížnost ke mně máte?" Řekl
jsem: "Pane generále, Já jsem Čech a vy Němec, národní výbor v Pra
ze přikazuje vyvěšení československých vlajek. Poněvadž jste v mém
V

:
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domě ubytován, proto přicházím se žádostí, abyste mi nebránil
vyvěsit vlajku." Povstal a řekl: "Samozřejmě." A pak mi ukázal mapu,
na které měl obkroužena města: Holice, Chotěboř a něco u Potěh a
Uhřiněvsi. Smutně se na ta místa díval a krčil rameny.
V noci jsem poslouchal zakázaný rozhlas z Londýna a napsal si
poznámky o podepsání míru z rozkazu Donitze v Reimsu.
K mému překvapení přišel ke mně jeho adjunkt, že by generál rád
se mnou mluvil. Byl jsem k němu uveden ve 3

hodiny jeho

pobočníkem, který zůstal přítomen: Generál mě uvítal a vybídl k
posezení a přímo začal: "Důstojnosti, jsme vojáci, plníme rozkaz
mocipána, bez ohledu na osoby. Situace je pro nás nejasná- a přímo:
"Nemáte nějaké zprávy bližší?" Pravil jsem: '1\no, mohu posloužit."
Vytáhl jsem papír s nočními poznámkami z rozhlasu a sdělil mu, co
úředně bylo z Londýna prohlášeno. Napjatě sledoval a skočil mi do
řeči: "Kdo to za Donitze podepsal?" Moje odpověď: "jodl." S úžasem
povstal a pravil: "Můj osobní známý a jaké jsou podmínky?" '1\uf
Gnade und Ungnade."- "Milost, nemilost." Stál se sklopenou hlavou
a měl v očích slzy. Podobně pobočník opírající se o židli slzel.
"Měl jsem již v životě mnohé hrozné situace. Nyní abych se
zastřelil." Konejšil jsem ho, poukazoval na jeho rodinu, vyzýval ke
statečnosti, která i v těžkých dobách musí člověka sílit. A řekl mu
bez obalu, že jenom zbabělec řeší takové věci sebevraždou. Uznal to
a uklidnil se. jen mluvil: "Co rodina, co rodina, když já jsem voják z
povolání." A hrůzu před ruským zajetím tlumil nadějí, že se dostane
do zajetí amerického a vyptával se, kudy nejkratší cesta k V ltavě.
Ovšem nebylo mu známo, že tam již ruská vojska pronikají ku Praze.
Na spěch časně ráno ve čtyři hodiny se rozloučil a před odjezdem své
formace se svým pobočníkem odjížděl.
A tak nastala středa 9. května 1945. Pro náš kraj tak rozhodující buď a nebo! Bůh pomohl!
Formace ujíždějící z Moravy vrazily sem do Čáslavska. Auta,
vojáci i na blatnících, samá automatická puška, kulomety, uprášení,
vytřeštěné oči. U hasičského skladiště zastavuje prvé auto a mne,
náhodného chodce se ptají: "Na Ledeč?" Odpovídám: "Nesmysl.
V Habrech i v Jeníkově jsou Rusové."- Ovšem nutno podotknout, že
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tam byly ojedinělé tanky. Žena sedící u nohou důstojníka oči tak
vytřeštěné, podobně jako vojíni - tu hrůzu v očích budu do smrti
pamatovat a vidět. Jeli, ale museli se vrátit. Zapalují vozy
pancéřovými pěstmi, opouštějí auta a s ruční zbraní vše se rozbíhá
do polí. Vozy hoří, munice vybuchuje - lidí se zmocňuje strach.
Všechno zachráněno vlastně několika minutami, že baterie
dělostřelecké, které byly stavěny do posic u Spytic, Uhrova a Borku
neměly jednotného vedení, když důstojníci, aby sami sebe zachránili,
napřed hleděli zachránit sebe a na autech opustili své útvary. Esmani
jedoucí za vojskem po zuby ozbrojení nemohli již vojsko přinutit k
boji.
Toho dne, ve středu 9. května 1945 odpoledne, vše se tu ode
hrálo, kraj, vesnice i lidé uchráněny od záhuby a v Klášteře podveřer
se objevili první tři Rusové z rozvědky od Jeníkova. Bez helmy, bez
masky. Rozvědčík Petruška za pasem granát, v botě revolver a proti
němu přes tisíc po zuby ozbrojených Němců. Osobní odvaha až
hrůzná!!!
V okolí Kláštera a Vilémova zahynulo celkem deset německých
osob. Mrtví Němci byli většinou pohřbeni na evangelickém hřbitově,
poněvadž byli sebráni na vilémovském katastru. Zemřeli různě:
Jeden Němec, důstojník, zastřelil své dítě, svoji manželku a pak sebe.
Jiný voják byl zastřelen u Hrbkovy hospody Rusem pro neposlušnost.
Byl pochován u vojenského kříže k Nasavrkům. Ve Zvěstonicích
zahynul jeden muž. U Závratce, nadporučík Němec zastřelil gene
rála, který přikazoval dělostřelecké baterii nevzdávat se, ale pálit
proti postupujícím Rusům. Taky nejvyšší velitel dělostřelců
rozmístěných u Ronova, Spytic, Uhrova, Borku generál Kukat, jak mi
sdělil p. inž. Kruml, byl od téhož nadporučíka popraven v Golčově
Jeníkově.
Zatím nastalo rabování vozů. Věcí nakradených Němci na
Moravě, mohlo býti použito k obecnému dobru, ale hrabivost lidí
nezná mezí. Léky, obvazy, látky, živobytí, když nemohlo někým býti
vzato, bylo ničeno. To jest ovšem jiná kapitola a to smutná - ne
prospěch celku potřebným - nýbrž chamtivost jedi- nců. Když ne já,
tak ať nikdo! Radost z vážné chvíle pokažena opilstvím jedinců - a
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bylo bolno patřit, jak nedůstojně mnozí z tak těžké poroby se vrací k
těžce nabyté svobodě.
A nyní poznatky z onoho mocn�ho přílivu ruských armád směrem
ku Praze z Moravy a pak těch, kteří se od Prahy vraceli vídeňským
směrem. Prvá armáda ženoucí se k Praze byla maršála Malinovského,
druhá z Prus od Prahy vracející se k V ídni byla armáda maršála
Koněva.
Několik dnů počínaje 9. květnem v noci, kdy mezi nimi i byli
Čechoslováci Svobodovy brigády a pak ve dnech následujících proudy
motorové vozby, tanků, děl vše se hnalo ku Praze. Jak to bývá
smutným zjevem průvodních armád - živly opožděné na vlastní pěst
- postrach budící neukázněností, opilstvím, krádežemi a násilnostmi.
Z 10. na ll. května obsadila a přenocovala ve zdejším zámku část
motorizované pěchoty maršála Malinovského. Časy (hodinky)
odebírali občanům, v noci i několik žen znásilnili. Když pak zde
odpočívali dělostřelci, v rozmluvě se starším důstojníkem jsem si
stěžoval a on pravil: "Pane, nediv se, v té nárazníkové vlně bylo na
40 procent kriminálníků, propuštěných a jdoucích v náraze vlastně
na smrt." Jiní Rusové i Mongolové byli jemní, taktní.
Pak přichází vojsko maršála Koněva od Prahy. Stálý a stálý
průjezd, celé noci hřmí tanky směrem na Chotěboř. V té době přijeli
k nám kozáci z Dobřichovic a tady se formovali ke zpětné cestě do
vlasti. Velký plukovník Dimitrij Ivanovič byl u mne ubytován se
svým štábem. Velel osmi jiným plukovníkům. Muž ač nesmírně
statečný, jeho prsa ozdobena mimo jednoho všemi ruskými řády, v
osobním styku uctivý, skromný a velmi pozorný. Jeho pobočník,
kapitán Anatol Bakun, mladík z akademie, rozmilý svojí pozorností a
úctou. Pro zajímavost jen připomínám, že na rozloučenou mi
duchovnímu i ruku políbil. Nadporučík ze štábu velmi vážný,
středních let, pro zajímavost - nekouřil, ani vodku nepil. Kuchař,
jmenoval se Koněv, byl Moskevec, co jen mohl vše nabídl. Stavení
plné a ani špendlík se neztratil. Byli zde skoro týden.
Pak zase přijeli sedlaní kozáci. Bylo jich na 12 tisíc se svým
dělostřelectvem. Kubanka se jmenovala ta formace. Pro generála
zabrali stavení u dolního pana Sekerky.
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Důstojník major, který zpočátku jako ubytovatel vyhlédl místo na
faře, přišel s omluvou: "Pane, tu je kněžský dům, bylo by tu moc
rušno." Ubytoval u mne

jen dělostřeleckého plukovníka,

muže

středních let. Ten byl nesmírně zdvořilý. Měl radost, když mě mohl
představit svým důstojníkům, mezi nimiž byl i typický Mongol z
Východní Asie, který mi vyslovil nelíčené podivení, že jsou zde lidé,
který kraj tak znají - legionáři ze sibiřské anabáze a on, že tu v místě
s jedním mluvil.
Bylo dojímavé,

když přišel velitele oholit - pravý,

kostnatý,

vysoký, s oholenou hlavou Donský kozák. Uklonil se v kuchyni
madonně. Prosí o teplou vodu. Posaď se - bude za chvíli - zatím
popovídáme. Vyptávám se na jeho domov - vypravuje o německých
zvěrstvech a najednou se postaví a praví: "Papa, věřím v Boha", a
jako by četl z katechismu - "zabíjet člověka, toť těžký hřích, - ale my
- museli!" To byli kozáci z útvarů Koněvových a odtud se ubírali k
Vídni.
Nutno

vzpomenout

i

československé

proviantury,

která

tady

kolem 15. května užívala klášterskou školu. V níž byli mnozí Češi z
Volyně a podkarpatští židé. Dr. Sommerfeld byl u mne ubytován.
Před ním nadporučík Widholz z Ostravy. Dotvrdil to, co již řekli mi
někteří Rusové: "Komunismus

- tu mnozí špatně vykládají - budou

zklamáni, hlavně dělníci. Tu bolševici - mnozí to slovo neradi slyší ti u nás pryč a ti tu - také pryč. Tady nejsou komunisté!"
Seznámili

jsme

se

s

charakteristikou

vzácného,

vzdělaného

člověka - kněze P. Chadraby.
Muž, který v době války nepotřeboval žádného tlumočníka. Jeho
postřehy povah a názorů nám ukazují, že všude na světě jsou lidé
dobří a zlí. Jako kněz k tomu měl velikou možnost a svým jednáním
dává vzor, jak se má člověk chovat za každé doby.
Přišly však časy mnohem horší. Lidé spravedliví a poctiví byli
zavíráni, mučeni, popravování. Mnozí si utrpení vězení a persekuci
prožili i dvakrát - za německé okupace a pak za vlády jedné strany,
která si říkala vláda dělníků a rolníků. Jedním z těchto mučedníků
byl i pan děkan Josef Chadraba z Kláštera - Vilémova.
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19. února 1950 byl otištěn článek v novinách Lidová demokracie:
V Klášteře u Vilémova na Chotěbořsku je překrásný veliký kostel.
Nyní se bude značným nákladem opravovat. Kostel z doby Karla IV,
zasvěcený sv. Václavu, je nádherným barokovým dílem. Je to čistý
barok. Hlavní oltář je jedinečný, podobný jinde neuvidíme. Čisté dílo
ze stříbra. Milostný obraz Panny Marie neuvidíme.Tady stával dávný
klášter velikých rozměrů, kde bývalo na tisíc mnichů, takže zde bylo
vlastně české Monte Casino, tedy i historii toto místo má ...
Autor v polovině článku se rozepsal: Zajímá nás i práce a život
pana děkana na jeho faře. Sympatický lidový kněz připomíná velké
kněze buditelské doby, snad faráře Havlovického z Jiráskova Podolí.
Pracuje tu na několika kolaturách, tedy má práce dost.A nenaříká, ač
prodělal zánět cév a dosud na jednu nohu pokulhává. Nejraději má
mládež, bez dětí by nevydržel, ale účastní se veřejného života.
Děkan Chadraba je vzdělaným knězem. Jeho knihovna udiví.
Historické věci, přírodovědecké, sborníky, slovníky, velká díla
vědecká i krásná literatura, obrazy. A není to jen knižní vzdělanost,
ale hluboká lidská inteligence. To poznáte i z vyprávění. Pan děkan
nezná rozdílu v lidu podle nějaké příslušnosti. Obracejí se na něho
všichni. Vedle katolíků i evangelíci s ním si rádi pohovoří. Vypráví,
že měl největšího přítele - žida.
Velký kněz ušlechtilé tolerance, pravých křesťanských zásad, kněz
vyšlý z lidu a věrný lidu. Práce má dost, ale zajímala jej i malba, a tak
je i malířem. Podivíme se jeho velkému historickému obrazu z dob
husitských, výjevu od Vilémova. I jiné obrazy má na zdech. Útulná
fara posvěcená náboženským duchem a umělecko-kulturním
kouzlem ...

Autor článku dobře popsal pana děkana tak, jak zůstal v paměti
zdejších farníků.
Přišla však smutná a krutá noc z ll. na 12. září 1951, pan děkan
byl zatčen, prý pro nedovolené přechovávání zbraní ve věži kostela a
ve falešně vykonstruovaném skupinovém procesu, odsouzen Státním
soudem v Praze 17. a 18. ledna 1952 k dvaceti letům těžkého žaláře.
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po velkém utrpení zemřel ve vyhlášené věznici na Mírově, dne 16.
dubna 1956, stár 65 let. Rehabilitován: Krajský soud Hradec Králové,
1990.

Věřící farnosti Klášter-Vilémov spolu KPV odhalili v roce 1993 na
kostele svatého Václava pamětní desku na uctění jeho památky.
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Text na desce:
V letech 1924 - 1951 působil
v tomto kostele
D.p. Josef Chadraba, děkan.
Byl umučen v komunistickém
vězení na Mírově.
V modlitbě vděčně vzpomínají věřící.
ještě 20. ledna 1973, v novinách Práce byl otištěn článek Jana
Ptáčka, tedy 17 roků po mučednické smrti P. Chadraby, v němž
soudruh Ptáček opakuje lživá obvinění vykonstruovaném procesu z
roku 1952, proti páteru Chadrabovi a vypočítává množství zbraní a
střeliva, které měl pan děkan ukrývat v kostele.
Takových akcí estébáků, kdy byl nalezen podvržený arzenál, se
stalo v republice více.
T i, kteří mučili vězně, neujdou trestu Bůh je spravedlivý soudce!

Zpracoval Karel Janáček Soběnovský, 1999.
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VRAŽDA KATOLICKÉHO KNĚZE
OLDŘICHA KUČERY V TRHOVÉ KAMENICI
Narozen 5. 2. 1910 - zemřel 8. 5. 1945. Farářem v Trhové
Kamenici od 21. 6. 1942.

Mnoho kněží zahynulo v nacistických mučírnách ještě za
hlubokého nacistického temna, mnoho v důsledku nemocí a dlouho
dobého utrpení, v době, kdy již válka se chýlila ke konci.
P. Oldřich Kučera nepatřil ani k těm, ani oněm. Nebyl během
války zatčen, nebyl zavřen a mučen. Dočkal se konce války v dobrém
zdraví a síle a přece se nemohl radovat z nabyté svobody. Padl jako
voják našeho osvobození dne 8. května 1945.
P. Kučera pocházel z Českomoravské vysočiny. N arodil se v
Jílemnici, kde vychodil obecnou školu a později studoval gymnázium.
Poměry, z nichž vyšel, byly chudičké, skromné. Otec vyučoval hře na
housle - jeho žáky byly převážně děti - příležitostně vyráběl pouzdra
na housle i na některé hudební nástroje.
Jisto je, že to nebylo zaměstnání příliš výnosné a že uživit z něho
ženu a sedm dětí (pět dcer a dva syny) bylo skutečně uměním.
Jediné co mohl za těchto okolností Oldřich po otci zdědit, byla láska
k hudbě a nemalé hudební nadání.
Teologii studoval v Hradci Králové. Na faře ve Štěpánicích, kam
jako bohoslovec chodíval o vánocích a o prázdninách přisluhovat, a
kde si později také odbyl "prubu" kazatelskou, rádi vzpomínali na
zbožného, tichého, horlivého mladíka, který uměl tak pěkně hrát a
zpívat a který se také při různých setkáních osvědčoval jako dobrý
společník. I příležitostné verše, plné ducha a vtipu prý obratně
skládal. Všechny tyto šťastné duševní dary byly provázeny příklad
nou prostotou a skromností.
Po vysvěcení působil P. Kučera jako kaplan a administrátor na
mnoha místech, mimo jiných též nějaký čas v Luži, Chotěboři a také
v Horním Studenci, kde se opět sešel s panem děkanem ze Štěpanic,
který před německým záborem musel prchnout a působil nyní v
nedalekém Vojnově Městci (byl to P. Rudolf Flieder).
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Koncem války zastihujeme P. Kučeru na jeho posledním místě - v
Trhové Kamenici, kde se stal farářem 21. června 1942.
Zde musíme objasnit situaci, jak se vyvinula ke konci války. Po
obsazení Slovenska a větší části Moravy zaktivizovaly se partyzánské
jednotky v týlu drolící se nacistické fronty. Válka se chýlila ke konci,
nacisté prchali, ale masakry v Javoříčku a jinde na Českomoravské
vysočině dokazovaly, že ani v těchto chvílích se hrdlořezové nemíní
vzdát svých nelidských metod. Zejména příslušníci SS, kteří věděli,
že se blíží neodvratný konec, si počínali velmi krutě. Nejmenší
známka odporu nebo nepřátelství, nejmenší žaloba ze strany zde
usedlých Němců nebo tzv. "národních hostí", tedy Němců uprchlých
z vyklizeného území, je dovedla rozběsnit přímo k nepříčetnému
řádění. Dokladů o tom je až příliš mnoho!
Zvláště živá byla partyzánská činnost v okolí Trhové Kamenice.
Mezi těmi, k terá jejich obětavost, národní hrdost a vlastenecké cítění
zařadilo do partyzánských řad, byl i P. Oldřich Kučera. Podporoval
podzemní hnutí potravinami a

penězi a

nestačily,

veo

sháněl

tyto

nutné

v

když
celém

jeho

prostředky

širokém

okolí.

Zprostředkovával partyzánům úkryt a sám je ukrýval. Byl řadovým,
velmi aktivním, uvědomělým bojovníkem.
Smrt obcházela kolem fary v Trhové Kamenici už delší dobu. Už v
roce 1944 nechybělo mnoho a byl zatčen, což znamenalo zcela jistě
smrt. Důvody, proč k zatčení nedošlo, nejsou náležitě objasněny.
Snad tomu zabránila hrozba podzemního hnutí nějakou ostřejší akcí.
Pak se přehouply vánoce 1944 a boje se přenesly přímo na Vysočinu.
Odbojáři věděli, že poslední chvíle nebudou lehké. Tušil to i P.
Kučera a psal v tom smyslu i svému spolužákovi Lízrovi. Věděl
dokonce, že ho mají Němci na mušce, že o něm vědí. Ostatně byl i
několikrát varován. Místní lékař mu nabízel, že mu najde někde
úkryt, ale P. Kučera chtěl vytrvat na místě. Snad se spoléhal, že
úkryt, který měl pro všechny případy připraven ve věži pod prkny,
bude dostatečný.
Nebezpečná situace, která tady byla, se těsně před koncem války
ještě více zkomplikovala. Při partyzánských bojích bylo zajato i
několik německých vojáků aP. Kučera zařizoval jejich internaci. Když
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se dne 5. května 1945 ozvalo z pražského rozhlasu volání o pomoc a
když se v Praze rozpoutaly boje na barikádách, dala se ruská armáda
na pochod do českého prostoru. Z jihovýchodu sem spěchala armáda
maršála Malinovského, ze severozápadu jednotky maršála Koněva,
mezi nimiž jako mezi dvěma obrovskými chapadly se rozpadaly
zbytky německých vojsk. A v této chvíli, opravdu nejposlednější, kdy
všichni rozevírali náruč přicházejícímu osvobození, dne 8. května
1945 vpadli esesáci do fary v Trhové Kamenici. Co se tam přesně

dělo, není známo. Sestra a hospodyně P. Kučery nebyla přítomna.
Když Němci odtáhli, začali lidé pátrat po svém faráři. Jejich nález byl
přímo hrůzný. Našli ho zastřeleného ranou do týla v tajné skrýši na
faře, kam ho esesáci hodili. Jeho tělo bylo hrozně zohaveno. Krutě se
pomstili Hitlerovci P. Kučerovi za jeho činnost, krutě na něm pom
stili činnost odbojových jednotek v okolí!
T ělo zavražděného kněze bylo převezeno do rodné Jilemnice a
uloženo na tamním hřbitově vedle hrobů ostatních kněží.
Střela vypálená nacistickým vrahem proti p. Kučerovi nezabila jen
jeho. Měla daleko větší rozsah. Když se sestra Otylie dověděla, co se
s jejím bratrem stalo, utrpěla nervový šok, z něhož se již nevzpama
tovala. Později podlehla svým duševním útrapám a dobrovolně
odešla ze svého života.
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VYPRÁVĚNÍ ROLNÍKA KARLA PILNÉHO
Z HLUBOKÉ U TRHOVÉ KAMENICE
Začátkem roku 1943 přišli tři ruští zajatci do lesa Křtěnice.
Udělali si v nízké houštince z chvojí a sněhu nouzový bunkr. Do
krechtů v okolí si chodili pro brambory. Z jara si tam dělal Antoním
Vodrážka z čp. 15 z Hluboké dříví. Byl sedřený a ohnutý od těžké
práce, proto se ho nebáli a přišli ho prosit o sůl. Dal jim chleba co
měl u sebe a i jeho bratr vypomohl. Pak si mě zjednal, abych mu
nadělané dříví odvezl domů. Když jsme vyjížděli, držel si uzlík s
chlebem. Ptal jsem se ho, pro koho ho bere, když budeme zane
dlouho doma. Řekl mi: "To ti povím až za vsí." Tam mi prozradil své
tajemství: "Jsou tu ruští zajatci, tak jim pokaždé, když jdu do lesa,
něco nesu." V lese mě s nimi seznámil.
Já jsem ještě trochu uměl rusky z první světové války, když jsem
byl s 25 ruskými zajatci v jednom baráku v Rajlovci u Sarajeva.
Pracovali jsme tam na velkostatku. Oni znali různé traviny, které se
daly jíst. Byl jsem mezi nimi nejslabší a ještě od dozoru bit do
omdlení. Jedině jejich přičiněním jsem zůstal živ. Říkali, že jsou
Velkorusové, na to jsem myslel při tomto setkání.
Po úvaze jsem pověděl Vodrážkovi, že je živit nemůže, neboť sám
měl o jídlo nouzi a tak jsem se postaral o jiné živitele: Bačkovského a
Kalouse ze Zubří. Bačkovský, který měl chalupu za vsí je pak podle
možností živil i po příchodu partyzánů do našeho okolí.
Dále jsem se s nimi nescházel, ale oni si mě zapamatovali. V re
voluci si vzpomněli a 6. května ve tři hodiny v noci ke mně poslali tři
muže: Dibelku, Morávka a Melouna se vzkazem, že jsem jmenován
partyzánským velitelem v naší obci Hluboké. Mám určit spojku,
která bude vyřizovat oboustranně příkazy a zprávy z velitelství ode
mne. Spojkou se stal Chudoba, který jezdil dobře na kole a hlavně
uměl německy. Mohl tak vysvětlovat jednotlivým německým vo
jákům, že Hitler je kaput a říše kapitulovala, aby se vzdali, odevzdali
zbraně, jinak, že je Rusové zastřelí.

5. či 6. května - dny se nepočítaly - přivezl Chudoba na kole deset
pušek a trochu nábojů a rozkaz naházet stromy přes silnici a z
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patníků nadělat záseky. K překážkám dát stráže o dvou ozbrojených
mužích, kteří měli vracet povozy a Němce odvádět na velitelství.
6. a 7. května byla spojka pro další rozkazy.
8. května, když jsem poslal znovu spojku a šel nad ves ke stráži,

uslyšel jsem náhle střelbu z kulometu od Rohozné. Také od Rohozné
utíkali lidé, aby se skryli v lesích. Do vsi se hrnulo množství lidí z
Kamenice a chtěli se v naší vesnici schovat. Ozval se z nich jeden
muž: ,,Vydej nám pušky, my půjdeme do nich střílet!" Odpověděl
jsem, že pušky nevydám, že jsem za lidi zodpovědný. Další křičeli:
"To je velitel? To je zbabělec?"
V tom ale přijel Chudoba celý uřícený a hlásil: ,,Velitele jsem
nenašel, Kamenice je liduprázdná, pan Mráz ještě se dvěma muži
nesou bílý prapor

a

jdou

proti

Němcům

vyjednávat.

