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PŘEDMLUVA
Na tom našem venkově v době nedávno minulé se chovala hejna hus,
které vypásaly kdejaký kousek trávy. Pásly je buď děti, nebo staré babičky
či dědečkové. O posvícení na podzim, když taková husa se dala na pekáč,
zavonělo to po celém stavení. K tomu zelí a knedlík, z hospody se přinesl
džbán piva a byla dobrá pohoda. U každé chalupy byl nasázen záhon zelí,
na podzim se našlapalo do škopků a bylo na zimu.
Dříve na našem venkově si lidé vypěstovali všechno. Maso z hus, kachen,
slepic, králíků, kozy, ovce, prase bylo v každém stavení. Od krav, nebo koz
měli mléko, máslo, tvaroh, od slepic byly vejce, na zahradě vyrostla zele
P.ina, na poli vyrostly brambory a obilí, které se dalo semlít a bylo dost
mouky po celý rok, sušené ovoce, nebo zavařené, i povidla se udělala.
Vraťme se však k husám, když taková hospodyně vypěstovala
dvacet hus, tak jich polovinu prodala. Po našem venkově chodili
povači, říkalo se jim husáci. Od toho vzniklo jméno Husák, které
našem venkově dost rozšířené. Jak jsme se mohli přesvědčit v

třeba
vyku
je po
době

minulé, mají ho i na Slovensku.
TY husy obrůstaly peřím a bylo potřeba škubat. Z takového hejna se
naškubalo za rok mnoho kil peří, které se částečně prodalo, nebo nechalo
doma a v zimě se dralo. Scházelo se třeba dvacet ženských do jednoho
baráku a pak se postupovalo po vsi až do jara, lidé si to vzájemně opláceli.
Chodívaly i ty, které husy neměly, byly rády, že mohou být v takovém
společenství a popovídat si. Se ženami chodili i muži. T ěm se do draní
nechtělo, jen málokterý se do toho pustil.
A tak si navzájem vypravovali různé historky, zblízka i zdáli, jak je
slýchávali od různých pocestných, podomních obchodníků a lidí, kteří byli
ve světě a rádi se vraceli do svého rodného místa. I nyní se vypravují
příhody, které se staly v tomto století a pamětníci dosud žijí, i když jich
ubývá. Bylo by