Všechny

překážky mají být ihned odklizeny!"
Když se vyjednavači z Kamenice s Němci sešli, museli si sednout
na chrániče aut předních kol a byli drženi jako rukojmí. U Rohozné
došlo ke srážce Němců s ozbrojeným oddílem z Kamenice a Vranova.
Padl tam Bedřich Mareš z Kamenice a ještě další z Vranova. Ostatní
·z oddílu se rozprchli.
V Rohozné vyšli z úkrytů čtyři muži: 17-ti letý Jan Michek, 39-ti
letý Antonín Novák, 31-ti letý Jaroslav Kvapil a 25-ti letý Janko
Trudič.

Byli

zavražděni

u

Linhartova

domu,

blízko

kostela

v

Kamenici.
Byl jsem rád, že jsem pušky nevydal, mohlo to dopadnout jako v
Kamenici. Strážím jsem nařídil pušky schovat a překážky rychle
odklidit.

Při odstraňování nám již kulky z kulometu létaly nad

hlavami

a

urážely

větvičky stromů.

Poslední

můj rozkaz zněl:

,,Všichni se schovejte do zděných stavení a sklepů!"
V našem sklepě bylo 36 osob, hlavně ženy a děti z Trhové
Kamenice. Byla mezi nimi i paní Dousková, sanitářka s plnou
brašnou obvazů a sestra pana faráře Kučery. Já jsem stál na dvoře za
silnou jabloní a díval se, jak nákladní auta obsazená německými
vojáky, kteří měli samopaly připravené ke střelbě, projížděla vesnicí.
Navečer, když transport přejel, přišel bratranec, učitel Mirek
Urban, se zprávou, že je kamenický farář mrtev a deset lidí padlo.
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Druhý den jsem předal funkci Al. Musilovi a nervově vyčerpán šel
jsem s Urbanem do lesa, abych se v lesním tichu uklidnil.
Když přijeli Rumuni, bylo již po starosti. Dal jsem jim býčka, na
zahradě ho zabili a Roleček zase daroval prase. Druhý den odjeli a
pak už nás navštěvovali jenom Rusové.

-·

Čerpáno: Kniha - Kaine, kde je tvůj bratr? - Josef Beneš, Charita;
Katolické noviny- březen 1976; Karel Pilný- Hluboká u Trhové Kamenice.
Zpracoval Karel Janáček Soběnovský, 1999
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Spálená auta Němci při ústupu - Trhová Kamenice, květen 1945.

V sousedství vísky Hluboká u Trhové Kamenice je osada Polom,
s

kostelíkem

svaté

Kunhuty,

u

kterého

se

nachází

hřbitůvek.

Každého, kdo tam vkročí, upoutá žulový pomník s deskou, na němž
čteme:
Země mluví
Za tvoji lásku za věrnost ke mně
sedláku Františku Urbane
já tvá rodná země
jsem čekala na vás oba, otče, synu!
Na tebe Ladislave, bys osil kamenitou líchu,
na tvou věrnou dřinu,
na tebe Františku, bys spočinul v mém tichu,
listí klenu a lípy své jsem ti stlala do hrobu,
sedláku Františku, kde spí tvé šediny?
Ve chvíli kdy Bůh sňal s národa porobu
opuštěni, zmučení, Bože můj jediný,
do kobek vězeňských odvlečeni v dáli
životy své na oltář vlasti jste dali!
Volám vás vraťte se ku mně,
Františku, Ladislave Urbane,
já vaše rodná česká země,
volám vás do své náruče otevřené!
Vedle pomníku je hrobka, na desce nápis:
Antonín Urban, nar. 17. 5.

+

30. 8. 1958.

Antonín Urban, třetí člen rodiny Urbanovy, která podporovala
partyzány na Polomi, po dobrodružném útěku při zatýkání pomoc-,
níků na Železných horách, v lednu 1945, našel úkryt na probošství v
Litomyšli a pak na faře v Morašicích u Litomyšle, u P. Josefa Malého,
kde přežil do konce války.
V íce v knize: B. Černík - Velký historik z malého biskupství.
Verše na pomníku: Ladislav Málek, Tr. Kamenice .
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ZÁŽITKY VOJÁKA ZE ŽELEZNÝCH HOR
Vzpomínky Karla Pilného z Hluboké u Trhové Kamenice,
narozeného roku 1898, na první světovou válku.

Když vypukla první válka, bylo panu P ilnému 16 let. V únoru
1917 byl povolán do c. a k. armády, kde po krátkém výcviku v Čás

lavi, tři dny po 15. březnu se ocitl v Kanýži v Uhrách. Odtud byl
odvelen s 3. horským plukem do Polska na ruskou frontu. Jeho pluk
složený z různých národností zarazil u Cholmu, pak u Vladimíra
Volyňského ve frontovém depu. Odtud Pilný musel do zákopů, kde
zůstal do vánoc a tam přišel k omrzlinám na nohou. V jeho kum
panii bylo 80 Čechů. Duší čety byl Višňák z Podskalí. Ten hrával na
housle v důstojnické jídelně.

Poručík

Doskočil z Kolína potají

informoval spolehlivé osoby o českých legiích v Rusku. Nálada byla k
přeběhnutí k Rusům. Než k tomu došlo, najednou Višňák zmizel.
A také jako když hrom udeří, přišel rozkaz, aby všichni Češi vyšli ze
zákopů.
Necháme vyprávět Karla Pilného: "Museli jsme složit zbraně a
proti nám nastoupili s namířenými puškami Němci a Maďaři. Zůstali
jsme úplně zmateni - mráz nám běhal po zádech, co se bude dít.
Přečetli nám německy rozkaz a ještě pak bídně česky, v němž stálo,
že jsme zrádci a za to, každý desátý z nás bude zastřelen. Odpočítali
desáté a odvedli je k exekuci. Zbylým spoutali ruce, zavázali oči a s
bitím a nadávkami odvedli nás za frontu. Jídlo jsme dostali až druhý
den. Pak společně s ruskými zajatci nás nacpali do železničních
vagonů a vezli přes Maďarsko do Bosny. V Dolní Tuzle vlak zastavil.
Surové stráže nás vyhnaly ven a přes celé město zavedly do kasáren
po Bosňácích, které byly plné hmyzu a špíny. Druhý den byla
lékařská prohlídka. Já označený jako zrádce šel s dvaceti pěti Rusy na
práci do Sarajeva. Opravovali jsme tam biograf. Po ukončení prací
nás odvedli do velkostatku a předali novým dozorcům. Když se jejich
velitel dověděl, že jsem Čech-zrádce, vzal si mě na mušku. Aby se
zavděčil císaři pánu, bez příčiny mě mlátil a dával uvazovat ke
stromu až do omdlení. Když odešel, ujímali se mě Rusové. Obva40

zovali mi rány, omývali vodou, abych se vzpamatoval a odnášeli na
slámu. A tak to šlo denně s ranami karabáčem.
Přišel pro mne den vysvobození od mlácení. Po čtrnácti dnech
týrání se objevil na dvoře kočár s pánem. Zavolal si velitele, ukázal
mu povolení k najmutí dělníka. Ten nás nechal všechny nastoupit a
ptal se, kdo dovede jezdit s koňmi. Přihlásil jsem se, když jsem viděl,
jak se na nás otrhance usmívá. Mluvil na mně německy. Aniž by se
štítil, vzal mě do kočáru a odjeli jsme. Zastavili jsme na svačinu, a
tady jsem se poprvé od odvelení z fronty zase dobře najedl. Nalil mi
i rakiji a těšilo ho, jak mi chutná.
Při jídle se k nám přitočil Chorvat, s ním jsem promluvil česky a
tak ten pán poznal, že jsem Čech. Jak to zjistil, radostně mi podal
ruku a představil se jako polský lékárník, usedlý v Bosně. Prohlásil:
My Poláci, Češi, Chorvaté i Rusové jsme Slované a bratři! Koupil mi
hned šaty. Dojeli jsme do jeho bytu. Tam jsem se pořádně umyl a
převlékl do čistého prádla a oblečení.

Staré hadry

jsem spálil.

Předvedl jsem mu jak umím zacházet s koňmi a Polák byl spokojen.
Vyprávěl jsem mu celé utrpení a oba jsme brečeli. Měl jsem u něho
svůj pokojík, jídlo jako lékárník a práce málo. Vozil jsem pana
lékárníka kočárem po okolí. Často jsme spolu po večerech besedovali
a těšili se na konec války. Byl to dobrý polský vlastenec.
Pomalu jsem sílil a přibíral na váze.
Bylo to začátkem listopadu 1918. Jednoho dne se pán vrátil celý
rozrušený, vzal mě kolem krku a radostně volal: Rakousko padlo,
bude mír!
Dostal jsem okamžitě trhání domů! Došel jsem si na velkostatek,
kde jsem dříve pracoval. Ten se rozpadl. Kdo co chtěl, to si vzal. Já
koně. Lékárník mi dal jídlo a peníze na cestu a v slzách jsme se
rozloučili.
Dojel jsem s koňmi do Bosenského Brodu a tam jsem koně prodal
a nasedl s pytlem nejnutnějších věcí do vlaku do Štýrského Hradce.
Tam nastala překážka. Rakouské úřady nás daly vyhnat z vlaku.
Vojáci nás obklíčili a zavedli do obory a zavřeli. V noci jsme se
vylámali ven. Ozbrojeni tyčkami jsme táhli do města. Oblehli jsme
nádraží, obsadili vlak a při zpěvu českých písní donutili personál, aby
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nás nechal odjet do Vídně. Tam na nás znovu vyrukovala rakouská
zeměobrana. Museli jsme vystoupit z vlaku a odejít před nádraží.
Tam jsem se ujal naříkajícího vojáčka Čecha. Neměl nic, jen hlad a
chtěl prodat deku, kterou si kryl záda. Mezitím, jak jsme se domlou
vali, přistoupil k nám četník. Vzal nás oba za límec a dovedl do
nádražní kanceláře. Tam nás rakouští důstojníci prohlédli, přikrývku
kolegovi vzali a z kanceláře vystrčili. Jeden četník nás pak dovedl k
vlaku a pravil: Kluci, jsem taky Čech. Držte se, abyste nevypadli a
dobře domů dojeli! A taky nastoupil do toho vlaku.
V Praze už bylo blaze. Celí pomačkaní jsme vystoupili. Vojáka
jsem doprovodil domů a nečekal na díky a znovu vlakem se dostal až
do Hlinska.

Odtud jsem pochodoval k domovu, do Hluboké,

k

mámě.
Nastala nová očista těla a hadry vylétly komínem.
Dlouho jsem doma nepobyl. Po prodělání španělské chřipky jsem
byl povolán do služby v čs. armádě. Odvezli nás do Púchova na
Slovensku. Odtud jsem se dostal do Ružomberoka, kde jsem držel
služby u telefonu.
Po návratu z vojny mě čekala práce. Nastaly starosti, abych
všechno dobře zvládnul na pětihektarovém hospodářství. Pak přibyla
práce pro rodinu, ženu a děti, až přišla nová válka, o které jsem již
dříve něco vyprávěl. Vzpomínek by bylo na knihu!"

Zážitky pana Karla Pilného zachytil Rudolf Komeštík, bytem v Praze a v
Křemenice na Železných horách, roku 1978.
Upravil Karel Janáček Soběnovský, 1999.

42

"'

__
___,...

ZE VZPOMÍNEK ADOLFA CARDY,
Chrudim IV, č. 667, rodáka

ze

Starého Ranska

Jeho obsáhlé vzpomínky byly otištěny v USA v časopise Hospo
dář, roku 1965 na 9 stranách. S panem Cardou jsem si dopisoval,
osobně jsem ho neznal. Jeho celkový záznam byl zaslán do archivu
České národopisné společnosti v Praze, jako dokument života lidu na
Českomoravské vysočině, roku 1978.
Adolf Carda vypráví: "Přišla nešťastná válka v roce 1914. Mladí
lidé byli povoláváni na vojnu, aby bojovali "za císaře pána a jeho
rodinu", jak zněla jedna písnička. Měl jsem dva bratry ve Vídni a
jeden nám napsal, abychom přijeli do Vídně, kde se v továrnách
vyrábělo válečné střelivo a dělníci v těch továrnách nemuseli rukovat
na vojnu. Tak jsem já a můj bratr Jaroslav jeli, zachránit se od vojny,
do Vídně. Bratři nám tam zajistili zaměstnání v továrně, ve vídeňské
čtvrti Štadlu, v 21. okrese. Byla to práce v Munions fabrice na
obrábění granátů. V krátké době jsme se zapracovali. Bydleli jsme v
české rodině, takže nám to nedělalo žádné potíže, že jsme neuměli
německy. I v práci a v celé čtvrti bylo hodně Čechů a všude se člověk
setkal s krajany a českou řečí a tím jsme se lehčeji protloukali. Já
jsem jezdil každý měsíc za svým děvčetem do Sobíňova. Nic se
nestalo, co by nás od sebe rozloučilo. Muzika a český zpěv byl slyšen
všude ve Vídni a já jsem se uplatnil i tam v dělnických spolcích jako
muzikant a zpěvák. Takž� mi nechyběla ani ta činnost, kterou jsem
již dávno doma provozoval.
Válka trvala dál a konec nikde, abychom se mohli vrátit do našich
domovů. Až po třech letech jsem byl přece povolán k vojsku. Můj
bratr Jaroslav tam zůstal pracovat. Dostal jsem se k 21. regimentu do
Čáslavi a po výcviku byl poslán s 'kumpačkou' na frontu do Tyrol.
Měl jsem dobrý nápad, že jsem si sebou vzal housle. Na frontě jsem
se seznámil s Kunešem z Berlína, který hrál na chromatickou har
moniku. Tak jsme se spolu scukli, že jsme hráli k obveselení vojáků
za frontou. To byla naše záchrana, nemuseli jsme do štělunku, kde
hrozila smrt. Tam jsme vydrželi až do konce války a tím se uchránili
'
od různého válečného utrpení.
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Když jsme tu svobodu vybojovali - my za frontou - při zpáteční
cestě ve skalách se mi rozbily housle. To byla pro mne veliká rána.
Ale měli jsme dobrého hejtmana Kubička, který mi v Trientu koupil
nové housle a hrálo se vesele dál, až jsme se šťastně dostali domů .
Musím říci, že jsme prožili veselou vojnu a ještě jsem si přivezl
peníze.

Přece jen sem

a tam se

našel

někdo,

kdo vojáčkovi

muzikantovi dal nějakou diškréci. Ušetřil jsem si 150 korun.
A co teď? Měli jsme osvobozenou naši krásnou českou zem, která
byla nazvaná Československá republika. Začal nový život, zavládly
jiné poměry, nastal boj lidí o moc ...

"

Adolf Carda barvitě popisuje, jak už málem 30-ti letý se oženil po
třináctileté známosti, jak začal podnikat, prodávat dětem v Krucem
burku školní potřeby. Při kšeftu vyučoval děti hrát na housle, měl
jich až osmnáct a sám hrál v kapele, což mu přinášelo nějaký přínos
k bídnému výdělku v krámě. Nejvíce se angažoval v Pěveckém sboru,
který dirigoval známý učitel Konfršt, skladatel něžné písně Chotě
bořska: Kde Doubravka, se v stínech rodí ticha ... a dalších písní .
Carda,

že byl muzikant tělem i

duší,

svědčí

jeho vyznání:

"Nemohu nevzpomenout, co všechno zpěv a hudba, zvláště hra na
housle přináší člověku krásy a radosti v životě. Já jsem byl chudý,
nevyučený houslista. Ale má touha, řekl bych velká láska k hudbě,
mě vedla dál a dál i jako samouka. Do školy jsem chodil se synem
továrníka Janáčka, Bedříškem. On byl vyučený, měl na to prostředky.
Hrál na klavír a zval mě k nim do bytu, abych s ním hrál. Každý, kdo
se učil na housle ví, co je to hrát s klavíristou, že se musí přizpůso
bit jeho hře. Ale já se nebál a vpravoval se i do těžších skladeb a tím
se zdokonaloval."
Při obchodu, kulturní činnosti, hudbě ubíhala léta Adolfu Cardovi
v první republice. Přestěhoval se do Chrudimi, kde si postavil
domek. Tam se dožil druhé světové války.
Uvádí v posledním článku Hospodáře, roku 1965: "Tehdy jsme
lidem pomáhali všelijakým nedovoleným způsobem.Když byla nouze
o mouku a potraviny se nedostávaly a byly jenom na příděl, na lístky,
lidé sháněli obilí po vesnicích. My jsme se dohodli s mlynářem
Benešem, který nám mouku do obchodu dodával, že nám obilí
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vymění za mouku. Tak k nám začali vozit obilí a ze mlýna za něj zase
mouku. Ovšem, bylo to velmi nebezpečné. Hitlerovci po všem slídili.
Já byl na tom ještě hůř, neboť v našem domě nahoře bydleli dva
němečtí důstojníci. Lidé to však nechápali a chtěli jenom vyměňovat.
Tak se stalo, že ve skladišti jsme měli naveženo 50 pytlů obilí na
výměnu. A k tomu přišla státní kontrola, naštěstí složená z českých
úředníků. Abychom jim zavřeli oči a ústa, museli jsme je po tři dny
dobře živit a ještě každému dát 350 korun. Doby byly zlé, uznání
žádné. Někteří lidé byli pozavíráni v koncentračních táborech a my
jsme se museli starat o jejich rodiny. I náš pokladník družstva byl
uvězněn. Vymohl jsem u mlynáře Beneše, aby jeho' rodině dával 20
kg mouky měsíčně zadarmo. I rodině Brožové jsme tak pomáhali.
Když se po válce vrátili z vězení, ani si mě nevšimli a nedali pozdra
vení. Tak se lidé odměňují!
Po všech těch útrapách přišel konec války. Z vězení se nevrátil
můj bratr Jaroslav, který se zamíchal do podzemního hnutí. Druhého
bratra zachránil lékař, který prohlásil při jeho zatýkání, že má zápal
plic. V době války zemřela i moje manželka. To byl pro mne ten
nejtěžší úděl."
Po skončení válečných hrůz se Carda znovu oženil. S druhou
manželkou odejel do Vrchlabí budovat pohraničí,

kde si znovu

otevřel papírenský obchod. Tam také započal i jinou činnost. Jako
příslušník evangelické církve založil smíšený pěvecký sbor v počtu
35 osob, s nímž vystupoval na veřejnosti. Přiznává se: "I když jsem

byl původně muzikant, herec a zpěvák, teď mě cesta zavedla až za
Stůl Páně. Věřte, já do té doby jsem se neuměl pořádně pomodlit ani
Otčenáš. V bibli jsem vůbec neuměl hledat kapitoly. Tu službu jsem
konal jeden a půl roku, než tam byl dosazen farář. Tato cesta mne
přivedla k víře, že jedině na lásce k bližnímu je možno budovat
rodinu a svět!"
Po pěti letech působení ve Vrchlabí se však Adolf Carda vrací
zpátky do svého domku v Chrudimi. Končí svoje vyprávění velmi
smutně. Mluví o velkém zklamání v lidi. Podrobnosti neuvádí.
Zpracoval Karel Janáček Soběnovský, 1999.
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VRAŽDĚNÍ ESESÁKŮ V RANKOVĚ,
DVA DNY PO KAPITULACI
Z pamětní knihy obce Rankova

u

Chotěboře.

Rok 1945 zůstane trvale zapsán v srdcích celého národa, ale
zejména lidí, kteří prožili hrůzy květnové revoluce. Za cenu svobody
zaplatili v květnových dnech svými životy i místní občané v obci
Rankově.
První revoluční den 5. května přinesl velikou radost a nadšení, že
je po válce, ale i obavy ze dnů příštích. Toho dne vypuklo v Praze
povstání, rozhlasem zněly národní písně a výzvy k boji s nepřítelem,
který se nechtěl vzdát. Tabule s německými nápisy se strhávaly a
objevily se československé státní vlajky. T éž v naší obci stály hloučky
debatujících lidí. Nikde se nepracovalo a žilo se očekáváním
příchodu sovětských vojsk. Nikdo nečekal, že to nejhorší teprve
přijde, zejména v Rankově. Několik odvážných občanů z vesnice se
vydalo na výzvědy, jak vypadá situace v Chotěboři. Tam vládla
radostná nálada, vyhrávala hudba, vlály prapory. Nádraží a všechny
veřejné budovy byly obsazeny českými ozbrojenými hlídkami. Úřady
a právní moc převzali naši lidé, byly vytvořeny Národní výbory,
objevily se i uniformy našich ozbrojených složek. Československé
státní trikolory zdobily čepice mužů. Byly zajištěny sklady zbraní a
střeliva na Bílku a zbraně rozdávány skupinám vlastenců. Vzrušení a
neklid vládl na každém kroku, ale zprávy z rozhlasu nevěštily nic
dobrého. Praha bojovala, volala o pomoc. Každý se ptal, co přinesou
dny příští.
Následujícího 6. května byla hlášena odvetná opatření ze strany
Němců. Napětí se stupňovalo. V obci byl též jmenován Národní
výbor, jehož předsedou se stal Václav Pospíchal z čp. 2. Byly
rozestaveny ozbrojené hlídky, které zvláště v nočních hodinách
střežily klid vesnice. Rozhlasem 8. května proběhla zpráva o úplné
kapitulaci německé armády a 9. května byl ohlášen vstup Rusů do
Prahy. Nikdo netušil, kolik hrůzy a neštěstí skrývá příští den v
Rankově.
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Desátý květen začal jako každý den, sluncem a radostí ze svobody
a míru. Vesnice se připravovala na uvítání Sovětské armády, která
právě přijela do Chotěboře. Místo toho však hlídka našich občanů
přispěchala se zprávou, že ke vsi se blíží obrovská kolona německých
vojsk od Čachotína. Byly to zbytky Schornerovy armády, které ve
zmatku a strachu ze sovětského zajetí zoufale prchaly, hledajíc cestu
na Západ. T řebaže poraženy, byly dosud ozbrojeny a chovaly se drze
a provokativně. projížděly vesnicí, sháněly jídlo a hlavně civilní
oblečení, aby mohly v přestrojení samostatně projít a vyhnout se
zajetí. Lidé hledali skrýše a schovávali vše co měli cennějšího v
domácnosti. Na silnici i v okolí byl stále větší zmatek a panika.
Kolony aut se vzájemně předjížděly ve snaze se dostat co nejrychleji
kupředu. V tomto zoufalém spěchu hnali se Němci všemi směry i po
cestách do polí a lesů.
Krátce před polednem přijela do Rankova skupina vojenských
důstojníků, kteří dosud nevěděli, že je po válce a že je kapitulace.
Tato zpráva na ně zapůsobila otřesně. Strhávali se sebe řády a
vyznamenání. Nakonec všechno zapálili.

S poděkováním opustili

národní výbor, aby pokračovali dál.
Po jejich odchodu se zdálo, že bude konečně klid, ale byl to omyl.
Netrvalo dlouhou a ozvala se silná palba směřující do vsi. Střely se
odrážely od zdí domů v nepřetržitých dávkách. Organizovaný oddíl
SS se blížil k vesnici. Štěstí měl ten, komu se podařilo včas utéci a
někde se ukrýt. První skupina o třech mužích vtrhla do domu
předsedy Václava Pospíchala, který nic netušil a byl doma s rodinou.
S nadávkami českých psů a výhrůžkami - co dokáže německý voják vyzvali ho zvednout ruce a jeden ho z krátké vzdálenosti tří metrů
zastřelil.
Druhou obětí byl František Šťastný, který byl též členem nového
výboru a přišel náhodou do domu předsedy. Snažil se utéci, ale byl
přinucen se vratlt a se zvednutýma rukama byl střelen do plic a
zemřel. Tak skončil nadějný život třicetiletého muže,

otce třích

malých dětí. Pádem na dveře světnice, kde bydlel výměnkář-otec
Václava Pospíšila, padl třetí výstřel, který usmrtil nemocného starce.
Nakonec se řevem vojáci zapálili obytný dům. Na dvoře, kde byl
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sklad zbraní a nábojů všechno splanulo. Pak zuřící esesáci vtrhli do
sousedního

stavení

Václava

Pleskače

čp.

31,

kterého

smrtelně

postřelili. Ještě ten den zranění podlehl. Byl ve stáří 38 let otcem
třech nezaopatřených dětí. Na dvoře Piskače byli zraněni do nohou:
Václav Piskač,]. Boháček a A. Veselý. Zůstali trvale invalidní.
K dovršení zkázy v Rankově zapálili ještě chalupu J. Dvořáka čp.
17, Marie Doležalové čp. 38 a stodoly Jana Peška čp. 4, Pleskače čp.S

a Fr. Kvačka, koláře čp. 3.
Tak vítala naše obec Rankov plná dýmu ze spálenišť a pláče
pozůstalých, v době, kdy již byl vyhlášen mír, ruské vojáky! S po
hnutím a účastí vzdal poctu sovětský velitel našim padlým, kteří se
nedočkali jejich příchodu.

Záznam v kronice je zapsán roku 1975. Kronikář zachytil vzpomínky
paní A. Machkové, dcery Němci zavražděného V áclava Pospíchala. je smutné,
že pozůstalí po zavražděných v Rankově, dne 1 O. května 1945, nemají nárok
na "odškodnění". Zákon uznává jen případy těch, kteří zahynuli do 8. května
1945.

Vybral a zpracoval Karel Janáček Soběnovský, 1999.
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ŘEHOLNÍK, BRATR SIMEON - EMIGRANTI
Narodil se v Sobíňově 4. října 1906, jako syn malého rolníka v čp.
Říkalo se tam u Bednářů. Po první světové válce to zkoušel
všelijak. Pracoval na poli, točil se kolem tkalcovského stavu, pokou
šel se obchodovat po domech, prodejem souprav na lůžka a stoly,
které tkali místní tkalci. Ani to se mu nedařilo, neboť třeba přišel s
přikrývkami do chalupy, v které spatřil klubko dětí s vdovou, které se
nevrátil manžel. Bída koukala z každého koutu světnice. Náš milý
Karel jednoduše vytáhl z batohu a daroval nějakou přikrývku a aniž
čekal na poděkování, ze stavení odešel. Samozřejmě musel pak sám
darované dílo tkalci, od něhož přikrývky měl, zaplatit.
Vyprávělo se o něm, že není stvořen pro obyčejný život. Velmi
četl, přemýšlel, až nakonec vstoupil do kláštera v Emauzích v Praze,
Když přišli Němci, byl vyhnán s ostatními benediktýny a musel se
zapojit do pracovního procesu.
My děti za války jsme ho poznaly, když jezdil do Sobíňova k
příbuzným. Byl mé babičky Anny Janáčkové synovec a nikdy ji
nezapomněl navštívit. Nám dětem vždy kázal jak se máme chovat a
nás káral. Docela jsme se ho bály. Byl povahou i jednáním jiný, než
byl tatínek a ostatní strýcové.
Hned jak skončila v roce 1945 válka, vrátil se do Emauz, kde
pobyl až do druhého vyhnání komunisty v roce 1949. Byl se svými
bratry nasazen na těžké práce na stavby silnic a jiné stavební práce.
Nenaříkal, když zase jako civilista do Sobíňova příjel. Stále však v
sobě nosil touhu dostat se ke svým bratřím, kterým se podařilo v
době temna různými cestami dostat za hranice. To se mu podařilo až
v roce 1965, kdy cestovní kancelář Čedok pořádala zájezdy na
Světovou květinářskou výstavu ve Vídni. Povolení k výjezdu mu
obstaral Emil Socha, který měl právnické vzdělání.
Jak se Karel Bednářů dostal do Vídně, ihned požádal o azyl a
spojil se s klášterem v Norcii, kam brzy mohl odjet. V klášteře v
Itálii žil spokojeně až do své smrti a tam byl i pohřben. Nikdy však
nezapomněl na svou rodnou vlast. Více nám o něm poví dopisy.
24.
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Po smrti bratra Simeona - zemřel 6. dubna 1981 - obdržel Karel
Socha z Prahy dopis od převora P. Cyrila Stavěla tohoto znění:
Drazí, až teprve nyní, po velikonocích, dostávám se k tomu, abych
Vám sdělil zprávu, která Vás naplní zármutkem, totiž, že 6. dubna
tiše odešel z tohoto světa náš drahý F. Simeon Starý.Možná, že už
více než rok nemáte od něho žádné zprávy.Napíši Vám něco o
posledních měsících jeho života.- Dne 30. ledna 1980 šel odpoledne
do našeho lesíčka ořezávat jednu borovici zachvácenou tzv.mniškou
stěhovavou.Třebaže už byl v pokročilém věku, byl stále čilý a vylézt
na strom nebyl pro něho žádný problém.Častěji jsme mu říkali, aby
se šetřil, že postačí, nakrmí-li slepice a vyveze dvakráte za týden tři
kolečka jejich trusu.Ale snad jste ho znali! Chtěl sobě i druhým
dokázat, že má ještě všechnu svou mladistvě nezmenšenou výkon
nost. Nuže tedy, na tom stromě ho zachvátila závrať a jakýsi
neznámý dosud pocit prázdna a úzkosti, jak nám potom vyprávěl.
Ještě že se mu podařilo sešplhat se dolů!
To byl první záchvat mozkové mrtvice a infarktu. Dopravili jsme
ho do zdejší nemocnice - ošetřovatelkami tam jsou sestry
dominikánky - a tam se mu dostalo odborného vyšetření a péče.Po
dvou měsících se vrátil domů a byl ve všem soběstačný.Samozřejmě,
bylo mu líto, že už nemůže zastávat své dřívější práce, zahrádku a
drůbež.Přes den polehával.Když to počasí dovolovalo, procházel se
po zahradě a po domě.Mnoho v té době četl, hlavně duchovní knihy
a modlil se.Často říkával, jak na Vás všecky vzpomíná a doufal, že
Vám ještě napíše, až se zotaví ...Dodržoval velmi svědomitě
předepsnaou dietu a užíval patřičné léky. Pravidelně, dvakrát za
měsíc, jej přicházel navštěvovat náš lékař a svědomitě jej kontroloval.
Jeho zdravotní stav od lednové krize byl relativně velmi uspokojivý.
Až tu, krátce před vánocemi, jednou před večeří, znenadání něko
likrát prudce hlasitě zazíval, zůstal s otevřenými ústy a s očima v
sloup. Hned jsem vyskočil od stolu, udělil mu Pomazání nemocných
- krátce nato se ze mdlob vzpamatoval.Okamžitě jsme ho odvezli do
nemocnice, kde si pobyl 14 dní na pozorování.
Důvodem tohoto záchvatu byly potíže, které měl po celý život se
zažívacím traktem (snížení žaludku ap.).Třebaže se ze záchvatu
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dostal, viděli jsme, jak to s ním jde najednou s kopce. A tak 24.
března došlo ke konečnému záchvatu mozkové trombosy. Okamžitě
mu byly uděleny Sv. Svátosti a byl převežen ambulancí do zdejší
nemocnice. - Rád bych dodal, že ještě asi dva dny před oním
záchvatem byl ve velmi výjimečně sdílné náladě. S velkou spontán
ností vzpomínal na některé veselé episodky z prvních dob po vstupu
do Emauz.- Po čtyřech dnech účinného lékařského zákroku nastalo
sice u něho určité zlepšení, ale jen přechodně, přišel k vědomí, snažil
se vyjadřovat, ale už mu to nešlo.Byl si vědom vážnosti svého stavu.
Pátého dne v důsledku zhoršeného krevního oběhu se objevily první
proleženiny, které byly jeho velikou mukou - snášel ji s příkladnou
statečností - až do poslední chvíle.T káně začaly odumírat.
Tu 3. dubna nastal rozhodný zvrat. V italských nemocnicích je
dovoleno příbuzným nebo blízkým nemocného, zvláště v krizi, být s
nemocným ve dne v noci.A tak jsme se rádi střídali u jeho lůžka až
do jeho skonu. Vědomí ztratil Fr.Simeon po poledni 6. dubna.
Den předtím obnovil ještě řeholní sliby, jak tomu je zvykem za
takových okolností v našem klášteře.Shodou okolností ve chvíli jeho
skonu přišel jej navštívit zdejší pan biskup a jeho odchod do
Věčnosti provázel svým požehnáním.Bylo 5 hodin odpoledne letního
času, když skonal.
Pohřeb se konal dne 9. dubna po výkropu z nemocnice, odkud šel
průvod do basiliky sv.Benedikta. Koncelebrace se zúčastnilo na třicet
kněží. Četná byla i účast věřících. Mnozí vzpomínali na zesnulého,
jak na sv. Lucii v roce 1965 při našem slavnostním vstupu do Norcie
se vzácným procesionálním křížem v čele průvodu uvedl náš hlouček
emauzských mnichů Římskou branou.
Při mši svaté bylo čteno evangelium o dvou učednicích jdoucích
do Emauz. V promluvě mimo jiné jsem se zmínil, že Fr. Simeon
vstupoval vlastně třikrát do kláštera a pokaždé s obětmi vždy většími
...až konečně po svém třetím překročení klášterního prahu setkal
se se Vzkříšeným ve Věčných Emauzích ... Z basiliky pak jsme šli
průvodem přes město, prošli jsme askolskou branou až na okraj
města.Rakev s tělesnými pozůstatky zesnulého byla zahalena vkusně
zhotoveným příkrovem s tulipány, které Fr. Simeon po léta pěstoval
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v naší zahradě. Právě v těch dnech bohatě kvetly jako na poslední
vděčný pozdrav svému milému pěstiteli.
Tělesná schránka zesnulého byla prozatím uložena v hrobce
našich benediktinek na starém nursijském hřbitově. Když spouštěli
rakev do hrobky, spolu s našimi českými a slovenskými přáteli z
Říma, pomodlili jsme se po Salve Regina, česky Otčenáš, Zdrávas
Maria a nakonec zazpívali "Svatý V áclave" a původním nápěvem i
řečí "Hospodine, pomiluj ny" s trojnásobným "Krleš!"
Fráter Simeon byl svérázné a někdy velmi temperamentní povahy.
Nikdy

nezahálel,

stále

byl v

činnosti. Těšil

ho

zeměpis.

Rád

vzpomínal na svá cestování. Byl velmi šťasten, že se před několika
lety mohl podívat na měsíc na Montserrat ve Španělsku, odkud k
nám přišli mniši do Emauz a na Bezděz v roce 1636. Byl družné
povahy. Rád se zasmál, prostý jako dítě, měl rád děti z celého okolí a
ony jeho. Měl rád své květinky a dovedl se i pobavit se slepicemi ...
Miloval věrně svůj Sobíňov a dalekou pahorkatinu. Zřídkakdy
chyběl na společných modlitbách a ostatních úkonech řeholního
života. Jak jen mohl, se jich zúčastňoval i v posledních měsících.
Radil jsem mu, když byly mrazy, aby raději zůstal v cele, že mu rádi
přineseme Sv. přijímání. On nato: "Já rád sejdu do kostela a obětuji
to za návrat některých svých příbuzných a známých, kteří se vzdálili
od Pána Boha a od Církve." Dětinně miloval Pána a Matku Marii,
která jej zahrnula svou zvláštní přízní na sklonku jeho života .. .
Když už s námi nemohl nemohl chodit do chóru, až do posledka
se modlil Mariánské hodiny. Mám dosud v živé paměti, jak - pokud
byl ještě zdráv - po ranním klekání (5 hodin) rád se modlíval Křížo
vou cestu ještě před započetím chórové modlitby. V posledních
měsících složil si prostinkou modlitbu k Eucharistickému Kristu a
často ji opakoval: "K Tobě, Svátostný Bože, pozvedám svou duši a
toužím po Tobě! Přijď ke mně, očisť, posvěť, posiluj mne!"
Zvěčnělý opat Arnošt Vykoukal, dachovský vězeň, s milou ot
covskou duchaplností dal Fr. Simeonovi za Ochránce při vstupu do
noviciátu sv. Simeona - Starce, narážeje přitom na jeho příjmení Starý. A on vděčně přijal toto své nové jméno a zakládal si na něm a
ctil vroucně svého Ochránce. Nad postelí měl ho vyobrazeného na
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řecké ikoně Obětování. Časem se dověděl, že jeho ostatky jsou
uctívány v dalmatském Zadru. Po léta toužil, aby tam mohl putovat.
Pán je dobrý a plnívá někdy i méně důležité touhy svých dětí. A tak
se stalo, že v lednu

1980,

sotva

14

dní před jeho smrtí záchvatem,

jsme spolu poklekli před vzácným sarkofagem Sv. Simeona. Náhoda?
Snad. Ale pro ty, kdo věří ve společenství svatých, i ty náhodné
shody mají svou hloubku ...A vroucně se odporoučel F. Simeon
svému Ochránci! To "Nunc dimittis" - "Nyní propustíš, Pane, slu
žebníka svého v pokoji", které jsme tam zpívali, stalo se brzy sku
tečností:

6.

4. ( + sv. Metoděj

885)

jeho "oči uzřely Světlo" . Ve tváři

zesnulého se rozhostil ztlumený odlesk Světla, které už uzřel ...
Druhý den ráno sloužil biskup Ottorino Pietro Alberti sv. Oběť za
pokoj jeho duše. Potom zašel ještě k rakvi, dlouze se zahleděl v tu
tvář tak milou a klidnou a ne bez dojetí poznamenal: "Ten už je jistě
v nebi."
Druhý dopis psal ještě za života sám Karel Starý - bratr Simeon.
Poslal ho svému bratranci Karlu Sochovi v Praze . Dopis i mnohé
další dopisy posílané svým přátelům svědčí o jeho pevné víře v Boha.
Milý Karle! (v Norcii 27.

10. 1969)

Musím T i také jednou napsat, vždyť mít hodného bratrance Karla
a nestarat se o něho není hezké. Od zítřka za týden máš jmeniny.
Zde v Itálii je skoro v každém kostele oltář či obraz sv. Karla
Boromejského. V ždy je tam svatý Karel vyobrazen jako askéta s
nosem jako skoba.Ale měl srdce na pravém místě. Tehdy to bylo po
tridenském sněmu - v církvi bylo ještě plno bolestivých ran, které jí
zasadila reformace. A svatý Karel viděl, že nářkem a lomením rukou
se nic nespraví. Pustil se do práce, začal vizitovat svoji obrovskou
diecézi. Do každé horské farnosti se musel dostat. V zimě i po
čtyřech po ledu lezl.No a když člověk nešetří svými silami a postí se
- tím se též modlil za svoje diecézany - přijde brzy smrt .
Narodil se 2.

10. 1538

a umírá v roce

1584

ve věku

46

let.

A církev nepláče, že jí tak hodný arcibiskup a kardinál umřel,
vždyť za sebou nechává život plný obětavosti a výborného příkladu.
To církev potřebuje! Máme já i Ty vznešeného patrona a to nás
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zavazuje, bychom jej napodobili. V čem? Já už mám 63 let a Ty? Zdá
se, že jsi tak starý jako můj bratr Pepík. Je Ti 75. přicházím k
vážnému

bodu

tohoto

dopisu.

Když

člověku

pracuje

normálně

rozum, tu si řekne: Karle musíš něco dělat a to něco rozumného,
podívej se, život T vůj, pravda, povstal normálně, ale ty zákony dal
Bůh, podle kterých jsi se narodil. A ty další příčiny toho co vidíš
kolem sebe nejsou jen tak lehké, aby jsi je, když je seřadíš, mohl
nepočítat s T vůrcem. Viď, Karle, že se budeš namáhat, aby jsi se
začal modlit. Bez modlitby, bez pokory to nejde. Definice pokory

=

pravda. Já ti, Karle, pomáhám modlitbou, ale já sám nestačím. Musíš
mi pomáhat i Ty. Je možné, že už jsi začal, Ty takový rošafa, chodit
do kostela a že pomalu vplouváš do života duše, ale jestli jsi ještě
nezačal, začni hned! Udělej si násilí. Nebeské království násilí trpí a
ti, kdož jej činí, uchvacují jej! ]sou to slova Pána Ježíše a kde se
nalézají, v kterém evangeliu, to nevím. Myslím, že se Ti zavděčím, že
místo květnatého blahopřání Ti toto píši.
Teď něco veselého. Náš páter převor Cyril Stavěl dával duchovní
cvičení pro bohoslovce, kteří tři měsíce v létě nejsou v Římě, ale
6 km od Livorna. Je to vila po nějakém italském politiku, kterou

koupili naši páni biskupové někdy před 40 lety a páter Cyril mě vzal
sebou. Já hned druhý den po obědě se pustil 3 km k moři. Víš, Karle,
vidět prvně moře a vstupovat do něho není tak něco jednoduchého.
Já byl rozčilen. Viděl jsem v mořské čisté vodě plno rostlin a· dno
bylo kamenité - já byl sám a nedovedl si vybrat pěkné místo - po pár
okamžicích jsem v patě pravé nohy ucítil palčivou bolest. Hned
vylezu a chci vytahovati štětiny mořského ježka. Je to zvířátko asi
jako pěst veliké, ale kdepak, nešlo to! Je to už skoro měsíc, co Je
mám v noze, ale nevadí to, nesmím to mačkat! ...
Pán Bůh Vás všechny opatruj! Karel.
Tato krásná epizodka nám připomíná dobu násilného rozehnání
řeholníků v padesátých letech, mezi nimiž byl i jeden občan ze
Sobíňova u Chotěboře. Bylo jich tisíce!

Zpracoval Kare/janáček Soběnovský, 1999.
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SVĚDECTVÍ
ROLNÍKŮ

Z

DOKUMENTŮ O LIKVIDACI

GABRIEL ]ANÁČEK
Janáčkova hospoda v Sobíňově měla svou historii a tradici. Již
kolem roku 1826 jsou o ní záznamy v archivu Polensko
přibyslavském panství, jako o zájezdním hostinci.
Když počátkem tohoto století se stala populární jízda na bicyk
lech, každou neděli přijížděla veliká organizovaná skupina kolařů z
Chotěboře a okolí. Paní Janáčková pro ně měla k pohoštění specialitu
a to dobrý domácí sýr. Hospoda s hospodářskými budovami
přecházela z otce na syna a hospodaření Janáčků bylo pro mnohé
zemědělce v obci vzorem. Majitelé jako první pořizovali stroje k
ulehčení práce na polích, v chlévě i ve stáji. Stalo se jim - ještě před
první světovou válkou - že ve dne přivezli novou mlátičku a v noci
vypukl požár a nová mlátička hořela i se stodolou. Přesto Janáčkovi z
hospody, jak se tam říkalo, znovu budovu opravili a pořídili nový
stroj. Elektřina v Sobíňově ještě nebyla - až v roce 1928 -mlátilo se
pomocí motorů na petrolej.
K Janáčkům ať přišel host v kteroukoliv denní dobu, byl vždy
ochotně obsloužen. Vzpomínám na válečné roky, kdy jako chlapci,
když bylo špatné počasí a nemohli jsme do lesů -byl jsem skautem
od roku 1938 -zašli jsme v neděli do hospody. Pan Janáček nám za 2
koruny vyměnil žetony (hrací známky) a mohli jsme hrát biliár. Za
dvě koruny, při limonádě jsme prožili celé odpoledne. Nezapomenu
na zásadu pana hostinského. Při závěrečném placení jednou neměl ve
výčepu na vrácení 50 haléřů. Říkám mu: "To nechte, pane Janáček."
Ten však mi odpověděl: "Počkej chvíli" a šel do kuchyně a ten pade
sátník mi podával s podotknutím "Mohl bys mi ho jednou vyčítat!"
Při hospodářství, pohostinství ještě dopoledne v neděli úřadoval v
místní kampeličce a odpoledne až do půlnoci obsluhoval několik
strýců, kteří hráli karty a popíjeli pivo. Ke konci války v dubnu, kdy u
nás přespávalo pět Ukrajinců - uprchlých vojáků z německého zajetí
- byl to pan Janáček, který mi pro ně daroval oblečení, aby ve dne,
kdy odcházeli skrýt se do lesů, nebyli v uniformách tak podezřelí.
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V roce 1947 vyšel dekret prezidenta: Ročník 27 a 28 musel
nastoupit

na

čtyřměsíční práci

do

zemědělství.

V

továrně

všechny propustili a máme si sami vyhledat sedláka,

nás

který nás

přijme. Šel jsem s listinou do hospody. S Janáčkem jsem se dohodl,
že mu pár dní pomohu kopat příkop pro vodovod a vybrat bahno z
malé vodní nádrže. Pak že mi zaplatí pojištění na celou dobu brigády.
Stalo se. Pracoval jsem s mladým jeho zaměstnancem, Rumunem.
Za několik, snad šest, osm dní jsme měli úkoly splněny. Jídla bylo
tolik, že i já devatenáctiletý mladík nemohl ho sníst a pití dostatek.
Po uskutečněném závazku mi skutečně pan hostinský platil pojištění
a ještě jsem přivezl domů pytel obilí. Po zbytek brigády jsem praco
val různě. Byl jsem na volné noze. Pak jsem se zase vrátil ke své
profesi v továrně.
Tak jak jsem se měl dobře u Janáčků, tak se u nich měli všichni
sjednaní při polních pracích i stálí zaměstnanci, kočí i pomocnice v
domácnosti, v kuchyni.
Bylo to pro mnohé z nás šokující, když Janáčka zavřeli a potom jej
s celou rodinou jen s nejnutnějšími svršky odvezli 28. března 1953 z
rodné obce do vzdálené vesnice Červený Potok, kde jim byl přidělen
byt v zpustošené staré usedlosti po Němcích, kde nebyla elektřina,
ani voda a celý dům byl vydrancovaný.
Více o jejich životě a osudu uvedl p. Josef Dvořák v knize Osudy
politických vězňů - Havlíčkobrodska. Autor Miloslav Růžička, vydání
1999.
Jaké drastické metody používaly tehdejší úřady proti "kulakům"
při vystěhování, dokazuje Výměr Okresního národního výboru v
Chotěboři.
Okresní národní výbor v Chotěboři
Zn. 463-26/3-1953-III/1.

Dne 26. března 1953.

Pan Gabriel Janáček, Sobíňov čp.6
V ý m ě r
Rozsudkem Okresního soudu v Chotěboři byl jste odsouzen
mimo jiné ke konfiskaci zemědělského majetku. Ježto však v konfis62

kované hospodářské usedlosti dosud bydlíte, ukládáme Vám, abyste
vyklidil hospodářskou usedlost, kterou dosud obýváte a předal ji
místnímu národnímu výboru.
Dů v o d y:
Pravoplatným rozsudkem Okresního soudu v Chotěboři jste byl
odsouzen mimo jiné ke konfiskaci zemědělského majetku. Vzhledem
k tomu nemůžete z veřejného zájmu bydleti nadále v Sobíňově po
vyslovení tohoto trestu a byl Vám určen náhradní byt, kam budete s
rodinnými příslušníky přestěhován. Místo nového bydliště bude Vám
oznámeno

v

den

provedení

úředního

stěhování,

které

bude

provedeno dne 28. března 1953 v 7,30 hodin ráno.
Auta pro přestěhování Vašich svršků jsou zajištěna.
Ukládáme Vám proto, abyste učinil veškeré přípravy ke stěhování
tak, aby bylo možno začít se stěhováním dne 28. března 1953 v 7,30
hodin ráno. Odstěhovány budou ty svršky, které tuto hodinu budou
ke stěhování připraveny a sice z těch věcí, které Vám finanční referát
zdejšího ONV vyjmul z propadnutí ve prospěch státu.
Z tohoto výměru můžete se odvolati ve lhůtě 15-ti dnů ode dne

doručení tohoto výměru ke Krajskému národnímu výboru v Pardu
bicích

podáním

učiněným

u

Okresního

národního

výboru

v

Chotěboři. Z důvodů veřejného zájmu se však případnému odvolání
odnímá odkladný účinek.
Referent pro vnitřní věci ONV: podpis nečitelný.
Přišel rok 1968. Nastalo určité uvolnění, které trvalo až do
okupace vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Pak se zase začal
utahovat šroub . Někteří bývalí političtí vězňové byli rehabilitováni a
mohli žádat o náhradu škod.
O to se rovněž v roce 1969 pokusil syn pana Janáčka Josef, otec
již nežil, a podal žádost o odškodnění dle paragrafu 27 zák. č. 82/68
Sb. V žádosti uvedl úspory, které byly uloženy na několika spořitel
ních knížkách i peníze v hotovosti, které jim byly sebrány. Celková
suma, jak by se zdálo, nebyla v té době veliká, při tak velkém
hospodářství a byly to peníze poctivě získané! Jednalo se asi o 70
tisíc korun.
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Při okradení velké části lidí - jinou vymenu měli špičky od
esenbáků nahoru - tzv měnovou reformou, 1. června 1953, byla
určena částka na výměnu, na jednu osobu - 300 korun 1:5 - 60 Kč.
Ostatní peníze se vyměňovaly již v propočtu 1:50, nebo zůstaly na
vázaném vkladu.
Mimo peněz a celkového majetku - budovy, zahrady, pozemky vše co jim bylo vyvlastněno, sebrali jim před vystěhováním předměty
tvořící osobní vlastnictví.
Seznam: pouzdro stříbrné a hodinky OMEGA, dalekohled s pouz
drem, dalekohled malý bez pouzdra, zlatý prsten se safírem, 1 prsten
pozlacený, 1 náušnice pozlacená, 6 mincí - zlaté a stříbrné, 2 te
ploměry, 2 zlaté knoflíčky k manžetám, 4 zlaté jehlice, 1 kazeta se 3
noži a

vidličkami,

1

elektrická

pračka

"Zlatá včela",

1

vlněná

plachetka, 1 plnící pero, 1 kožená taška náprsní nová, 1 cestovní
tlumok.
Všechny tyto výše uvedené věci byly osobním majetkem pana
Janáčka a jeho rodinných příslušníků.
Dále byly zabrány další věci movité a to zařízení a zásoby pro
pohostinskou provozovnu a zařízení a především živý

a mrtvý

inventář zemědělské usedlosti.
V hospodářských budovách byly stroje potřebné pro hospodaření
- vozy, pluhy, mlátička, sekačka, řezačka a desítky dalších věcí zásoby obilí, sena, slámy atd. To všechno bylo zkonfiskováno a sou
druhy rozebráno.
Josef Janáček na svoji žádost dostal zamítavou odpověď:
Ministerstvo spravedlnosti v Praze

27. 8. 1970

Č. odšk . 3836/69-Lt
Advokátní poradna, JUDr. Mir. Krupička,
Dolní ul. č. 1, Havlíčkův Brod
V ě c:

zemř. Gabriel Janáček - vrácení majetku

Ministerstvo

spravedlnosti

ČSR

nevyhovuje

žádosti

Vašeho

mandanta Josefa Janáčka, zaměstnance ČSD, byten Červený Potok
čp. 61, o vrácení majetku podle paragrafu 26 zák. 82/68 Sb., který
propadl jeho zemřelému otci Gabrielu Janáčkovi vzhledem k usta64

novení článku 1, čís. 16 a článku zákona čís. 70/70 Sb., jímž byl
změněn a doplněn zákon o soudní rehabilitaci čís. 82/68 Sb.
Pokud by V áš mandant se domníval, že toto rozhodnutí není
správné, má možnost domáhat se uplatnění svého nároku v řízení
občanskoprávním u soudu žalobou.
Vedoucí odboru v.z. dr. Lenhart v.r.
Odpověď plnou ignorace, od MNV v Sobíňově, dostala i jeho
sestra, provdaná Tůmová, Velká Morava u Králík, když zažádala o
dva roky později o provedení majetkoprávního uspořádání ve věci
domu čp. 6 v Sobíňově, v roce 1972.
V dopise je jí řečeno, že když nepřistoupí na podmínky MNV k
vyrovnání za objekt navržené částky 28.814 Kč, bude muset uhradit
určitý podíl na demolici budov, která je vypočtena na 50.000 korun.
Starou zájezdní hospodu komunisté odstranili, násilně přervali
kořeny rodin Janáčků, které v ní po několik generací hospodařily.
Gabriel Janáček prožil ve vězení 6 měsíců, a po návratu, již těžce
nemocný,

umírá

3.

srpna

1953.

Rehabilitován:

Okresní

soud

Havlíčkův Brod, 1990. Odpočívá na hřbitově v Sobíňově a vedle něho
jeho bratr, významný voják, za války odbojář, Čsl. armády, divizní
generál Josef Janáček.

VĚZEŇ JOSEF KOSTKAN NA TÁBOŘE uVO]NAu
Ing. Josef Kostkan, Markvartice-Sobíňov, narozen 21. 10. 1915,
bytem v Havlíčkově Brodě č. 300.
Odsouzen Státním soudem v brně 14. ll. 1952.
Rozsudek: paragraf 78/1 z č. 86/50 Sb. -velezrada.
14 let odnětí svobody, propadnutí veškerého majetku, 50.000 Kč

peněžitý trest.
Rehabilitován: Krajský soud Praha, 1990.
Pár vět, ale kolik hrůzy a utrpení jeho i jeho rodiny. Pan inženýr
však i ve vysokém stáří neztrácí elán a stále je činný .
Vystudoval vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v
Praze,

v

roce

1938

nastoupil

do
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V ýzkumného

ústavu

bram-

borářského v Havlíčkově Brodě. Po praxi přešel do Ústředního svazu
pěstitelů zemáků tamtéž. Zde se stýkal se zemědělci z celé Vysočiny
a jim pomáhal jak mohl. V roce 1945 se stal ředitelem největšího
šlechtitelského družstva v republice Sativy v Havlíčkově Brodě.
Poněvadž Sativa byla agrární podnik a byl znám jako organizátor
mezi zemědělci, a že na ně měl vliv, to se mu stalo osudným a byl
komunisty sledován. Když byla Sativa hned v roce 1948 zlikvidována,
odešel pan ing. Kostkan pracovat ke státním statkům. Později se zase
vrátil do V ýzkumného ústavu jako referent pro šlechtění. ll. ledna
1952 byl zatčen StB a odvezen do vyšetřovací vazby do Jihlavy.

Jedenáct měsíců byl ve vyšetřování, přičemž StB dalo dohromady pět
pracovníků vesměs ze zemědělského oboru a utvořilo skupinu druhé
Zelené internacionály.
Jak vzpomíná pan inženýr, v jihlavské věznici byly poměry hrozné,
budova stará 200 let a zacházení estébáků podobné jak v jiných
komunistických kriminálech.
Byl s ostatními odsouzen Státním soudem v Brně pro velezradu
jako člen Zelené internacionály, která prý chtěla naše zemědělství
vrátit zpátky soukromníkům a zmařit združstevňování. Byl odsouzen
na 14 roků a další tresty.
Po odsouzení byl převezen přes ústřední tábor v Jáchymově na
tábor "Vojna" v Příbrami, kde pobyl po celou dobu až do propuštění
na amnestii, dne ll. května 1960. Pracoval na dílech, nebo jako
zámečník či tesař.
Moje vzpomínky se vrací do posledních měsíců války, kdy v našem
kraji vyvíjeli svou činnost partyzáni. Ke Kostkanům v Markvarticích
jejich pomocníci, dělníci v prachárnách na Bílku přinášeli tam odtud
zcizené výbušniny, které potřebovali partyzáni pro destrukce na
železnicích. Od Kostkanů se pak vozily do Žďárských lesů, kde měli
partyzáni svou základnu. Kde jinde taky mohli lesní muži hledat
něco k jídlu? Jedině u sedláků!
chýně,

Kostkanova

v

Byla to rodina Uchytilova v Mala- -

Markvarticích ,

Janáčkova a Starova v Sobí

ňově.
A jak většina z těch živitelů, pomocníků dopadla? Po válce byli

persekuováni, pokutováni, zavíráni a vystěhováni jako Janáčkovi a
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Kostkanovi. Proslav Starý s matkou -Ječmínkovi čp. 12, v Sobíňově
byli trestáni pokutami, vězením. Karel Konfršt z Hlíny a Rudolf
Konfršt ze Sobíňova byli hrubě v písemných rozhodnutích napadáni,
pokutováni. Rudolf byl i vězněn, za to, že nechtěl vstoupit do
družstva.

JOSEF ONDRÁČEK, ŽDÍREC N./D.:
BYL JSEM POD OCHRANOU MATKY BOŽÍ
Josef Ondráček, úředník záložny, narozen 19. 5. 1910, bydliště
před zatčením Chotěboř 526, odsouzen Krajským soudem v Pardu
bicích 14. 12. 1954. Nejvyšší soud Praha- 13. 4. 1955.
Rozsudek: paragraf 78/1 tr. z. paragraf 30 tr. z. l3 roků odnětí
svobody, propadnutí celého jmění, ztráta čest. práv. obč. na 6 let.
Rehabilitován: Krajský soud Hradec Králové, 1990.
Posledně bydlel ve Ždírci n./D. č. 140.
Zemřel 3. května 1997 ve stáří nedožitých 87 let. Odpočívá na
hřbitově u kostela sv. Mikuláše v Krucemburku.
-

Znal jsem pana Ondráčka velmi dobře, ještě před jeho zatčením,
když bydlel ve své vile v Chotěboři. Byl vysoký, chodil vzpřímeně,
vždy upraven. Jeho hlavu zdobily až do stáří napravo sčesané husté
vlasy. Z tváře mu vyzařovala dobrota a láska k lidem. Byl ve městě
výjimečnou osobou. Když se vrátil z kriminálu, žil až do smrti ve
Ždírci n./D. č. 140, obklopen péčí své manželky a manželů Pavlíč
kových. Často jezdil, i když ho zlobily nohy, snad až do posledních
chvil, do chotěbořského kostela. Vždy jsme spolu prohodili pár slov.
I ve Ždírci jsem pana Ondráčka několikrát navštívil. Měl velikou
radost, když jsem mu přivedl svého přítele z Prahy, Viléma Schafera,
s kterým byl vězněn. Měli na co vzpomínat!
Podrobněji, jak došlo k jeho zatčení a odsouzení s dalšími bratry z
Lidové strany: Rudolfem Peškem, Karlem Průšou, Josefem Do
ležalem, Josefem Musílkem, Janem Vrátilem a Janem Brožkem z
Chotěboře, se vyznává v dokumentační knize Osudy politických
vězňu Havlíčkobrodska - rok 1999. Je to cenná publikace pro
badatele dějin rudého temna.
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Pan Ondráček, člověk hluboce věřící, měl pevnou víru, že ve všech
útrapách a nemocech byl zvlášť pod ochranou Matky Boží, a že mohl
strasti věznění přežít. V závěru svých vzpomínek říká: "My křesťané,
jsme všechna ta utrpení, příkoří obětovali pro lepší žití našeho
národa. Přejeme si, aby v něm zvítězila láska, úcta člověka k člověku,
spravedlnost a vymýtila se sobeckost, závist a všechny ty nectnosti,
které tak bezuzdně člověka ovládají."
Autor cenného díla "Osudy politických vězňů",

pan

Růžička,

jistě promine, že jsme si dovolili vybrat několik vět z jeho knihy
do našeho soukromého spisu. Poslední věty zemřelého pana Josefa
Ondráčka by měly být zapsány zlatým písmem do mramoru!!!
Když byl pan Ondráček v roce 1954 ve vyšetřovací vazbě, byl jsem
i já v Pardubicích na prokuratuře a tam nepřetržitě po celý den, bez
jídla a pití, vyslýchán. Dověděli se od jednoho vězněného z Libice
n./D., že jsem byl taky zapojen v protikomunistické letákové akci
chotěbořských studentů z gymnázia, roku 1948. Tam se mě jeden ze
dvou vyšetřujících taky ptal na Josefa Ondráčka. Celou dobu jsem ze
sebe

dělal

vesnického

hlupáka,

neznal

jsem

ani

jména

svých

příbuzných, neznal jsem tedy ani pana Ondráčka. Musím říci, že ten
první z estébáků jen občas na mě zařval, ale druhý, který ho střídal,
mi vyhrožoval pistolí, ukazoval různé jiné zbraně a letáky - hrozil
prohlídkou u nás doma. To jsem již věděl od jiných, jak zbraň či
letáky při prohlídce podstrčí a pak je najdou! Z toho jsem měl strach.
Jako i později, jak šel čas, při dalších výsleších jsem vzýval Ducha
Svatého, aby mi vložil do úst slova, abych neublížil sobě ani jinému!
Když ke konci výslechu - musel jsem podepsat, že nic nikomu
neřeknu o výslechu - chtěl na mně ten slušnější souhlas k spolu
práci, tedy k udávání druhých občanů. I když jsem prohlásil: "To
nikdy dělat nebudu, to si mě tady raději nechte!", přece mne pustili.
Ale po všechna další léta, byl jsem pod dozorem, občas přijeli,
odvezli, aby nahlášená udání místních i z továrny pomocník SNB,
vyšetřili. Byly to hrozné metody působící na psychiku člověka s úče
lem zastrašit. Mnoho nocí jsem probděl!
Při jedné návštěvě pana Ondráčka v roce 1968, došlo také ke
vzpomínkám na druhou světovou válku. Uvádím jeho vyprávění:
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CHARITATIVNÍ ČINNOST V DOBĚ OKUPACE
NA BÝVALÉM OKRESE CHOTĚBOŘ
V době druhé republiky byla založena Česká sociální pomoc, která
pokračovala ve své činnosti i v době nacistické okupace. Jejím
okresním předsedou byl Josef Ondráček, který měl spolupracovníky z
řad pensistů, učitelů: Moc, Kolář, Klepetko, poštm. Němeček a Med
ze záložny.
V té době byla také činná Katolická charita.
Finanční a z velké části i materiální prostředky byly získávány ze
sbírek mezi českými obyvateli, od protektorátní české vlády a od
podniků.

Velkým

továrník

Eckhardt,

mecenášem
který

v

našem

měsíčně

charitativním

přispíval

většími

úsilí

byl

finančními

částkami. Pokud jde o materiální podporu, byl to hlavně mlynář
Šindlet z Chuchle, Nevole z V ísky a Petřík z Bezlejova, kteří nám
dávali obilní výrobky nezištně, takže jsme mohli doplňovat příděly
mimo rámec předpisů. Materiály i finanční příděly byly poskytovány
všem školám, které pro žactvo vytvářely. Z materiálů, kterých jsme
získali od mlynářů, jsme mohli poskytovat i rodinám, zejména
rodinám živitelů zavřených v koncentračních táborech a tyto hmotné
příspěvky byly značné. Mimo hmotné podpory byly poskytovány
finanční dávky podle potřeby té které rodiny. Později,

když se

prováděly kontroly v sociální pomoci i okupační úřady, jsme podporu
rodin zavřených živitelů konali přes Katolickou charitu v Chotěboři,
kam jsme přidělovali určité prostředky a tato pak i se svými
prostředky podporovala potřebné rodiny. Když byli zavřeni někteří
členové Jednoty Sokol v Chotěboři, byla převedena určitá zásoba
mouky od Jednoty do Sociální pomoci, která však nebyla evidována,
takže se mohla rozdělit bez dokladů. Bylo jí menší množství.
Podpůrná práce byla vykonávána až do roku 1948, kdy převzala
vládu komunistická strana. Poté bylo provedeno sloučení s organizací
Červeného kříže a podpůrná činnost později zastavena.

Vyslechl a zpracoval Karel Janáček Soběnovský.
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O REVOLUCI ROKU 1848
A PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE

1866

Ze zápisků Karla Zvolánka, vojáka ze Zvolánova-Sobíňova,
narozeného roku 1828.

V úvodu svých zápisů uvádí Karel Zvolánek nacionále svoje a
. svých předků a zmiňuje se o svém životě od školních let až po vandr,
na který se vydal po vyučení krejčím. Dále vypráví, jak prožíval
události v letech 1848-1849 a v Prusko rakouské válce roku 1866.
"V létě roku 1846 jsem se vydal na vandr. Pracoval jsem v Auši u
Litoměřic u pana Stylena, potom v Roudnici u p. P. Dvořáka. Odtud
jsem šel do Prahy, ale protože mi povolení k cestování skončilo,
mus'el jsem se vrátit domů a další povolení k cestování jsem již
neobdržel. Bylo mi řečeno, že až po asentě.
Nastal bouřlivý rok 1848. Byl jsem 8. dubna v Německém Brodě
odveden k vojsku a hned transportován do Josefova. Při pochodu do
místa určení jsem dostal propustku na noc, rozloučit se s rodiči a
sourozenci. Byl jsem zařazen k 21. pěšímu pluku, t.č. s názvem
Bavor Naumgarten, k 15. setnině. Vojenské cvičení jsem vykonával
ve zdraví a k spokojenosti svých představených.
Mezitím v tom čase vypuklo ve V ídni vzbouření. My jsme museli
vymašírovat z Josefova ve čtvrtek před naším posvícením (třetí
neděle v říjnu) a právě v sobotu jsme pochodovali po Vostrolovské
hrázi k Novému Ransku. Do Sobíňova jsme nesměli. Zato přátelé a
známí přišli nám v ústrety. V pátek po posvícení jsme dorazili do
Šluknavy. Od Šluknavy pak jsme se převezli přes Dunaj a k Toban
mašírovali k Mančeslovské linii, kde jsme byli uvítáni střelbou. Náš
major byl lehce raněn.
V ídeň byla celá obklíčená vojskem a ze všech stran bombar
dována. Mnoho domů bylo v plamenech. Postupovali jsme na šance,
alé byli jsme ostřelováni, ale nikdo nepřišel k zranění. Postupovali
jsme do předměstí. Garda ustupovala. Tady byla spousta domů
pobořených a shořelých, dlažba vytrhána, nadělané barikády a všude
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pusto. Ubytovali jsme se v ulicích. Lidé se pomalu vraceli, ale mnozí
jako žebráci. Postupovali jsme dále na třídy. Naše postavení bylo u
Ungariše Šarde, naproti rezidenci, kam na nás z města ze šanců
začali střílet. Naši dělostřelci z děl palbu opětovali a házeli rachejtle
do města. V malé době byla zapálena rezidence, naproti kostel a více
okolních domů.
Potom nám otevřeli brány a my vstoupili do města a pomáhali
hasit požáry. Druhý den nastalo prohledávání, byly odebírány zbraně
a mnoho lidí pozatýkáno. Nás ubytovali do Politechniky ve Staré
Vídni. Odtud zase přeložili do univerzity v městě a pak do Zumper
dorských kasáren, kde toho času byli vězněni vznešení politici z
Uher. Po potřeném povstání byly stálé prohlídky domů, hledány a
odebírány zbraně,

zatýkáni lidé a hned vojenským soudem od

suzováni k smrti a na dlouholeté těžké žaláře v pevnosti. Kdo to
zavinil, bude soudit jen Bůh a dějiny.
Roku 1849 začátkem března jsme byli povoláni do Uher, kde bylo
povstání v plném proudu. Jeli jsme z Vídně do Prešpurku na parníku,
odtud jsme se přesunovali ke Komárnu, které bylo právě od našich
obležené a bombardované. Z Komárna jsme mašírovali k Novým
Zámkům. Byli jsme obyčejně v ležení v noci a ve dnech na po
chodech. Mnoho vojínů onemocnělo. Já, ačkoliv jsem byl slabého
těla, zůstal jsem zdráv a veškeré trampoty lépe vydržel než mnohý
silnější.
Pak jsme pochodovali k Levoči, kde dne 19. dubna došlo k bitvě.
Naše setnina byla přičleněna ke krytí dělostřelectva. Když se bitva
rozpoutala, u dvou děl byli zabiti koně a více lidí raněných. Po
dlouhé potyčce jsme byli donuceni k ústupu, děla jsme zanechat
nechtěli, museli jsme pomáhat, abychom je zachránili, čímž jsme se
opozdili. Ustupovali jsme v pořádku dolinou, Uhři za námi a po
obou stranách z děl do nás neustále

stříleli. Až jsme přišli k

bažinám, přes které vedla cesta a ta byla spojena jenom jediným
mostem. Uhři se stále více blížili, na mostě byla zácpa, děla musela
být převezena a most pak stržen. Ostatním vojínům, kteří zůstali
pozadu,

nezbylo než se přebrodit bahnem. Který z nich trefil na

tvrdší místo, unikl, a který ne, musel zůstat v bahně a pomalu se
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drát kupředu, čímž jsme se opozdili, až nás Uhři předešli a vzali do
zajetí. Bylo nás zajato 700 - Češi, Poláci a hraničáři. Byli jsme
odvedeni do Levoče. Peníze, které jsme měli, nám pobrala polská
legie a naše šaty za své roztrhané si vyměnila. Ubytovali nás v Levoči
v kostele. Odtud nás hnali do Iolan a po cestě jsme tábořili v
ovčincích.
Uhři, civilisté, byli na nás velmi rozzlobeni, kdyby nebylo stráží,
tak by nás kamenovali. Kdo jim to mohl mít za zlé, naši vojáci jim
vypálili vesnice, v těch samých místech, ačkoliv my jsme za to
nemohli. Dopravili nás do Iolan a dále do Debrecína.
V Debrecíně nás najímali k uherskému vojsku, byli jsme zavřeni
jako dobytek ve skladištích, nic jsme nefasovali. Nikam nepustili a
stráže nám říkaly, když se nedáme najmout, budeme postříleni.
Druhý den nátlak pokračoval a slibovali za vstup do uherské armády,
že se po válce můžeme stát uherskými občany a že každý ještě
dostane část pozemku zdarma. K jídlu jsme opět nic neobdrželi snad na nás zapomněli.
Ti, kteří se dali najmout, nás navštěvovali oblečeni v nových
mundurech. Chlubili se, že každý dostal 28 zlatých závdavku. Prý
jsme hlupáci - a přemlouvali nás ke vstupu. Nemohl jsem pochopit,
jaké právo ke mně páni měli, kdo jim ho udělil, neboť jsem poznal,
že jsou to lidé jako já a teď mě chtějí vřadit bez mého svolení do
cizího vojska a oloupit o osm let svobody, donutit k přísaze, slepě
poslouchat veškeré rozkazy a pak-li ne, mně co ručiteli přísahy hrozit
trestem smrti. Věděl jsem, že nucená přísaha nemá platnost a ten,
kdo by k přísaze nutil, má být přísně potrestán. Ale při vojsku jsem
shledal pravý opak. Umínil jsem si, že do uherského vojska za
žádnou cenu nevstoupím, i kdyby mě to mělo stát život. Uvážil jsem
- osobní svobody jsem zbaven na osm let -jako otrok k Vídni a do
Uher hnán, nevinné lidi, které jsem neznal a kteří mě v ničem
neublížili, vraždit - to mi poroučeli a sám od nich se nechat zabít,
jak mi za povinnost ukládali. Proč? Jakou cenu má člověk? To můj
rozum nedovedl pochopit! Jak je možné vraždit nevinné lidi, ničit
jim majetek, páchat věci, které Bůh zakázal. NEZABI]EŠ! NEPO
KRADEŠ!
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Ze sedmi set zajatých nás zůstalo jenom 160, ostatní se nechali
najmout! Umínili jsme si, že raději zvolíme smrt, než bychom se dali
naverbovat za vrahy nevinných bratrů.
T řetí den ráno jsme byli předvedeni před generála Bohma
(Poláka), za přítomnosti Košuta. Generál Bohm nám delší řečí
vysvětlil proč Uhři byli na obranu své svobody přinuceni chopit se
zbraní, že oni nevyvolali válku a prý bojují za ohroženou svobodu
celého Rakouska a celého lidstva, které je utiskováno od tyranů, kteří
prostého člověka nepokládají za sobě rovného a někdy ho necení ani
jako zvíře. Nato generál pravil: ,,Vidím, že jste poctiví lidé, vojenský
stav byl vám vnucen a proto se vám vojna nelíbí.Budete jako zajatci
odesláni do Velkého Varadína, kde budete pracovat na stavbě
pevnosti." Byli jsme odvedeni zpátky, dostali jsme chleba, který nám
po dvoudenním půstu výborně chutnal.
Ve Velkém Varadíně jsme byli ubytováni na dvoře jednoho domu,
nocovali na zápraží a léhali na holé zemi. Dostávali jsme na výživu 4
stříbra a půl bochníčku komisního chleba denně ...Když jsme šli
pracovat do pevnůstky, byly nám přidávány 4 stříbrňáky. Já jsem na
práci dlouho nechodil. Přešel jsem do civilní práce. Dělal jsem
řemeslo, přičemž jsem byl úplně spokojen.Ale ochuravěl jsem na oči
a byl dán do nemocnice, kde jsem pobyl čtrnáct dní.
Mezitím vtrhlo ruské vojsko do Uher a byli jsme z Velkého
Varadína vzati a do Svos Secla, asi l2 mil dále mezi bažinami,
přeloženi. Tam nás ubytovali v prázdném ovčíně. Bylo nás pohro
madě na sedm set, a to Rusové, Poláci, Češi, Němci a Rumuni.
Líhávali jsme na zemi a denně dostávali kousek masa a půl
komisárku.To trvalo dvacet dní.
19. srpna 1849 přišli sem Rusové a vysvobodili nás ze zajetí a
vzali sebou do Velkého Varadína, odkud jsme pochodovali krásnou
rovinou až do Solnoku. Odtud jsme jeli po dráze do Prešpurku, do
V ídně a dále až do Prahy a Josefova.
Z Josefova jsem psal rodičům. Když dopis obdrželi, byli překva
peni, neboť již mě měli za mrtvého. Otec mě přišel navštívit a přes
vědčit se, jsem-li skutečně živý, neboť dostala zprávu od vojínů, že
jsem mrtev a že viděli moji mrtvolu.
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Z Josefova jsem byl brzy znovu odeslán do Uher. Jeli jsme po
dráze z Pardubic do Prešpurku, odtud jsme šli pěšky do Trnavy, kde
byla má setnina rozdělena po domech. Zde jsem nanovo započal
vojenský život.
Na začátku měsíce března roku 1850, jako churavý, jsem byl
propuštěn z vojny na neurčitou dovolenou. Jel jsem opět po dráze do
Josefova a z Josefova šel pěšky domů, kde jsem byl radostně uvítán
všemi přáteli.
Doma jsem začal dělat řemeslo, čas mi utíkal, myslel jsem, že již
zůstanu doma, ale znenadání v měsíci červenci jsem byl opět po
volán do Josefova a odtud vlakem do Prešpurku a dále pěšky do
Třenčína, kde právě byl náš batalion na stanici. Svou setninu jsem
našel v městě Bečkově při řece V áhu, pobývající po domech. Musel
jsem se opět zabývat vojančinou.
Na moji žádost jsem byl přeřazen k pohraniční stráži do Bukoviny
na rumunské hranice. Zařadili mě do transporthauzu v Trenčíně,
odtud pochodem přes T ěšín do Bielska ve Slezsku. Bělá, první město
v Haliči, je s Bielskem skoro spojená, jen ji dělí voda a most.
Z Bělé v Haliči jsem konal delší pochody. V Černovičích jsem byl
zařazen k mému batalionu, třetí setnině pohraniční zdravotní stráže
a hned odeslán do Terešan, kde měla třetí setnina stanici. Vojáci byli
rozděleni ve strážnicích po pěti, šesti až sedmi mužích a konali
pohraniční službu ve dne v noci. Naše setnina byla rozložena v délce
sedmi mil v Terešanech. Při setnině zůstávalo 20 až 30 mužů, kteří
konali službu mimo hranice.
Já byl dán k řemeslu a že jsem se v něm vyznal, byl jsem
jmenován po zkoušce mistrem pro celý batalion. Zhotovovali jsme
obleky pro celý batalion, pro každou setninu zvlášť. První šaty jsme
našili roku 1853 a sice v Terešanech pro III. setninu, v Bojanech pro
IV. a v Seretu pro II. setninu. V Šenkovicích pak jsme šili pro I.
setninu. Podruhé jsme pracovali na uniformách roku 1855 v Dolních
Senovicích. Mezitím jsem šil obleky pro důstojníky, čímž jsem si
vydělal peníze a byl povýšen na desátníka, takže jsem mohl být se
svým stavem spokojen. Mínil jsem zůstat v Bukovině a sloužit dál v
činné službě, ale stala se změna.
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V zimě roku 1855 můj bratr i švagrová zemřeli a bratr mi odkázal
hospodářství. Následkem toho okresní hejtmanství v Chotěboři
písemně požádalo, abych byl z vojny propuštěn, čemuž hned nemo
hlo být vyhověno, neboť jsme právě očekávali příjezd císaře pána. Po
odjezdu císaře byl náš batalion rozpuštěn a každý voják odeslán ke
svému pluku.
V měsíci červnu přišel jsem do transportního domu v Čer
novičích. Tam jsem se roznemohl a byl dán do nemocnice, kde jsem
zůstal až do 10. října. 13. října jsem pochodoval do Čech, opět tou
samou cestou přes celou Halič, Slezsko do Ostravy. Odtud jsem se
vezl dráhou do Prahy, kde jsem byl držen dvacet dní a teprve potom
odvelen do Čáslavi. Tam jsem byl propuštěn, po sedmi letech, z
vojska. Na Boží Hod vánoční jsem se pěšky ubíral k domovu, kde
jsem se shledal s rodiči, bratry a sestrami."
Dále pisatel Karel Zvolánek popisuje zubožený stav hospodářství,
do kterého byl povolán. Lituje, že měl raději zůstat na vojně. Jak
říká: daně, úroky nebyly zaplaceny, čeládka nevyplacená, byly dluhy u
obchodníků a každý žádal peníze.
Ušetřené peníze, které si přinesl z vojny sotva stačily na zaplacení
daní a čeládky. Karel Zvolánek se snažil všechny nesnáze překlenout,
ale nakonec zděděný statek, po několika letech, předal švagrovi
Františku Dymáčkovi, který měl za manželku jeho sestru Majdalénu.
Sám odešel do Prahy, kde pracoval jako krejčí. Za čas se tam
seznámil s Josefou Bukovskou, rodačkou z Nové Vsi a 8. ledna 1861
se s ní oženil. Odstěhovali se spolu do Sobíňova do čp. 24, k Josefu
Starému, kde Zvolánek otevřel krupařský obchod a dělal řemeslo.
Zmiňuje se o svých dětech, i úmrtí dcerušky Boženky roku 1863 a
dvou dalších dcerách, které mu zemřely roku 1865.
Kolem roku 1865 nacházíme Karla Zvolánka v Nové Vsi jako
hostinského. Vzpomíná: Roku 1865 šenk i řemeslo nám šlo obstoj
ně, jen matka často churavěla.
POKRAČOVÁNÍ ZE ZÁPISKŮ K. ZVOLÁNKA, VOJÁKA
"Rok 1866 začal špatně. Připravovala se válka s Pruskem a Itálií.
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Tkalci neměli práci, šenk a řemeslo vázly. Když byla válka vy
povězena, všechny rezervy byly povolány do zbraně. Naše armáda se
spojila se saskou a byla rozložena po hranicích. Po útocích Prusů
rakouská armáda couvala až do 3. 7. 1866, kdy u Hradce Králové
byla na hlavu poražena. Část pruského vojska obsadila Prahu, jiná
stíhala naši armádu. Prusové se dali na pochod k Vídni.
Pero se chvěje, když vzpomenu na nerozum lidu. Po porážce
našich u Skalice, lidé odtamtud houfně utíkali, po cestě lid strašili,
že Prusové všechnou berou a ničí, mladíky do vojska vřazují a vše
pustoší. Ptal jsem se jich, jak mohli uniknout. Odpovídali, že prchli
ještě před příchodem pruských vojáků a Prušáky ani neviděli. Tím
jsem nabyl jistoty, že lhou. Ale naši lidé mi nevěřili.
Po porážce našich, dne 3. června 1866, veškeré povozy se spíží
pro vojáky se rychlým

pochodem ubíraly zpátky k

nepřátelům

kořist.

nepadly za

V

Vídni,

Sobíňově doprovázející

aby

vojáci

nocovali. Povozy stály seřazeny dvěma řadami po silnici od Jeníkova
až po Oudoleň. Šel jsem s manželkou dělat markytána ke Starému
lesu. Co jsme viděli za národy - Poláci, Rusíni, Slezáci, Valaši,
Slováci, Češi a Němci. Mnoho utíkajících s ranci na zádech, s trakaři
a povozy, každý plný strachu. Komandant od povozů mi nabízel pár
koňů a vůz, abych s nimi jel jako markytán, což jsem v tak ne
bezpečný čas nemohl přijmout.
Vzpomínám na den 8. července, právě o sopotské první pouti, se
pruské vojsko blížilo. Také tady nastal zmatek. Muži utíkali, ženy a
děti opouštěli. Já jsem stál u okna a vidím, jak ten nevědomý a
zaslepený lid, každý nese bochníček chleba pod paží, utíká, ale neví
kam. V kostele byla vystavena velebná svátost. Úředníci a četníci
utekli a my bez ochrany sami sobě v Šanc nepřátelům ponecháni.
Odpoledne asi o třetí hodině přijela k nám první pruská hlídka. Lidé,
kteří byli v kostele na požehnání, ze strachu před Prušáky utekli.
Dne 9. července ráno přijela k nám jezdecká tlupa na rekvisici.
Pobrala nám oves, seno, slámu, dobytek, potraviny, nápoje a tabák.
Jiného se ani nedotkla, ačkoliv lidé peřiny, prádlo, šatstvo a jiné věci
do země zakopali a s dobytkem do lesů zběhli.
Měl jsem zásobu piva, kořalky i tabáku, což jsem nechtěl dát.
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Chtěli zásoby vzít násilím. Tedy jsem použil lsti. Řekl jsem důstoj
níkovi, že jsem zásobu proto objednal, abych, až bude u nás uby
tované pruské vojsko, měl ho čím obsloužit. V ýsledkem toho bylo, že
mi nápoje ponechali, ale tabák a doutníky odebrali.
Navečer do naší vesnice přišel se ubytovat celý batalion. U nás v
hospodě bylo ubytováno 33 mužů, 3 strážmistři a

1 důstojník.

Mužstvo si ustlalo na půdě, důstojník a strážmistři v šenkovně. Pak
se nahrnuli do světnice a já pro ně točil pivo ve sklepě a manželka
prodávala v šenkovně. Já jsem znal pruské peníze a začal jsem za ně
prodávat. Ale má žena je neznala a s vojáky neuměla mluvit. To viděl
jeden pruský vojín, že by přišla o peníze, nabídl se jí a peníze jí
spravedlivě vyměňoval.
Při velkém návalu a shonu jsme zapomněli na naši dcerušku,
dvo'Uletou Boženku. Když se vojáci rozcházeli, byli jsme překvapeni ona seděla za stolem s vojáky a jeden s ní hrál karty. Děkoval jsem
mu a on pravil: ,;viděl jsem ji opuštěnou, vzpomenul jsem na své
dítky doma, a tak jsem se jí ujal, aby neplakala." Nepotvrdila se
zpráva utíkajících, že Prušáci mordují děti a všechno drancují.
Vojáci si rozdělali ohně na zahradě a vařili oběd. Maso, mouku i
kávu fasovali, ostatní si mohli koupit. Hned platili. Navečer museli
vojáci odejít ze šenkovny a byla tam zřízena kancelář. Před domem
byla postavena stráž a vojáci jednotlivě byli pouštěni k nákupu. Když
úřadující byli se svoji prací hotovi, musel jsem s nimi až do jedné
hodiny

v

noci

sedět.

Mapy

měli

dokonalé,

každou

pěšinku

vyznačenou. Nabízeli mi pár koní s vozem a žádali, abych s nimi jel
jako markytán. Já jsem byl pro, ale dědeček s babičkou nechtěli sami
hospodařit, báli se a tak jsem zůstal doma. Druhý den ráno odešli,
aniž by někomu ublížili.
Poznal jsem, že důstojníci byli vzdělaní a ne tak pánovití jako
naši. Až do uzavření míru v Mikulově byli vojáci u nás často uby
továni i po uzavření smlouvy, při zpátečním pochodu se zastavovali.
V měsíci únoru 1867 byly škody pruským vojskem vyšetřeny a
vyřešeny. Každý dostal za ubytování vojína 60 stř. a za 1 koně 70 stř.
za jeden den. Rekvisice byly úplně zaplaceny. Mnohý dostal více než
utrpěl škody, neboť udal více, než mu bylo vzato."
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Od roku 1868 do roku 1871, kdy končí záznamy Karla Zvolánka,
již 43-ti letého muže, zmínil se pisatel již jenom krátce o své rodině,
svém podnikání a o událostech v obci. Za zmínku stojí zpráva z roku
1870 o stavbě železné dráhy z Německého Brodu do Pardubic. Od
roku 1867 do roku 1873 byl představeným obce Sobíňova a při všech
jednáních s komisemi byl přítomen a důležitost stavby železnice
prosazoval. Spojení po kolejích přineslo mnoho prospěchu zdejšímu
kraji. Výhody železné dráhy dobře poznal za svého sedmiletého
pobytu na vojně. Kolik mimo jízd vlakem to bylo kilometrů, tenkrát
mil, které on našlapal? Škoda, že se nezmiňuje, kolik při těch
dlouhých pochodech roztrhal bot!
Karel Zvolánek, rodák ze Zvolánova-Sobíňova byl muž sečtělý,
prošlý světem a s velkým rozhledem. I když za dlouhá leta vojny
prožil hrůzy bojů ve Vídni a v Uhrách a poznal knutu soldatesky,
vrátil se do civilu a žil svůj život jako poctivý člověk s křesťanskými
názory a jednáním.
Vyprávění očitého svědka určitých událostí je jistě cennější, než
mnohdy suché a skromné popsání v pamětních knihách lidmi, kteří
popsali události třeba jenom z doslechu.
Následují vybrané a historicky cenné statě z kronik a z dobových
dokumentů, nalezených na půdách starých domů autorem K.].
Karel Zvolánek ze Zvolánova prožíval rušné dny v letech 18481849 v uniformě rakouského vojáka daleko od domova.
Jaká však byla situace v Čechách v té době, se dovíme z dalších
záznamů. Taky jeho zkušenost s Prušáky roku 1866 jistě byla
ovlivněna jeho znalostí německé řeči, neboť jeho vzpomínky jsou
laděny trochu jiným tónem, než jak uvádí tehdejší kronikáři - kněží a
učitelé. Uvážlivý čtenář si jistě utvoří svůj názor!
Dopis evangelického faráře Molnára, psaný 3. května 1848 v
Praze, adresovaný Augustinu Skřivanovi, koželuhovi v Krucemburku:
Mnohovážený pane Skřivan!
Jakých dob jsme zde dožili, vysloviti nelze, vše je vzhůru, vše se
leká před těmi věcmi, které se díti budou. Již čtvrtý den se lůza
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bouří, drancuje pekařské krámy a vůbec, kde může, krade. Všecko
vojsko, studenti, národní garda je ustavičně na nohou. Již zatkli
mnohých z oné lůzoviny. Tandelmarkt je vydrancován, židé poutíkati
museli, jedni docela z Prahy odjeli, jiní se zase v židovském městě
skryli před zlostí bezbožné lůzoviny. Smutné to pohlédnutí na Prahu
v nynějších dobách. Všecko je vzhůru, každý brání jmění své, krámy
jsou zavřené - obchod stojí. Bůh ví, jak daleko to ještě půjde. Mnoho
jest již zde poražených, z novin, které vám nyní posílám, dovíte se
vše. Dnes ráno ve 4 hodiny bylo spiknutí proti Židovskému městu,
lůzovina chtěla město z několika stran zapálit, a poněvadž nemohla
jináč, tak po pltích na Moldavě jela ku břehu, aby z oné strany
židovské město podpáliti mohla. To se však prozradilo - aniž se co
zlého ještě dnes stalo. Židovské město jest obsazeno vojskem,
gardou atc., ulice jsou obsazené. Včera vydrancovala lůza v Jirchářích
a na Koňském trhu pekařské krámy. Dnes bude Standrecht (stanné
právo) proklamírováno. Jedním slovem, co se zde děje, ani slovy se
vypsati a vyjádřiti nedá. Židovští fabrikanti se vyjádřili, že odejdou
odtud do německé země. Až se to stane, tu teprve bude zle. Včera
navečer bylo 800 tiskařů kartounů shromážděných ve Václavské
lázni. Ostatně až dá-li Pán Bůh a domů se navrátíme, teprve Vám
vše oustně vypovím. Pozdravte od nás všech, Vaši nám velmi milou
rodinu, se srdečným pak přáním všeho dobrého zůstávám váš
věrný přítel Molnár
V Praze, dne 3. máje 1848 ráno

NADŠENÍ
Z brožury Hlinsko v Čechách - Karel Šrámek, rok

1968

Dne 9. dubna 1848 byla u hlineckého magistrátu za přítomnosti
mnohých občanů zřízena národní garda. Velitelem byl zvolen
zkoušený radní Ant. Kabeláč, prvním nadporučíkem měšťan a kupec
Ferdinand Březina, prvním poručíkem kontribuční Ant. Klem,ent,
druhým poručíkem Josef Bureš a třetím Josef Sadílek. ke gardě se na
začátku přihlásilo 105 občanů. Gardisté se cvičili ve Volšinkách na
obecním, vypuštěném rybníku. Poněvadž neměli zbraní, cvičili s
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dřevěnými puškami, z nichž několik je zachováno v hlineckém
muzeu. Strážnici měli na radnici v přízemí na pravé straně. Národní
gardy byly tehdá obávanou mocí, jejich velitelství uchvátilo moc
přímo diktátorskou.

Dobrácký rada Kabeláč byl velitelem jen na

papíře, radikálnější byl nadp. Březina a poručík Bureš. Ve Svratce
také byla zřízena národní garda. Garda hlinecká neměla stejnokrojů.
Někteří nosili bílé klobouky s červenobílými péry, jiné modré čepice
s červenobílou stužkou. Všichni však nosili kokardu červenobílou se
lvíčkem a na ruce pásku se slovem "Svornost".
Důstojníci při parádě měli červenobílou šerpu a šavli. Hlinecký
pasíř Karel Homolka musel lít náboje pro pušky z olova. "Koman
dant Březina chodil na to dohlížet, a když jednou zvlášť spokojen, že
byla mísa plná kulek lesknoucích se jako stříbro, sáhl do nich,
honem ruku utrhl, byly čerstvě ulity a celou ruku si popálil." (Karel
Adámek - Památce kartografa Josefa Homolky, str. 6).
A tak v samé práci a organizování přišel červen 1848, který se stal
v dějinách gardy velmi památným. Dne 13. června obdržela hlinecká
garda dotaz od Chrudimských a Skutečských, zda-li· by s nimi
společně vytrhla proti nepříteli, kdyby si to Praha přála.
Po vesnicích kolovaly tyto dopisy:
"Rozmilí sousedé a bratři!
Přišla rozhodná doba, kde jest naše vlast ve velkém nebezpečen
ství, bez toho jest Vám již známo, jak generál Windischgratz v naší
milované Praze hospodaří, pročež, padne-li Praha, padneme všichni,
a my budeme většími otroky, než jsme byli, pročež se musíme
všichni chopit zbraně, kdo jakou má, třeba cep byl, a spěchat
Pražanům ku pomoci. V Praze jsou z Chrudimě vyslanci, kteří se
mají v noci vrátit a k tomu cíli je ujednáno, bude-li s Prahou zle, že
se zapálí v noci po kopcích ohně, pročež buďte opatrní a dejtě vědět
hned od jiných vesnic, a sami též nějaký oheň přichystejte."
Na tomto listě jsou tyto poznámky: Y Chacholicích již to bylo, to
samé na Skále, v Kostelci, v Srným, ve Stanu, Vítanově, Studnicích,
Zalíbeným, Kočinově."
Výstražné ohně vzplanuly v noci z 15. na 16. června 1848. Z Hlin
ska se vypravilo 32 gardistů a 26 měšťanů pod vedením nadp.
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Ferdinadna Březiny. Byli mezi nimi též policejní komisař Antonín
Klement a městský fysik dr. Černý. Byli ozbrojeni píkami, jen několik
málo mělo pušky a šavle. Dojeli jen do Pardubic, a když se tam
dozvěděli, že je v Praze již rozhodnuto, vrátili se domů. Jednotlivci
snad byli dokonce "v řeži" v Běchovicích.
Celkem měla hlinecká garda 5 vyšších důstojníků,

1 O nižších

důstojníků a 250 strážníků, celkem 265 gardistů, zařazených do
jediné kompanie, měla 18 pušek, 53 pík a 5 šavlí.
Pak nastalo mezi úřady a gardou všelijaké dlouhé dotazování a
vykrucování, proč se jelo na pomoc Praze. Ještě v květnu 1849 garda
byla, ale pak zanikla.
I když potom zase dočasně nastával soumrak mnohých nadějí a

zavládla

reakce,

národní

uvědomění

přece

jen

velmi

zesílilo

událostmi roku 1848. V Havlíčkových Národních novinách, v č. 118
z roku 1849, se píše o Hlinsku: "Naše město vane duchem čistě
vlasteneckým a poslední události mají velký vliv na veškeré měšťan
stvo. I páni ouředníci naši počínají sobě v úřadování svém opravdově
česky, kdežto dříve v našem městě českém silně zaváněl cizí jazyk.
Blaze, že jsme čas ten přestáli! Lépe v zemi odpočívati, než-li dlouho
trýzněn býti. Kéž se ty zlé časy již nikdy nenavrátí!"

NÁSLEDKY
Ze spisu: Mládí prof. Gustava Skřivana, syna Augustina Skřivana z
Krucemburku.
Zda se Gustav Skřivan zúčastnil aktivně

událostí v roce 1848

nevíme dnes bezpečně. Zůstala zachována jeho jehlice ze studentské
legie a dostal se též do konfliktu s policií.
názorech svědčí článek,

O jeho tehdejších

který si opsal z brněnského Týdeníku:

Článek redaktora Jana Ohérala "Z Prahy" v 27. čísle brněnského
Týdeníku z 6. července 1848:
Již se trhá děsivý mrak, jenž stál nad Prahou, duchovní oko však
ještě vidí a ukazuje na oblaky kouře, jenž valil se od nepřátelských
děl . . . národ má dobrou paměť, Čech nezapomene na to divné
rozbolení hlavy své a potomci budou povídati o Herostratovi českém,
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Nezávidíme žádnému nepříteli tuto pověst neuvadlou. Na Moravě a
v Čechách jí blízkých jmenují až dosud jistý karabáč (ale ne na
dobytek( tatar, jest to památka na Tatary, snadno uhádnete jak bude
asi náš lid jmenovati pálení a drancování a podobné krutosti, naši
diktátoři, náš duumvirát neuznal za dobré po české zemi rozhlásit,
že nechtějí zrušit, co císař pán ráčil slíbiti, totiž svobodu a konsti
tuci. Muselo to přece tak vypadat, jako by chtěli, že nechají vůli
královskou na pokoji, jen svobodu osoby, svobodu tisku zamezují,
�

špehouství ex offo uvádějí, inguisice pořádají, lásku k lidu za zradu
prohlašují, ke sněmu českému nedají přikročiti, svou vůli osobní za
vládu vydávají, ale jinak jsou zástupci české konstituce, dobrou
konstituci u lidu vojáci zkoušejí "české psy" pokořujíce ...
Pražský večerní list, 15. února roku 1850, č.27:
Ouř. list přináší výrok tento vojenské komise na hradě pražském.
Potvrzeným právním nálezem od 8. února 1850 odsouzeni byli pro
uražení policejní stráže slovem i činem: Jan Schonhofer z Lešic,
holomouckého kraje na Moravě rodem, 20 letý, katolík, svobodný,
posluchač práv na čtyři neděle do vězení u profosa . . . a Gustav
Skřivan

z

Krucemburku,

v

Čáslavsku

rodem,

19

letý,

katolík,

svobodný, posluchač techniky na 14 dní do vězení u profosa ..
kromě vystálého již od 30. prosince 1849 vězení u vyšetřování ...
Svatodušní

bouře

v

Praze

roku

1848

ve

světle

soudního

vyšetřování (Anna Bajerová - rok 1920).
V městečku Krucemburku u Německého Brodu podněcoval lid

tamější kupec Jan Dienelt*. Přijel přes Pardubice domů z Prahy 16.
června na voze, ozdobeným dvěma prapory, jedním červeným a dru
hým černým a s velikým rámusem bouřil občany, aby šli do Prahy
řádně vyzbrojeni na velícího jenerála. Chtěl dáti také zvoniti na
poplach,

a

když

mu

to

moudřejší

rozmluvili,

rozkázal

aspoň

stážníkům bubnovati a svolati lid. Proti tomu jednání se ohradil
soused Ignác Kohout, řka, co že budou v Praze dělati, přece ne prý
bojovati proti zeměpánu. Dienelt rozzloben tou řečí, šel na něj s
kamením v ruce a vybízel lid, aby Kohouta ukamenoval, takže tento
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musil utéci do svého příbytku. Pak Dienelt, jako poručík národní
gardy, poslal po všech vesnicích a místech, také do Vojnoměstce,
Radostína, Polničky atd. se vzkazem, aby se všichni ozbrojili třeba
jen podávkami, vidlemi a kosami a shromáždili se v Krucemburku,
aby šli společně hájit konstituci, kterou jim kníže Windischgratz
chce vzíti. Osobně byl Dienelt v Trhové Kamenici a ostatních ves
nicích panství nasavrckého.
*Udal ho občan Jan Zrzavý z čp. 9 v Krucemburku u krajského
úřadu čáslavského. T ýž úřad postoupil toto udání přípisem ze dne
ll. srpna čp. 497, trestnímu soudu v Praze, v němž dodává, že je

zdejšímu úřadu známo, že Dienelt je velký agitátor, zejména že tak
horlivě činil při příležitosti voleb do sněmu zemského. Pro amnestii
bylo toto zastaveno 29. září 1848.
Z Průvodce Krucemburkem- JosefKynčl- 1918
Na straně 274-275 je pojednání o obchodu Jana Dienelta. Zjistil
jsem, že v revolučním roce byl Dienelt stár 41 roků. Tedy nešlo o
nějakého horkokrevného mladíka, ale již to měl být rozvážný muž.
Josef Kynčl napsal o krucemburské gardě: Pro zachování pořádku
v obci utvořena národní stráž zvaná garda. Obecním nákladem pro ni
koupeno 32 klobouků za 39 zl. 32 kr. a buben za 10 zl. Pušky si
členové obstarali sami, kdo ji neměl, nosil hůl. Dání ústavy bylo
oslaveno na jaře 1869. Od kupce Dienelta koupila obec 36 knih (po
24 arších) papíru pro obě školy "na památku, že byla slavná konšti

tuce", dáno za ně 3 zl.
Dále se čte v obecních účtech: Dáno šenkýřům při slavení konšti
tuce, kteří gardě, muzikantům a potom všem sousedům truňk vydali,
21 zl.

T ěžko posuzovat předky, že z touhy po svobodě a z lásky k
matičce Praze byli ochotni se postavit proti vycvičenému vojsku,
třeba jen s vidlemi, cepy a kosami.
Sám jsem byl skoro o sto let později účastníkem revolučních dnů
v květnu 1945. Také my jsme chtěli jet Praze na pomoc dne 5.
května. Porovnáme-li zbraně vojáků Windischgratze roku 1848 a
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smrtonosné kulomety, samopaly, granáty, pancéřové pěsti a další
strašné zbraně německé armády roku 1945, by l to od nás ještě větší
hazard se životy, nebo bezmezná láska k vlasti a hlavnímu městu? To
ať posoudí historikové dalších generací!
Tak jako před 97 lety Dienelt v Krucemburku, volal v Sobíňově
policajt Joska: "Kdo máte ruce a nohy, všichni do pracháren, všichni
na Němce na Bílek!" Tak to bylo podobné i v mnohých dalších
vesnicích a městech, v té době ještě okupovaných Němci.

SVĚDECTVÍ O PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE 1866

-

z

dokumentů

K nejhlavnějším bitvám v této válce došlo u Náchoda, Josefova
a Hradce Králové.Památky na tuto válku však najdeme i v mnohých
vesnicích a městech, do které vstoupily armády - rakouská a pruská.
Jsou tu různé pomníčky, kříže kolem cest a silnic, připomínající smrt
některého válečníka pruského či rakouského.
Zalistujme v kronikách a archivech, kde nám staré zažloutlé
dokumenty přiblíží Prusko-rakouskou válku, v níž zahynulo i mnoho
českých vojáků, kteří museli bojovat na straně Rakušanů.
V sopotské školní kronice zapsal učitel Pavlus:
... po prohrané bitvě na tisíce vozů ustupující rakouské armády
projíždělo Sobíňovem.Na nich se vezl pokrm pro vojáky a píce pro
koně. 8. července přijelo několik pruských vojáků též do Sopot a na
druhý den jich byla plná vesnice a i okolí. Brali, co kdo měl k jídlu a
pití. Pruská vojska protáhla celé Čechy, Moravu a Rakousy a prošla
až do Uher.V srpnu se zase vracela zpět a to jich byly plné vesnice
po dobu 14 dnů.S vojsky přišla hrozná morová nemoc, takže mnoho
lidí zemřelo.
Ve školní kronice obce Studence nacházíme záznam:
8. července 1866 se objevily nepřátelské hlídky a již 9. ráno

obsadila vojska Studenec. Ve škole se uby tovalo v prvé třídě 100
mužů, v druhé auditoři a pastoři, ve světnici polní -pošta a v čeled
níku služebnictvo. Na druhý den zase odtáhli, aby opět místo jiným
popustili.
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U vesnice Údavy došlo k přestřelce, při které byl zabit jeden

pruský voják a v místní hospodě byl ubytován štáb s generálem.
Kolem vsi tábořilo vojsko, které leželo kolem ohňů.

Nakažlivou

hroznou nemocí, cholerou, která přišla s vojsky, zemřelo ve stu
denecké farnosti na třicet lidí.
Vypráví

se

o

hostinském

Půjmanovi:

Když

nesli

nebožtíka

zemřelého na choleru, který zanechal v hospodě dluh, smazával na
'futrech' křídou zaznamenanou výši dluhu se slovy:

"Budiž mu

hříchy odpuštěny!" Hrobař ani domů nechodil, co měl práce, spal v
márnici. Byl stále opilý. To ho snad zachránilo, že se nenakazil a
epidemii přežil.
V

Chotěboři se zachovala historka o

bachovi,

který byl

městském lékaři Muhl

málem lynčován opilými

pruskmi důstojníky.

V hotelu Firkušný došlo k hádce policejního komisaře Sekery s pano
vačnými Prušáky, pro jejich dotěrnost k místním děvám. V nastalém
střetnutí zableskly se palaše a na životě ohrožený strážce pořádku
byl nucen odpoutat se od nepřítele. Zmizel a opilí oficíři marně ho
hledali po ulicích. Narazili však na doktora Miihlbacha, který se
právě připravoval k nemocnému cholerou. Velká podoba s policejním
komisařem Sekerou se mu mohla stát osudnou. Již měl od opilých
vojáků provaz na krku a chtěli ho pověsit na lucernu. Naštěstí se
objevil pruský vojenský lékař, s kterým se seznámil odpoledne na
radnici. Na jeho rozkaz z exekuce sešlo a dr. Miihlbach mohl pokra
čovat k nemocnému.
O dalších událostech v Chotěboři napsal ve svých pamětech
František Kubánek:
Odbyla

se tu

srážka

jízdního

pruského

oddílu

s

rakouskou

hlídkou dragounů a husarů. Do města byl zavlečen mor, který si
vyžádal 30 obětí a po odchodu vojska zůstal tady zemřelý pruský
vojín. Byl pohřben na tehdy novém hřbitově a jeho výzbroj se dostala
do městského muzea.
V archivních dokladech Krucemburku nacházíme zápisy o utrpení
obyvatel od obou armád. C.K. podkrajský Petschendorf z Chotěboře
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nařizuje

8.

června 1866 představenstvu Krucemburku:

"Aby se

potřeba chleba pro c.k. vojenskou armádu kryla, nařídilo vysoké c.k.
místodržitelství

zdejšímu

okresu

neprodlené

zaopatření

19.000

bochníků chleba, kterýž bochník musí býti 3 libry 7 lotů těžký a ze
žitné mouky pečený."
Obci Krucemburku bylo nařízeno napéci 2.400 bochníků a jejich
odvoz do Hradce Králové. Na konci nařízení se uvádí: "Námitky se
žádné nepřipouštějí, jinak se na obce uvalí kontribuce."
Z dokladů Augustina Skřivana:

Pane Dienelt.
Dojděte ještě k p. Pujmanovi, Kratochvílovi, Zelinkovi, Kasalovi
do mlejna a upozorníte je, že ten chleba musí mít vystydlej 3 libry 8
lotů, protože ještě vyschne, nežli se do Hradce doveze - aby nám ho
neposlali zpátky. Budem muset všechny bochníky zde převážit.
A.S.
Ze zápisníku starosty Krucemburku:
26. června 1866 sem přitáhlo od Brna císařské vojsko, celkem
2000 mužů. 27. června 760 mužů a 120 koní. Byli ubytováni v okolí.
28. června táhlo skrz 500 vozů, které vezly víno,

rýži, kávu, cukr

a jiné potraviny.
Ve výkazu z 13. srpna 1866 o ubytování pruského vojska v Kru
cemburku čteme:
Od 9. do 24. července ubytováno celkem 43 důstojníků, 826
mužů, 761 koní. Ubytování 4 eskadron bylo provedeno svémocně
ubytovateli bez pomoci představeného obce.
Kromě tohoto ohlášeného mužstva byla v místě též neohlášena
pěchota,

kromě

tábořících

15 až 16 eskadron

jízdy

s

celým

dělostřelectvem k oddílům patřícím a mnoho set přípřežných povozů
v Hati a na okolních polích. Důstojníci těchto oddílů se většinou
ubytovali v místě. Celkový počet byl větší než 5000 mužů. Vojsko
mělo vlastní maso a částečně i chléb. Bez ohledu na to, museli
obyvatelé k jejich zásobování velmi přispívati,
a slámou do stanů.
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hlavně pící pro koně

Škody způsobené při Prusko-rakouské válce jen v Krucemburku
byly odhadnuty na 1336 zlatých, ale podle výnosu c.k. úřadu v Cho
těboři obdrželi poškození obyvatelé jen 330 zlatých�
Prosebný dopis z Vojnova Městce
Vážený pane představený!
Mělo-li by nějaké vojsko přijít, tak žádám, aby nebyli na Voj
noměstec odesíláni tak, jak ten pád z úterka na středu se stal. Ve
Vojnoměstci jich nejméně 4000 mužů ubytováno bylo a pro takový
nával velká loupež se dála, takže já samoten přes 1000 zl. škoden
jsem. Přesvědčenost četného návalu jest a že k nám z Krucemburku
odesláni byli, vypravovali nám oficírové, že prý krucemburští již
mnohá utrpení a Vojnoměstci posud nic, a že také zde zámožnější lid
jest, kdež ten pád a zdejší obec vloženi byli.
Obecní úřad ve Vojn. Městci, dne 13. 7. 1866. Jan Kostelecký, př.
Z farní kroniky Krucemburku:

Válka pruská. Nešťastnou válkou, která vedena s Pruskem pro
německý svaz, utrpělo městečko Krucemburk dosti mnoho, nejvíc ale
zdejší fara,

jakožto největší dům

v Krucemburku. Reguirováno

nebylo na faře sice nic, poněvadž jsem v domě ničeho zálohu neměl,
zato ale měl jsem tu přehojný Einguartierung (ubytování), a sice:
Už 26. června tu jelo naše vojsko, vozatajstvo, kanonýři a V laši na
Hradec Králové s hojným proviantem. U mne byli ubytováni: 5 vo
jáků a felčaři Obrubník, Lazník a Kubica - dohromady 8 mužů a 4
koně.
Po prohrané bitvě u Hradce Králové dne 3. července byli tu velitel
s koněm a buršem, jenž měl pod sebou vozy utíkající zpět. 5. čer
vence utíkali i s lazaretem.
Na to Prušáci: 9. července princ Albrecht se svým komonstvem
a generalitou. Tento den byl ten nejhorší, neboť nebylo v celé faře a
ostatních místnostech ani místečka prázdného, dvůr byl plný, chlévy,
maštal, šupna, stodola plné koní, světnice plná oficírů, kuchyň a če
ledník plný komonstva, na stáji se usídlilo 40 mužů stráže prince
a pak navečer ještě přišlo 40 mužů, ulehli na schodech, takže nebylo
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ani místečka ke vkročení. Byl to úplný tábor. V kuchyni se vařilo pro
oficíry, bylo jich 25 u tabule, pro ostatní mužstvo ve dvou kotlích na
dvoře. Princ měl svého kuchaře a své maso, ostatní jsem musel dát
já. V ědro vína též sebou odvezli, ale nezaplatili.
Druhý den mašírovaly ale 4 regimenty a pak ještě několik dní se
trousily, já ale měl od nich pokoj. Co se ostatně dělo ve světě,
nevěděli jsme, poněvadž žádné noviny nešly. Jak jeden druhého
balamutil, poznatky z telegramů, které se tu rozšiřovaly:
Arcivévoda Albrecht, Jeho Veličenstva zástupce- 20.7.1866, 7 h.
Veliké vítězství 20000 mrtvých a raněných, kolem 12000 zajatých,
17000 pušek a mnoho munice v našich rukou. Na naší straně velké

ztráty, 3 generálové mrtvi, více zraněno, 4 pruští generálové zajati.
Princ Karel těžce zraněn. V šechny pruské posice v našich rukou.
Úplný ústup Prušáků do Slezska. - Podpis nečitelný.
Dopis p. Ningra,

představeného města Přelouče, Augustinovi

Skřivanovi, starostovi Krucemburku, z 13 . 7. 1866:
Milý příteli.
Srdečně Vám děkuji, že jste si na mne vzpomněl, měl jsem se tak
jako Vy. Rekvisice za rekvisicí, dávali jsme, co jsme měli, by chom ušli
drancování. V neděli asi o půl dvanácté přišla první pruská patrola,
předtím naši husaři počtem asi 15 zajmuli jejího nadporučíka pod
dolní

branou.

Náš

slavný

okresní

úřad

dokázal

velmi

málo

zmužilosti, ztratili se všichni jako duchové, až na listovního a ad
junkta po poledni v pátek. Nejdřív mně odevzdána správa okresu,
nato klíče berního úřadu a naposled četnictva. Pan okresní, který mě
ještě v poledne v pátek ujišťoval, že zůstane, najednou z čista jasna
dává mi s Bohem a odchází. Tato chvíle mi byla v mém životě
nejtrudnější, an jsem se viděl ode všech opuštěn, poněvadž na mne
vše břímě skládali.
V neděli o půl druhé měl jsem první raport p. jenerála, který mi
hrozil, že se budu potit, až černý budu, poněvadž dle jeho vy jádření
mělo prý se před zámkem od civilů na pruskou piketu střelit.
Ohledně způsobené škody, jest značná, porovnáním jiných měst,
však není tak veliká, neboť sami pruští důstojníci se obdivovali, že
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město zachráněno jest. To vše děkovati tomu jest, že jsem zdržel lid,
aby z města neprchal, aby vše zotvíráno zůstalo, což následkem ode
mne v sobotu vydané proklamace se udrželo. Starosta okresního
zastupitelstva složil svůj mandát a následkem toho i celý výbor svoji
činnost zastavil a se poděkoval.
jak slyším, v Brodě mnohé škody trpěli, neboť rekvisice obnášejí
na 12000 a při tom ještě rabováno bylo. T éž okolní vesnice mnoho
utrpěly, kde nepřítel řádil právě nelidsky.
Ohledně tabáku též ten nemáme a finanční stráž ta nyní na to
nehledí, zdali pruský čili rakouský tabák se prodává, netřeba Vám
tedy strachu, bych to neprozradil, že u Vás byli markytáni.
My máme zde jednoho finančníka, a ten ještě do civilního kabátu
vlezl, takže vinopalové i sládci před revisí strachu míti nemusejí.
Včera a dnes již se začínají dezertéři navracet, načež lid reptá, že
když nejhůř bylo, tedy že úředníci vše opustili. Podrobněji si povíme,
při prvním sejítí. Buďte tak laskav a co ve Vaší možnosti, odesílejte
povozy přes Kamenici, poněvadž tam také kratší cesta k Přelouči,
spolu mi tím ulehčíte.
Trvám Váš přítel Ninger.
Z pamětní knihy katolické fary- Vojnův Městec:

Od května 1866 do července povětří dosti dobré, však červenec
sám byl mokrý a osení se zdálo že bude dobré, ale utrpělo tažením
nepřátelským mnoho zvláště na straně ke Žďáru, kde sobě nepřítel
učinil po dva dny ležení přibyv sem dne 9. července. 10. bylo zde
Prusů na 4000 mimo dalších v Karle a Škrdlovicích, čím se bída
tamní ještě více rozšířila, jsouce pravidelně dosti značná. Nepřítelem
utrpěla obec zdejší sama jsouce chudá mnoho, musela dáti as 800
mír ovsa, mnoho žita neb chléb, 7 kusů dobytka hovězího, 7 sudů
piva, vajec, takže na 4 až 5 kr jedno přišlo, másla že i za 80 krejcarů
nebylo k dostání, ano i tabák za více dnů nebyl k spatření. Při
zpátečním ležení, které 14 dnů trvalo bylo méně trampot, ale dosti
obtíží, takže i oves zelený se sekati musel na žádost Prusů pro koně.
Až 19. srpna se vše skončilo.
V tomto tažení vyznamenal se přičinlivostí svou pan Václav
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Havlíček, třetí radní, který dny i noci obětoval na obstarání potřeb s
druhými radními Josefem Šmahlem, Antonnem Jarošem a před
staveným Janem Kosteleckým.
Však již 13. srpna přišel druhý nepřítel, cholera, která trvala až
do 13. října. Zemřelo na ni 65 lidí odrostlých a na 40 dítek ve
Vojnově Městci, pak i v Radotíně 21, ve Škrdlovicích, Karle a Huti
toho nebylo. Ano sám pan farář František Opatřil a jeho hospodyně
Františka Opatřilová. Cooperátor František Kotrbelec odstonal
nemoc tu. Takže v Krucemburku musela býti od pana kaplana žádána
výpomoc, který se dostavil za administrátora sem dne 17. října. 21.
ledna 1867 sám skonav na chybu srdeční .
Kronika farního úřadu Klášter-Vilémov:
Rok 1866 byl osudný pro Rakousko, zvláště pak pro Čechy a Mo
ravu, kteréžto země musely až na dno vypíti kalich utrpení.
Jmenovitě Čechy byly po dlouhou dobu rejdištěm válčících vojsk totiž pruského a rakouského, ku kterémuž se přidružilo vojsko saské
- a naše milá vlast pocítila nejvíce hrozné následky této prusko
rakouské války zhoubné, která celé kraje v největší bídu uvrhla.
Velká část obyvatelstva, které už bez toho sotva snésti mohlo břímě
velikých daní, přivedena jest nešťastnou válkou s Prusy úplně na
mizinu.
Celá severní část vysáta jest četnými zástupy přátelského i
nepřátelského vojska, které živiti musela. Rolníkům pobráni jsou
koně na přípřeže, tak že nemohli na polích pracovati, krajiny, kde
bylo bojováno jsou tak zpustošeny, že se za dlouhý čas nevzpamatu
jou. Žně, které po více nepříznivých letech pěkné naděje vykazovaly,
jsou na mnoha místech zničeny.
Vítězní Prusové na mnoha místech krutě řádili: drancovali,
odnímali dobytek, co nemohli pobrati, zlomyslně ničili, kde ničeho
nenašli týrali lid. Všude ukládali obyvatelstvu nesmírné dávky, na
které vydávali písemné potrvzení - to byly pověstné rekvisice - které
dosahovaly takové výše, že nebylo možno jim zadost učiniti. Když po
bitvě u Hradce Králové pruské vojsko po veliké části Čech se usadilo,
přišlo značné oddělení též od Vilémova a tu odnímali dobytek, voly,
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krávy a koně, též žádali oves, chléb, máslo atd., slovem nešetřili
ničeho a jako kobylky vyžírali všecko.
Vilémovskému farnímu beneficiatu vedrali se násilně do sklepa
a odňali všecku zásobu vína, totiž 40 kamenných lahví, které pro
kostelní potřebu ustanoveno bylo, tak že se mu později nedostávalo
víno oběti drahé mše svaté, jelikož ve vůkolí žádné víno k dostání
nebylo. Vojska měl ubytovaného plnou faru a kdo toho nebyl svěd
kem, nemůže si ani představit co všechno pruské vojsko na svých
hostitelích požadovalo, nebo 4x za den jídalo a to notně, že člověk se
podivil, jak mnoho ten německý žaludek potřebuje.
Též zřídili Prušáci ve Vilémově tři tak zvané lazarety - nemocnice
a sice jednu v továrně za městečkem, jednu v hostinci u Černého
orla a pak jednu v školní budově, kde množství nemocných leželo,
čehož následek byl, že již za jich pobytu a mnohem více ještě po jich
odchodu objevil se rovněž krutý nepřítel - cholera. Jen ve zdejší
kolatuře 170 životů kleslo za oběť této strašlivé nemoci.
A takž bude rok 1866 zapsán v dějinách českých jakožto rok
těžkého zkoušení, kteréž na nás uvalili jedině Němci, neboť jen jejich
pletichy přivolaly tuto zhoubnou válku a Čechy musely až do dna
vypít kalich utrpení. Však to dějepis zaznamená dovednějším perem,
než se tuto státi může.

DOKUMENT Z PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY 1866,
formát 19x2 7 cm, tisk 2 strany
Mimořádná příloha k "Nár. Listům" č. 178
Vydána dne 1. července 1866 o druhé hodině odpolední.
Rozčilení v městě našem bohužel stále roste. Mnozí oddávají se
bez potřeby všelikým obavám, strachujíce se toho nejhoršího.
Nemáme sice dosud spolehlivých a zaručených zpráv o výsledcích
stále trvajících bojů u Králové Dvora, Josefova a Jaroměře, kdyby
však i nepříznivý byl výsledek jejich, není proto ještě příčiny ztráceti
chladnou mysl a připouštěti sobě bázně.
Kdyby se i státi mělo to nejhorší, že by pruské vojsko vtrhlo do
města našeho, nebyl by proto ještě stav náš tak trudný, jak se mnozí
obávají. Město tak velké a lidnaté, jako jest Praha naše, nemusí se
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obávati, že by posádka nepřátelska dopouštěla se v něm hrubého
násilí. Máme za to, že obyvatelstvo pražské bude právě v Praze
požívati větší bezpečnosti, než by požívalo na venkově.
Nepochopujeme tudíž, jak mnozí jsouce zde domovem opouštěti
mohou Prahu; přímo zatracovati musíme zbytečné toto stěhování.
Slušíť zajisté, abychom beze strachu a bez bázně očekávali konečný
výsledek kruté nynější války.
Setrvejme při své práci a při zaměstnání našem, a vtrhne-li sem
vojsko pruské, chovejme se důstojně a neohroženě. Vystříhejme se
všelikého dráždění vojska cizého, starejme se o to, aby děti, služební
a dělníci naši nevycházeli zbytečně do ulic a nerušili mír a klid
města.

Důstojným,

slušným a neohroženým chováním odvrátíte

nejlépe ty svízele, jichž tak mnozí již nyní nemužně se strachují.
redakce "Nár. Listů".
2. strana:

Z Trutnova, dne 30. června. Ve středu večer přišli Prušáci k
Trutnovu, když byli jen Windischgratzovi dragouni, kteří museli
couvnouti. Naši bivouakovali ve vzdálenosti dvou až čtyř hodin ku
Králové Dvoru.

Okolo osmi hodin ráno dostali rozkaz k pochodu

a jak přišli, za sebou po dlouhém pochodu, ihned musili do ohně.
Pluky

Alexander,

Stefan,

Mazzuchelli,

Airoldi,

arcikníže

Karel,

Ramberg, myslivci, slovem 10. sbor Gablenzův účastnili se v boji.
Bojovali do 7 hodin večer, vytlačili nepřítele z Trutnova a proná
sledovali jej půl hodiny daleko. Ztráty z obou stran jsou ohromné,
mrtvých a raněných u nás i tam do 5000.
V době, kdy Prušáci byli v Trutnovu pod záminkou, že se na ně
střílelo z oken, vnikali do domů a drancovali, a pak zabrali s sebou
purkmistra
Fiedlera,

dra.

H.

Rotha,

hostinského

velitele

Starka

a

městských

sklepníka

ostrostřelců

jeho,

syna

Em.

lékárníka

Černého a syna hostinského Lorenze.
Ve čtvrtek 28. června ráno okolo 8 hodiny roznesla se mezi
vojskem zvěst, že nepřítel přichází od Oupice. V šecko vojsko naše
ihned k Prusnici. Německé nazpět bylo povoláno a boj započal na
polích mezi Prusnicí a Studencem. Jako den před tím, tak i tento92

kráte vojsko sotva přišlé ihned šlo do bitvy. Střelba trvala až do 7
hodiny večerní a skončilo to tím, že Rakušané couvli. K Hostinnému
mělo to výsledek smutný, tak že k večeru

(28. června) Prusové zase

obsadili Trutnov a okolí.
V Trutnovu zdrancovali všecky krámy, sklepy, uzenáře, řezníky a
pekaře ze zlosti za to, že den před tím byvše zahnáni, nedostali
vypsané kontríbuce 15.000 zl.
V noci z
dne

28. na 29. června přibylo Prusům tolik posily z Libavy, že
29. června ráno u Trutnova shledán ohromný pruský tábor na

stráni k Starému Městu as hodinu dlouhý pak na silnici k Pilníkovu.
Páčeno sílu tu na 100.000 mužův(?). Naše vojsko dostalo rozkaz,
aby couvalo ku Královu Dvoru a Josefovu, načež nepřítel přední své
voje vypravil po silnici ku Královu Dvoru, za nimiž hlavní jejich voj v
patách následoval, tak že o

3. hodině v rovině u Králova Dvora a

Kuksu se postavil. O půl čtvrté počala střelba z děl na Králové Dvůr
a na vojsko naše, brzy pak viděn oheň (hořela nějaká věž). Střelba ta
trvala do pozdního večera bez výsledku a dnes (30. června) očekává
se hlavní bitva. Skutečně také dnes ráno po

2 hodině děla již zase

hřměla.
Zvláštní telegram "Národních Listů" (došel o 12 hod. 30 minut
odpal.):
Z Pardubic, dne 1. července.

Včera večer byl zde klamný poplach z pověsti, že Prusové táhnou
sem od Hořic. Kolem Hradce Králové daleko a široko veliké zděšení,
-::

všeobecný útěk; osady jsou skorem prázdny. Účinky tohoto zděšení
lze znamenati i v Pradubicích silnou měrou. Z bojiště nedocházejí
sem žádné spolehlivé zprávy. Na dráze přestal již dovoz osob.
Panovníci jsou zde, Beust také.
(Prodává se za

2 krejcary. Majitel Julius Grégr. Odpovědný

redaktor a vy davatel JUC. Robert Nápravník. T isk dra Ed. Grégr v
Praze.)
Nelze všechny dokumenty o Prusko-rakouské válce uvádět, neboť
písemných historických dokladů je velké množství a naplnily by
celou knížku.
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Naši čtenáři rádi čtou naše krátké a výstižné studie, čímž se i dále
budeme řídit!

Zpracovali Karel Janáček Soběnovský a Bohumil Černík, Česká Rybná,
1999.

Bitva u Trutnova 2 7. června 1866.
Otisknuto s laskavým svolením nakladatelství E. Beauforta
v Čechách" od Serváce Hellera a malíře Schiillingra.
-

z

díla "Válka
.

z

roku 1866

Bitva u Jičína- 29. června 1866.
Otfsknuto s laskavým svolením nakladatelství E. Beauforta z díla "Válka z roku
v Cefhách" od Serváce Hellera a malíře Schiillingra.

1866

Bitva u Chlumu- 3. července 1866.
Otfsknuto s laskavým svolením nakladatelství E. Beauforta z díla "Válka z roku
v Cechách" od Serváce Hellera a malíře Schiillingra.

1866

LÉČIVÝ PRAMEN VODY NA MODLETÍNĚ,
V ŽELEZNÝCH HORÁCH
Ve svém VYZNÁNÍ v seznamu spolupracovníků jmenuji i Ladis
lava Málka z Trhové Kamenice.
Pan Málek byl neúnavný soukromý pracovník na poli regionální
historie. Svoje vypátrané poznatky ukládal do spisů pečlivě psaných
na stroji, drobným písmem - perličkou.
V jednom jeho spisu: Sklárny v Železných horách
1980, na str.

Lodgman

z

(56 stran, rok

2) se zmiňuje o knížce z roku 1747, kterou napsal Jan
Auen,

doktor

filosofie

a

lékařství

a

právní

fyzik

čáslavského kraje. Doktor Lodgman ve spisku podává rozbor vody v
lázních na Modletíně a vyjmenovává nemoce, na které modletínská
voda léčebně působí a uvádí prohlášení uzdravených lidí.
Originál spisu v němčině se v roce

1975 nacházel ve farním

archivu v Trhové Kamenici. Můj přítel L. Málek, když knížečka byla
přeložena z němčiny panem Josefem Klepetkou z Chotěboře, mi
jednu kopii vzácného obsahu předal.
Píše se rok 1999. Existuje ještě tento pramen s léčivou vodou? V í
o ní ještě někdo z obyvatel této vesničky? Takové otázky padaly při
jednom setkání našeho kroužku.
Jednoho krásného, zářijového dne se naše skupinka pěti přátel
vydala autem do Železných hor. Byl s námi taky citlivec-proutkař,
Milouš

Zvolánek

z

Chotěboře,

jenž

desítkám

lidí,

hlavně

chalupářům, našel na jejich pozemcích potřebný pramen pro studnu.
IP. Mráz, katolický kněz z Chotěboře slyšel o vodě v Modletíně. Jezdí

tam do kostelíka již sedm let sloužit mše svaté.
T éž dva známí s ledvinovou chorobou mi pověděli, že si jezdí pro
vodu na hory. Modletín je malá víska.

První položená otázka jedné

a pak druhé občance nepřinesla úspěch - nevěděly nic. Až třetí osoba
- usměvavý muž po šedesátce, pan Secký, nám trochu pověděl více o
studni s pumpou. To již náš přítel Milouš zjistil svým aparátkem
hloubku studny

6 metrů a směry dvou pramenů vtékajících do

nádrže s dřevěným dnem. Pan Secký, který se před časem zúčastnil
čištění studny, jen jeho nález potvrdil a pak s naplněnými nádobami
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vodou jsme se vraceli domů krásnou krajinou. Milouš Zvolánek ještě
dovezl láhev vody do laboratoře.
Za týden jsme měli za 500 Kč rozbor vody hotový.Voda se hodí k
pití i léčebným kúrám. Z 33 položek jenom tři položky: kyselost,
obsah železa

a obsah dusičnanů,

něco málo převyšují normu.

Dusičnany by se jistě snížily, kdyby voda ze studny byla více a častěji
odebírána. jak praví ve svém dávném spisku dr. Lodgman, že voda v
Modletíně udržuje svou chladivost a dobrou chuť, my všichni to
můžeme dotvrdit. Také koupele nohou a kávu z modletínské vody
jsme vyzkoušeli. Všem, kteří pramen v Modletíně navštíví, lahodnou
vodu doporučujeme!
Výběr ze spisu dr. Jana Lodgmana s názvem? Nově nalezená voda,
jmenovaná voda sv. Anny, kterou mnoho nemocných již v nouzi
poznalo na Modletíně, v kraji čáslavském, tohoto království českého.
O jejich silách, účinku a moci podává zpráva a krátký obsah. Prvně

vytištěna v Kutné Hoře u Jiř. Adalberta Kincla v roce 1738. Dotisk v
Praze v Karolinu u Jiřího Labouna roku 1747.
Autor v úvodu přímo jásavými větami žalmisty chválí vodu svaté
Anny:
Ty, ó blahoslavená vodo! Benedic Domino, chval Pána, jehož
úsilovným působením dáváš prameniti své léčebné účinky .. .
Chválí i pána, na jehož pozemku se léčivá voda nachází, rytíře
Viléma Bedřicha Hofera z Lobensteinu, pána na Modletíně a Ruši
nově. ]emu vlastně bylo toto zpracování věnováno!
Schválení
Ježto jsem s vědomím Jeho Magnificence P. T. pana rektora
university nedávno sepsaný spisek pečlivě četl a znovu jej pročetl a
všechno v něm i jednotlivosti shledal jako užitečné, poučné, skromné
a nikterak zasluhující zamítnutí, soudím, že je potřebné svěřit jej
tisku, aby se tím posloužilo veřejnému prospěchu.
Dáno v Praze na Malé Straně, 3. února 1737.
Leonard Ferdinand Meisner, doktor filosofie a fakulty mediciny
senior v.r.
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Schválení k tisku dále podepsali:
Jakub Smidt, děkan lékařské fakulty a Johanes Jacobus Geel
haufen, PhDr.a MUDr., profesor a tč.rektor v.r.
Třebas překlad pojednání o modletínské vodě by byl pro mnohé
čtenáře zajímavý, do naší knížky V proměnách času jej nelze uvést
celý.
"Modletínská voda sv. Anny má v sobě následující vzácnost, že
totiž v létě stojíc na slunci, podržuje svůj chlad a člověka občer
stvuje.Těm zhoubnou nemocí postiženým přináší zdraví, kteří mají
slabý zrak, dostanou náležitý, osvobození od velkých bolestí kamene,
hojí otevřené rány na nohou, jak otok, tak i delší dobu trvající
drásání v údech.U těch, kteří mají zlomeninu a nemohou rukou ani
nohou pohnouti, prokazuje tato podivuhodně účinkující voda
současně tolik, že v krátké době nabudou opět svoji pohyblivost a
zdraví. O čemž, laskavý čtenáři, přinesou ti více další přiložené
věrohodné velké doklady.
Ostatně u této lázně nachází se také veřejná kaplička, postavená
k poctě svaté Anny, v níž se čte denně sv.mše pro zbožný lid.Je zde
možno nalézti dostatek pohodlných obydlí.Nechybí potraviny a velcí
chutní pstruzi . .. lze tu obdržeti také různá dobrá vína."
Jeden duchovní z řádu bosých Augustiánů jménem Alois sv.Marie
Magdaleny, konal u různých pánů čtené mše sv. Jednou se stalo, že
jmenovaný duchovní byl pozván k urozenému vznešenému rytíři p.
Vilhelmu Fridrichovi z Lobensteinu, pánu na Modletíně, aby se u
něho po nějaký čas zdržoval a obstarával bohoslužbu. Během této
doby dostavily se mu obvyklé nemoci.Po celou dobu však jmenovaná
jeho milost p. z Hoferu podezříval tuto vodu, že v sobě obsahuje
něco zvláštního . Bylo mu poraděno (duchovnímu), že by měl zkusiti
jednu lázeň a že jich má vzíti 8, zdali by toto při nejmenším aspoň
trochu bolesti neutišilo. Tento dobrý duchovní ve skutečných
bolestech uposlechl upřímnou radu, doporučeno mu vzíti si jednu
lázeň.Hle, vskutku po tomto použití pocítil zmírnění svých bolestí a
byl zbaven úplně kamene a je až dodnes čilý a zdravý.Jmenovaný
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kněz Alois, po této proceduře se dále vyznává, jak odstranil koupe
lemi bolesti v nohách a vyčistil zažívací orgány, jak podrobněji
potvrdil v seznamu uzdravených.
Jeho příkladu následoval Albrecht Ladislav Kapoun, svobodný pán
ze Svoghau, jemuž otevřené rány na oteklé noze, již po dva roky
působily nesmírné bolesti. Po použití několika koupelí, jeho rány na
noze se zacelovaly a bolesti přestávaly.

SVĚDECTVÍ UZDRA VENÝCH
I. já, fráter Alois u sv. Marie Magdaleny, ordin. bratrstva, stáří 56

let, při své duchovní hodnosti doznávám, že jsem po 6 let častěji v
měsíci ležel nemocen kamenem, kdežto nyní od 12. července 1737
po použití těchto lázní sv. Anny od podobných velkých bolestí byl
jsem osvobozen a necítím již žádné. Za druhé: jestliže jsem měl
takové obtíže v nohách, že při velké námaze nemohl jsem ujíti tisíc
kroků, proti čemuž jsem užíval jiné různé lázně, nezjistil jsem však
žádné poznatky až nyní, když jsem použil těchto lázní, jsou mé nohy
tak čilé, že bez jakýchkoli obtíží vykonal jsem cestu velké míle a až
do této doby mohu chodit. Pročež jsem si dal vařiti v této vodě čaj
a když jsem vypil 7 koflíků, tím jsem se S krát pročistil, při
kterémžto pročištění vyšel ze mne jakýsi hlen a krev a tak jsem tedy
přišel k bývalému zdraví.
II. já, dole podepsaný, zde doznávám a kdy toho bude nutnost
vyžadovat, že po dvě celá léta jsem měl levou nohu pro nepozornost

při sázení baněk v koupeli ke kosti otevřenou a oteklou při velikých
bolestech, v kterémžto stavu jsem jen jednou použil lázně svaté
Anny. Hned po ní se otok ztratil, rána se zahojila a byl jsem zbaven
všech bolestí. Dříve někdy jsem nemohl chodit bez hole, kdežto nyní
při vysokém stáří hůl nepotřebuji. Dále dosvědčuji, že jsem měl na
jedné ruce otevřenou ránu, která se nehojila. Taky voda mi pomohla
ke zhojení. Potvrzuji svým podpisem a připojenou pečetí.
Albrecht Ladislav Kapoun,
svobodný pán ze Svojkova.
III. já, Norbert František Haugwitz z Biskupic, pán na Štěpánově,

řím. císařství a král. kat. veličenstva rada a přísedící dvor. svěřen.
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práva zde prohlašuji a kde by to nutnost vyžadavala, kterak v r. 1735
jsem zkusil velké bolesti v pravé noze, a pro bolesti nemohl jsem ani
sedět, ani ležet. Poradil jsem se s ošetřujícím lékařem p. Jakubem
Schmidtem, doporučil mně lázně, což jsem uposlechl a vzal útočiště
k sv. Anně na Modletíně s tím úmyslem, hledati tam v lázni své
zdraví. Když jsem použil 5 krát lázní, byl jsem na přímluvu sv. Anny
u Boha Všemohoucího a působením modletínských lázní zbaven
všech tělesných bolestí, že touto již ztrnulou nohou mohu opět
pohybovati a ji uplatniti, jako kdyby bývala vždy zdravá a od té doby
přes celý rok necítím už nic na svých údech, cítím se úplně zdráv,
což dosvědčuji svým dobrým svědomím. Na potvrzení toho jsem se
podepsal a připojil vlastní pečeť.
Norbert František Haugwitz z Biskupic.
IV. Já, dole podepsaná, vyznávám před Bohem milou pravdu, že
jsem po dlouhou dobu trpěla v rukách a nohách velké drásání a
obtíže, což považuji míti od rozlité žluči. Poněvadž jsem si už
nevěděla jiné pomoci, použila jsem podle rady dobrých lidí lázní sv.
Anny na Modletíně, kde jsem za tři dny tak pokročila, že s dobrým
svědomím musím doznati, že mně - budiž Bohu chvála - se dřívější
zdraví opět vrátilo, já se nyní cítím docela a úplně zdravá. Na
potvrzení toho jsem se vlastnoručně podepsala.
Anna Terezie Herbensteinová.
V. Já, Ludmila Pelikánová, tímto oznamuji, zvláště zde, kde
nutnost žádá, že jsem na pravé noze od paty až po stehno trpěla po
celá čtyři léta veliké napínání a pálení, zvláště když se počala noha
kaziti, ztrácela pohyblivost, maso se ztrácelo, pomoc nenalezena.
Vzala jsem útočiště k sv. matce Anně na Modletíně a v lázních zde se
nacházejících hledala pomoc. Když jsem lázně brala po 10 dnů,
ztratily se všechny bolesti, maso narostlo, já mohu opět nohou
pohybovati. To vše ničemu jinému nemohu připsati, než že jsem
zdraví nabyla přímluvou svaté Anny a působením lázní. Že je tomu
tak a ne jinak, to potvrzuji svým dobrým svědomím a podpisem.
Ludmila Apolena Pelikánová ze Štěpánova.
Vl. Já, dole podepsaný, současným podpisem dosvědčuji sílu a
úspěch lázní sv. Anny na Modletíně, že jsem velkou dobu trpěl
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ochablostí zraku a obličeje. Když jsem si však umyl oči touto vodou,
pocítil jsem skutečné a pozoruhodné zlepšení.
František Čeněk, tajemník čáslavského kraje.
VII. Já, dole podepsaný, doznávám pravdivým slovem, že po
sedmé koupeli, které jsem použil na Modletíně, byl jsem zbaven
bolesti hlavy a dosáhl jsem plně v levém uchu ztraceného sluchu, na
které jsem po 4 měsíce nic neslyšel. Přitom mi vyrazil z ucha hustý
hnis a tím jsem dosáhl dřívějšího zdraví.
Páter Dismas Ježíše Ukřižovaného
(řádu sv. Augustina, Bosák).
VIII. Já, dole podepsaný, tímto osvědčením oznamuji, že jsem tři
týdny měl v očích veliké nesnesitelné bolesti a pro tyto nemohl jsem
ani vidět, ani spát. Hledal jsem tedy své útočiště u Boha Všemo
houcího a u svaté Anny, kde k její poctě byl na Modletíně postaven
kostel a tam nalezena studánka. Vydal jsem se tam dvakrát, své oči si
vodou vymyl, tím pak s pomocí Boží a přímluvou sv. Anny byl
zbaven všech bolestí. Že je tomu tak a ne jinak, protože jsem psaní
neznalý, vyprosil jsem si podpis jiného člověka.
Jan Stárek, narozený v Kovářově.
IX. Já, dole podepsaný, vydávám svědectví, že moje manželka
Ludmila 47 r. stará, byla přes dva roky obtěžována velkými bolestmi
a po celou dobu nemohla s chutí nic jísti, jedinou noc nemohla se
sama hýbati a pro revmatismus ani prsty necítila a otoky v nohách
neomhla udělati ani krok. Potom, když si vzala 19 koupelí na
Modletíně, dostavila se dobrá chuť k jídlu, noční bolesti, otoky na
rukách a nohách zmizely, spánek a citlivost v prstech se opět
navrátily, že nyní může již šíti jehlou. Také cestu do kostela,
vzdáleného 1000 kroků, za vhodného počasí častěji přeměřila.
Psáno v Chotěboři, dne 23. listopadu 1734.
Jan Svoboda, občan a p.t. purkmistr místní.
X. Já, dole podepsaný, oznamuji všem, že můj malý synáček měl v
těle po pět dní velké bolesti, kterak my rodiče jsme se snažili, jak
bychom mohli dítěti pomoci, ale při tom všem nenalezli jsme
prostředku, až se mé ženě zdálo, že by měla připraviti koupele z
modletínské vody sv. Anny. Konečně po přípravě této koupele cítilo
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se dítě hned lépe a buď Bohu chvála, je do této doby dosud zdrávo.
To nikomu jinému nemožno připisovat než především Bohu všemo
houcímu a této vodě. Že tomu tedy tak, tímto potvrzuji. To se stalo v
pivovaře na Lipce, 18. ledna 1735.
Pavel Holub, občan místní.
Od jedenáctého do dvacátého čtvrtého prohlášení, uzdravení lidé
vzdávají díky svaté Anně za její přímluvu u Boha, a velebí léčivé
účinky modletínské vody. Podobně jak uvedených deset předcháze
jících svědků.
Autor spisku dr. Lodgman uzavírá svoje zpracování:
KONEČNĚ
Aby všichni nemocní, kteří tuto modletínskou lázeň pouziVaJI,
nepřestali hlásati čest a chválu svaté Anně, připojil jsem následující
modlitbu:

Ó,
Ty

blahoslavená babičko našeho Pána Ježíše Krista, svatá Anno!

studnice

nevy čerpatelné

dobroty,

Tebe

pokorně

a

důvěrně

prosíme, aby všichni, kteří doufají v Tvé velké zásluhy, aby T vému
svatému jménu voda zvláště zasvěcená, prokázala se býti blahodár
nou, jejímž použitím na těle očištění, také spásu svých duší mohli
dosáhnouti pro Krista Pána našeho. Amen.
Žijeme v době,

kdy

se vracíme k léčení nemocí přírodními

prostředky. Nabízí se různé masáže, minerální vody, bylinné čaje.
Svoji činnost provozují různí léčitelé, by linkáři. V městech jsou v
provozu Zelené lékárny. Lékařská odbornost a lázeňská péče na
vysoké

úrovni.

Naše

pojednání chce upozornit na zapomenuté

prameny, které předkové užívali při různých zdravotních obtížích, na
naší Vysočině - v kraji Železných hor. Tedy i voda v Modletíně by
zasloužila větší pozornost a pečlivější prozkoumání.

Zpracoval Karel Janáček Soběnovský, 1999.
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VERŠE JOSEFA KAMARÁDA

Květen 1945
Byl tolik bohat na růže,
že též na dlažbě kvetly,
kde zaschlé krve kaluže
se rozzářily světly.
Byl tolik bohat odvahou,
že krutá muka zkrátil .
Spár dravce zlomil nad Prahou
a svobodu nám vrátil.
Byl tolik bohat radostí,
že každého z nás hřála,
okovy naší malosti
nám naráz z rukou sňala.

Pátý květen 1945
Šel pátý květen dějinami
obětí drahou krví psal,
šel Prahou, městy, dědinami,
kde pochodní se odpor vzňal.
Zářily oči přísahami,
když ruce tiskly chladnou zbraň
a mladí svorně s šedinami
říkali sobě: Bojuj, braň!
Pach pušek voněl květinami,
odvaha byla jara květ,
zpívaly střely nad hlavami:
za každou cenu vydržet!
Ta píseň byla stále s námi
a národ sladkou tuchou jat ověnčil navždy pomněnkami
hrdiny ze svých barikád!
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České zemi
Mnohdy tě pohřbít chtěli
a tebe stínal meč
o šíji otupělýkat poznal v rukou křeč.
Mnoho jsi krvácela
z hlubokých strašných ran,
trpící národ zřela,
když deptán byl a štván.
Stokrát jsi kalich pila
hořký a do dna až,
než jsi jej odložila dál krásnou zůstáváš!

Zpěv vlasti
Pěvci tobě pěli,
pějí a pět budou,
a já- jak mám zapět
svoji píseň chudou?
Vlaštovky jsem slyšel
ranní švitoření moje píseň v její,
též se nepromění!
A jen moje srdce

do zpěvu se dalo:
Píseň moji chudou
láskou vyzpívalo!
Skřivana jsem slyšel
ráno z modra nebe.
Já tak nedovedu
opěvovat tebe!
Na okraji lesa
kos ti sladce zpíval a já zahanbeně
do kraje se díval.
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Česká národní hymna
Ta ze všech písní je tou nejkrásnější
jíž rodné vlasti zapěl její syn:
Náš národ má ji za tu nejvzácnější,
když pěna vlasti letí do výšin.
Při ní se láska stane nejvroucnější
a svoje srdce bíti uslyšíš,
byť jsi byl syn své vlasti nejskromnější,
polibek krásy její ucítíš!
.

Stála hlídka
Stála hlídka osamělá
kde u polí končil les,
hvězdnou nocí střelba zněla
žalující do nebes.
Jedna střela zabloudila
a nalezla smutný cíl,
do prsou se hlídce vryla.
Hoch jen ruce zalomil.
Doma právě vzpomínali,
smutek padal na šeď hlav,
těžkou rukou dopis psali,
;:

by syn napsal, je-li zdráv.
V tom však jejich hvězda zhasla

nad sirobou staroty že i smrt se v hrůze třásla přišly na ni mrákoty.
T é noci již bez obětí
celý úsek fronty bděl.
Tu noc hoch ten krví světil za sta jiných odešel.
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Padl matce synek v boji
Padl matce synek v boji,
když na přední stráži stál.
Smrtelných střel ve příboji
težce raněn - umíral.
Obraz matky, lásku k milé,
uchovával v srdci svém,
do poslední střežil chvíle jist si svojím návratem.
Marně tělo zápasilo,
marně toužil, aby žil,
Mdlé srdce už sotva bilo zrak se mlhou zakalil.
Slunce stálo nad západem,
kraj se v dýmu chvěl a tměl.
Ztichlo srdce v těle mladém,
a běs války oněměl.
Když strnulo tělo v chladu,
v posici kdy chtělo stát přišel jeden z kamarádů
svého druha vystřídat.

Války a revoluce
Války a revoluce
vedou se ruku v ruce,
pálí, ničí a zabíjejí.
Děs střeží rozvaliny,
žalují mrtvých stíny,
rudá krev teče v jejich šlépějích.
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Revoluce a země
Když bratr bratra zabíjel,
klidně, bez pohnutí brvy,
snad se i satan trochu chvěl
jak se to člověk zapomněl účet dal proplatit krví!
Matka země krví prolit-a,
nad svými zalkala syny.
Zem hluboce rozryta,
v klín brala těla dobitá prosta všech výčitek viny.
Na lánech zralých nesvárů
bohatou žeň smrt si žala,
běs tančil slyše zbraní hru
a v světle zhoubných požárů,
Nemesis ve zpěv se dala.

Církev Kristova
Znám já růži, vy rostla na skále,
slovy Kristovými rozkvetla,
určena jsou k spáse lidstva stále,
z pustot tmy jej vede do světla.
A ta růže nedozírné ceny

národům je dána do věna,
milostmi její květ orosený,
krví mučedníků skropena.
Je to růže nejskvostnější krásy,
staletími zářil její jas,
zářit bude po všech věků časy,
než se ozve ke vzkříšení hlas.
Šťasten každý, jehož duši hřeje,
její kráse srdce otvírá,
prost je chmurné žití beznaděje šťasten žije, šťasten umírá!
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Nevděčný rab
Z okovů rab vyprostiv se

ďábelsky se radoval toho, kdo mu vypomáhal,
sílu svoji dát neváhal v spadlý okov zakoval.
A sám stal se potom pánem,

rabu dřinu poroučí vyčte každý drobek chleba,
že si zasloužit jej nedbá
a že málo otročí.
Nový rab jen smutně vzdychá,
za svou pomoc dal se v plen:
"Není v novém pánu něhy,
přece jenom důtek šlehy,
i když ode mne byl ctěn.
Okovů jsem sňal mu tíži bych teď sám je žitím vlek,
a pykám za svoji chybu,
že jsem jen dbal planých slibů,
jimiž předem platil vděk."

Prosba
Ó,

Bože mocný, lidstva vděk

cele T i patřit bude,
zachovej svět bez válek,
mír Kristův nastol všude!
Dej pokoj, mír a lidstvu klid,
nech lásku světem plynout.
Tvůj lid chce v klidu Tebe ctít,
ne s hrůzou v masách hynout!
Z

rukopisné sbírky vybral a upravil Karel Janáček Soběnovský,
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Na štěstí, na zdraví,
na to Boží narození!
Aby se vám dařilo, množilo
v oboře, v komoře,
dej to Pane Bože!
Abyste tolik měli volků
jako v plotě kůlků,
tolik ovec kolik v lese mravenců
a na poli, aby snop byl při snopu,
kůpa při kůpě
a hospodář mezi kůpami,
jako měsíc mezi hvězdami.
Aby šel vůz za vozem k humnu
jako včely do úlu.
Abyste žili vesele
jako v nebi andělé.
Přeložil Karel Janáček Soběnovský

Dětem malým i dospělým
Časem dospělí od nás odchází daleko
A odtud již se nevrací více
jejich obraz přetrvává v zrcadle tvé slzy pod víčkem
Objímají vzduch - vztažené ruce.
S každým dnem zastírají se tváře v paměti
Hlasy těch, co odešli jsou stále tišší
jak listy, když náhle vítr s nimi zavěje.
Tak oni odlétají od nás ve Velkém V ětru.
Náhle vidíš, že není tam ta paní v kiosku
u které kupovals komiks příhody Klossa
Hledíš na lavičku v parku - zjistíš
že kamsi se ztratila stařečka hlava šedovlasá.
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Ptáš se na ně ...
Na čele dospělých zadumání:
Paní z kiosku zemřela ...
Stařeček též zemřel ...
Co znamená slovo zemřel?
Čím je smrt?
Cestou
S jízdenkou nenávratnou, kterou má každý jedenkrát ...
Dospělí na to téma nechtějí mluvit.
Smrt je nepřítomnost
V mnohých případech najednou.
Ryszard Marek Grónski. Karel Janáček Soběnovský, listopad 1984

K mým zemřelým
Zemřelí moji, pomozte mi!
jen přes vás se budí moje víra ze spánku.
jen přes vás dosahuji její síly v pokoře.
jen vy mě zvedáte nad zkouškou dočasnou.
jen s vámi unesu i přejdu ji snad.
jen z vás mě osvítí to, co je poslední.
jen s vámi je mi jít, jít na věky věčně.
Kazimierz Wierzynski

DUŠIČKOVÉ ROZJÍMÁNÍ
. . . jsou lidé, kteří dokonce nad otevřeným hrobem nejbližší
osoby brání se myšlence na smrt. Smrt je pro ně čímsi čistě
teoretickým. Prakticky odmítají její možnost. I přes to, že život je
plný obrazů a příkladů svědčících o smrti - oni ve vlastní smrt
nevěří. Připouštějí si nejvýše na mysl smrt druhého. Ničím jim je to,
že žijeme na hřbitově světa, že šlapeme po hrobech našich bratří, že
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bydlíme v domech, ve kterých umírali lidé. Dotýkáme se věcí, které
oni užívali. Na tyto lidi nepůsobí hrozné memento: "Prach jsi a v
prach se obrátíš!" Soudí, když oni zapomenou na smrt, že i smrt
také na ně zapomene.
Dušičkový

den

je

dokonalou

příležitostí

k

provedení

účtu

svědomí. A toto je otázka účtu: "Proč toužím po věcech, které nejsou
Bohem?" (T. Merton) Věci jsou hlavní překážkou vyrůstající mezi
námi a Bohem. Musíme se odtrhnout od věcí, zvláště pěkných věcí,
které mají velkou poutající sílu. Nechť nás zahanbí pohanský Sok
rates, který při pohledu na přepych, po kterém my tak často horlivě
toužíme, říkal: "Kolik je věcí, které jsou mi nepotřebné." A od pesi
misty Schopenhauera se můžeme naučit: První a nejplatnější pod
mínkou štěstí v našem životě je to, čím jsme, naší osobností. A tedy
počítá se, ne tělo, ale duše. Ne věci, ale vlastnosti rozumu a srdce.
Budeme-li navštěvovat hřbitovy, budeme se oddávat zadumání
nad hroby našich blízkých. Pamatujme: Nám křesťanům nepatří
zbytečně dlouho uvažovat v mysli nad nešťastným koncem života
člověka. Uvažujme raději jakou máme naději na "život po životě".
Celý les křížů - znaků křesťanské naděje - budeme míti kolem sebe.
Ať neschází v našich srdcích, aposň jiskérka naděje! Ta naděje má
silné základy. Je podepřena ujištěním Krista:

"Kterýchs mi dal,

žádného z nich jsem neztratil." "Kdo ve mě věří i kdyby zemřel, žít
bude". Zapamatujte si též přizpůsobené Brandstaetterem "Memento
homo"!
"Věříme, že povstali jsme z lásky a v lásku se obrátíme."

Přeložil K. ]. Soběnovský, listopad 1984

Nechť nikdo nad hrobem mi nepláče...
Nechť nikdo nad hrobem mi nepláče,
kromě jediné mé ženy,
na nic mi vaše slzy falešné
a žal klamný.
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Nechť zvon nad rakví nekráká,
zpěvy nevřeští něčí,
nechť déšť při pohřbu zaplaká
a vichr ať mi skučí.
Nechť kdo chce hroudu hlíny vtiskne
na kopec, jenž mě zavalí,
na mohylu slunce nechť blýskne
a seschlou hlínu pálí.

A jednou snad, jednou ještě,
když se mi omrzí ležet,
rozbořím dům ten, v kterém stlačen
a k slunci počnu běžet.
Když mě spatříte v takovém letu,
že postava má se zjasní,
to zavolejte mě k návratu,
tou řečí mojí vlastní.
Bych ji uslyšel tam do výše i kdybych hvězdu právě míjel,
zvednu snad podruhé tiše
ten trucl, co mě tak zabíjel.
Stanislaw Wyspmiski

(1869-1907). Přeložil K.]. Soběnovský, prosinec

1982.
Ze sbírky

u

cop podzimu

H

Prach ti zůstane v dlani, rozvívá se, tratí

I slyšíš jenom sad, jenž supí jak chorý
Zlaté listy zmizí i podzim se ztratí.
Zlé- i dobré- konečně i pominou hvězdné sbory.
Tedy proč nám jak hvězdám ztraceným v soumraku Spalovat se ohněm věčně - když chlad nás čeká?
Na co svítí plejády i slzy ve tvém oku
Když je obklopuje černá pomíjejícná řeka?
jaroslaw Iwaskiewicz. Přeložil K.]. Soběnovský, listopad
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1984.

LYRIKA A JINÉ VERŠE JULIUS SLOWACKI- ROKU
O slovanském papeži

-

1848

VISE

Uprostřed neshod Pán Bůh udeří
v ohromný zvon:
To slovanskému papeži
připraví trůn.
Ten před meči neuteče
jak jeden Vlach,
bát se nebude ani meče,
vždyť svět je jen prach.
T vář jeho slovem planoucí:
světlo v něm uzří bídy druh.
Za ním půjdou národy bloudící
do světla, kde je Bůh.

A jeho modlitby, rozkazy
poslechne nejenom lid
jestliže rozkáže, i slunce se zastaví,
vždyť jeho moc je div.
Hle, již se blíží obnovitel nový
i pozemských sil,
ztiší se v cévách pod jeho slovy
krev mnohých žil.
V srdcích se vyleje světlostí
boží pramenný ruch.
Co myslí, pochopí, to také stvoří,
neb jeho mocí je Duch.
Síly je potřeba, abychom pozemský
pozvedli svět,
proto přichází papež slovanský
jak bratr všech.
Nalezne balzám léčivý
na každou světa bolest
andělé květy vyzdobí
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trůn pro jeho vládu.
On rozdá lásku,
sluhové mocných dávají jen zbraň.
Zatím on svátostnou moc ukáže,
jakmile vezme svět ve svou dlaň.
Holubice slova z úst jeho vyletí
ponese hymnickou zvěst,
novinu sladkou, že Duch už svítí
a zjevná je jeho čest.
Nebe tak krásné se nad ním otvírá,
v každou světa stranu:
na zemi stane a požehná
svět i jeho lidskou vládu.
Národy sbratří hlasem svým
a v jeho pojetí
rádi půjdeme za cílem posledním
i za cenu velikých obětí.
Svátostná moc mu sílu dá
i podporu pozemskou národů
a moc ta bude duším patrná
i před smrtí tak temnou.
Tohoto muže uzříte brzy,
nejprve však stín a potom tvář.
Vyčistí světa hrůzy a rány,
vyžene červy a hady a obnoví zář.
Zdraví on přinese, roznítí lásku
a tak zachrání svět.
Prach z církve vymete
a vyvrhne jej ven.
T vůrčí moc Boha ukáže ve světě,
jasný jak den.

Přepis po 150 letech -K.]. Soběnovský, 1998.
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KAREL JANÁČEK SOBĚNOVSKÝ

O lásce starého muže
Kdo kouzlu lásky odolá?
Snad jsou v ní vlny všech moří?
Když chytne srdce starého,
panečku - pa:k prudce hoří.
Rozproudí v těle zchladlou krev,
polapí srdce v síti,
do očí vloží jiskry jas,
v duši oheň roznítí.
Když člověk sám je na světě
a stáří k němu chvátá,
myšlenky chmurné přichází to jistě pravda svatá!
Kdo asi oči mu zatlačí,
až svíce jeho shoří,
do rakve tělo uloží kdopak se oddá hoři?
Možná, že láska podivná,
starého chytla v síti,
v stáří se cítí opuštěn proto chce ženu míti!
V září 1982.

Panu Jaroslavu Musilovi
Životní má cesta, třičtvrtě století ach, Bože, můj milý, tak rychle to letí!
jenom v mysli vidím té cesty začátek
nechtěl bych se vrátit po ní už nazpátek.
Tvrdá mnohdy byla a zarostlá trním že se mi šlo lehko - to tedy netvrdím!
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Neklonil jsem šíji, nepoddal se smutku,
neklesal při bolu, nelkal při zármutku.
Rovně jsem šel cestou, jak mi určil osud
a jdu po ní směle, bez bázně i dosud.
Ani mě ten závěr, té cesty neleká,
cesty bez návratu, jenž je tak daleká.
Neb mě víra předků dala pevný štít a bude dál vzpírat, dokud budu žít!

Panu Jaroslavu Musilovi - Žižkovo Pole, k
1999).
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Přátelské pohoštění
Chlebíčky a cukroví,
ještě další - kdo to ví,
čekají vás na stole,
pití plno zas dole.
A tak vzhůru do kopce,
do té naší obce!
Tam si dáte do trumpety,
promluvíme moudré věty,
nebudem si říkat: vole, vole až budeme v jednom kole.
Při řeči: Pálí mu to v hlavě ...
Ne, jenom mu časem zajiskří ...
Někomu to plápolá,
jinému jen doutná moji drazí přátelé,
mě vám je to putna.
jestli někdo má v mozku
samé moudrosti
a já jenom trochu pilin
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narozeninám (1910-

a pár hloupostí.
To mě vůbec nerozhází,
přec jsem v světě rád!
To vám milí přátelé,
s upřímností - říká kamarád!

FRANTIŠEK REINIŠ

jen chudobkou nám
Jen chudobkou nám život je,
jež přitisklá je k zemi,
a kolem níž jsou závěje,
kraj pustý, prázdný, němý.
Nám srdce hřeje teplo hvězd,
jež shůry na nás sálá,
když vrátíme se pozdě z cest,
a studí bolest stálá.
Nám květy sedřel tvrdý led,
je strhl ve proud prudký,
do víru, černých - doprostřed
a nechal nám jen smutky.
]dem dále k cíli ...v očích blesk
cítíme, že nám plane ...
ach přispěj, zmírni žalost, stesk
nám podej ruku, Pane!

Fr. Reiniš

-

20 roků kat. kněz, 18 roků policejní úředník v Bratislavě.

Stáří prožil a zemřel v Sobíňově, r. 1963, ve věku 8 7 let. "Můj učitel
historie, přítel a rádce" - K.]. Soběnovský.
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SEBRÁNO NA HŘBITOVĚ V ŠOSOVICÍCH
Ach! Ach! Ach!
Zde leží Josef Mach.
Narozen byl v Lupenici,
zemřel náhle na mrtvici.
Bůh mu dej lehké odpočívání
a též slavné zmrtvýchvstání!
Na důkaz, že co pod sluncem vše zhyne,
leží zde pan Michal doktor medicine.
Vůkol tmavé hroby městských dcer a synů,
pomníky to jeho slavných činů.
Dokud živ byl, opíjel se,
samým pitím rozstonal se.
A když zdráv byl, zas se opil,
až jej chlast do hrobu sklopil.
Byl to starý valdhornista,
který vstane dozajista,
až zatroubí anděl Páně,
ke slavnému zmrtvých vstane.
jinému kdo jámu kopá, padne do ni sám náš hrobař tu leží pevně zakopán.
Dvacet let nám kopal hroby, kopal by je dosud,
kdyby jej byl v tuto jámu nezasypal osud.
Rodem z Nové Cerekvice,
náhle dostal neštovice,
uzdravil se z těchto sice,
nastudil však svoje plíce,
nepovstal již z lůžka více pan Hejtmánek z Cerekvice.
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Kvetla růže, růžička,
mlynářova Ančička.
Když se v nejkrásnějším květu
objevila veškerému světu,
dechem mrazu zvadla,
v náruč smrti padla.
A to vloni desátého září,
v sedmnáctém roku svého stáří.
Leží tady Vrtílek, obecní to posel,
který ve svém životě půlku světa prošel.
Chodil s poselstvím, až do poslední hodiny,
až konečně umřel na souchotiny.
Tento skvostně vytesaný kámen,
kryje pozůstatky pána nebožtíka Tulipána.
Buď mu lehký odpočinek. Amen.
Tady leží vedle sebe tiše,
ani ona, ani on nedýše .
Za života též tak lehávali,
jenže se často vadívali.
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MOUDROSTI PŘEDKŮ
Srdce víru potřebuje
a kdo víru zavrhuje nenalezne náhrady.
Já se držím zásady:
že kdo káže nevěru,
ztrátou víry zplozenou.
A kdo víru poderývá,
ten pověru rozesívá na zmar blaha zrozenou.
Kdybys chtěl za všechna dobrodiní
Štědrému Dárci děkovat nezbylo by ti věru času,
na utrpení si ztěžovat.
Nedivte se, že váš starý děd,
nynější nechválí čas,
a že mrzutě zní jeho hlas:
Ach, můj Bože, za mých mladých let,
byl docela jiný, lepší svět!
Nyní žije pokolení hadí.
Hle, jak stále hanu zvoní .
Nedivte se lidé mladí!
Až vám stáří hlavu skloní,
budou stejné vaše hlasy,
na zkažené, špatné časy.
Mladým vnukům bědovat!
Lidské povaze to dáno,
zkušeností v duši vpsáno r

Stáří si zvyklo - stěžovat!
Věř, že ti pravdu a ne zřídka
poví malá průpovídka:
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Vezmi ku příkladu,
moudrou tuto radu:
Na chytrého mrkni,
do hloupého trkni!
Kdo přecpává vědomostmi hlavu,
aniž jednu pro druhou je strávit v stavu,
v žádném vědě neprospěje,
k dokonalosti nedospěje.
V ěř, rozum žaludku podobá se,
jen to slouží mu ke spáse,
co mu strávit lze a snést.
Co přes míru, na škodu mu jest.
Proto již staré přísloví praví:
Mnoho vědět, působí bolení hlavy!

Z archivních pramenů

z

první poloviny 19. století vybral a upravil K. ].

Soběnovský, 1999.
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PRISLOVI A PRUPOVIDKY Z ROKU 1849

Čiňme s Bohem počátek, dobrý bude pořádek.
Kdo dobře počne, jakoby byl v prostředku.
S chutí do toho, půl je hotovo.
V šeho koupíš za peníze, krom času.
Často se chvilkou promrhá, čeho pak nahradit nelze.
Kde pán do kouta nahlédá, hospodářství dobře stojí.
Jaké srdce, takový jazyk.
Kdo do nebe hledí a po zemi chodí, často se uhodí.
Hrnec poznáš po klepání, blázna po bleptání.
Kdo nedrží slova, nemá poctivosti zhola.
Kdo se nechceš mrzeti, uč se jazyk držeti.
Kdo se žení pro krásu, ta trvá do času, kdo se žení pro statky, ty
přijdou ve zmatky, kdo se žení k vůli ctnosti, ta trvá až do věčnosti.
Neber sobě matku s dcerou, sic ti obě hlavu zderou.
Když se mnohý žení, tolary se mění, když se ožení, drobných pak není.
Lepší dnes kus, než-li zítra hus.
Lepší kyselé něco, než sladké nic.
Lepší před smrtí holba piva, nepž po smrti vědro.
Sedlákovi vidle, a knězi bible.
Volovi seno, koňovi oves, pacholkovi buchta, práce pak se dobře
koná.
Ženská milost je jako host, panská přízeň je jako sen.
Ořech tvrdý, zub červivý, mladá žena, kmet šedivý, toho spolku,
radím se střez, nejlepší věc je rovná spřež.
Ne vše krása, co se líčí, ne vše zlato, co se třpytí, ne vše pravda,
co se mluví.
Boj se Boha, styď se lidí, nehřeš více, Pán Bůh vidí.
Trp mile, dá Bůh dobré chvíle, trn přináší růžičku, skořípka
pěknou perličku.
Dobré jméno lepší než bohatství.
Kámen zlato zkouší, zlato lidi.
Kdo chce býti v pokoji, nečiň zmínky o boji.
Komu Bůh rozumu nedá, kovář mu ho neukuje.
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Zhyzdíš-li se jednou vadou, neumyješ to žádnou vodou.
Povolnost přátele robí, a pravda nenávist plodí.
Soused musí se sousedem kyselá jablka jísti, a u plané hrušky hrýzti.
Ruka ruku otírá, noha nohu podpírá.
Pomáhej sousedům, pomohou tobě.
Dobrý soused za bratra stojí.
Dobrý přítel na radě, než-li koza v zahradě.
Od dobrého souseda hraditi se netřeba.
Nepřítele neměj za ovci, ale za vlka.
Malí lidé umějí se také hněvati.
Kdo nezavře někdy oka, nespraví ten nic do roka.
Kdo pro každé stéblo chodí pro radu, co živ bude, nezaloží zahradu.
Studený máj, v stodole ráj.
Suchý březen, mokrý duben, chladný máj, bude půda, sklep i
humno jako ráj.
Kráva nedojí při pluhu, ale při jeteli.
Co vlk schvátí, nenavrátí.
Kde se kdo zrodí, nejlíp se tam hodí.
Blázen dává, moudrý bere.
Pomalu jídej, pomalu zvídej, budeš dlouho živ.
Kdo pánům pravdu hude, houslemi o hlavu bit bude.
Páni se perou, sedláci nastavte vlasy.
Chudý s bohatým nehoduj, moudrý s bláznem nežertuj.
Jaký úřad, taková osádka, jaký hospodář, taková čeládka.
Hrozíš-li se v létě potu, budeš míti v zimě psotu.
Kdo v létě nerobí, ten v zimě nedrobí.
Člověk je k práci stvořen, jak k letu pták.
Kdo časně ráno vstává, tomu Pán Bůh požehnává.
Važ si času, chop se práce, zahálky se střez co zrádce.
Nic není tak zlého, aby se neobrátilo v něco dobrého.
Naše je myšlení, ale Boží působení.
Pokora dochází milosti, pýcha pádu.
Zpívej co umíš, jez co máš, mluv co víš, dělej cos povinen, pak
dobře obstojíš.
Kdo chce jádro jísti, musí dříve skořepinu rozlousknouti.
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ZÁVĚR
Dočetli jste knížku "V PROMĚNÁCH ČASU". Jsou to vyprávění z
různých časů, ale mají jednoho společného jmenovatele. Český národ
uprostřed Evropy nebyl nikdy dokonale svobodný. Byl většinou v
područí Němců, kteří s námi jednali jako s otroky. V této knížce jsou
vyprávění lidí, kteří prožili německé koncentrační tábory. Nezastavili
se ani před osobami duchovními. Mnoho kněží bylo krutě týráno a
mučeno, nebo byli popraveni. Mnozí z nich prošli koncentračními
tábory. Než se trochu zotavili z toho hladu a zimy, tak se jich chopili
komunisté a znovu je zavřeli. Neštítili se je mučit a popravovat.
Pokud někteří z nich přežili oba koncentráky, říkali, že komunisté
byli v mučení dokonalejší. Neviníme z těch krutostí celý německý
národ. Našli se mezi nimi i slušní lidé. Když jsou ti dozorci vězňů
a vojáci dotazováni, proč tak krutě jednali, hájí se, že to byl rozkaz
a ten že museli plnit.
Z různých kronik je též vypsáno, jak to bylo ve válce v roce 1866.
Jsou tam uváděny rekvizice a drancování, kdy lidem brali všechno a
kde neměli, tak ze zlosti zapálili jejich domy. Sami měli nadbytek
jídla a pití a českým lidem brali mnohokrát poslední kus chleba.
Němci jsou lidé většinou nevěřící, není v nich lásky k bližnímu. Jsou
li křesťané, tak matrikoví. ]sou na prvním místě oni, jestli něco na
druhého zbyde, je nezajímá. Při drancování na farách vyrabovali i
mešní víno, připravené ke mši svaté.
Jednou Hitler ve svém projevu řekl: "Bude-li v Evropě hlad,
nebude to v Německu." Tím dal najevo, že bude rabovat ve všech
zemích, které ovládá, aby pro svůj národ získal dostatek a blahobyt.
Proto Němci za ním šli a volili ho. Nechceme živit nenávist vůči
Němcům, spíš je chceme litovat a modlit se za ně, aby poznali Krista
a jeho přikázání lásky a podle toho se také chovali. V současné době
zase Němci nám budou vládnout. Prodali jsme jim mnoho našich
továren, nastavěli si tu supermarkety a tak vidíme na mnoha místech
německé nápisy. Za tento stav si můžeme sami, protože takovou
vládu jsme si zvolili. Tato vláda umožnila, že v naší republice byly
prodány různé podniky cizincům.
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Ke konci knížky je psáno o léčivé vodě. Podle zkoušky je to voda
ne dobrá, ale výborná. Její léčivé účinky jsou na 60 procentech. Zda
pomůže každému, není zaručené, zrovna tak některé léky, které
předepíše lékař, někdy a někomu nepomohou. I u toho bychom měli
mít na paměti, že lékař léčí a Bůh uzdravuje. Tak přistupujte k této
vodě. Bude-li to vůle Boží, pomůže Vám jedna kapka této vody,
jestliže ne, tak ani hektolitr nepomůže. Měli bychom si uvědomit, že
jsme v rukou Božích. Ze své strany bychom měli udělat pro své
zdraví všechno, co máme v dosahu a pak sepnout ruce a říct: Buď
vůle Tvá, Pane!
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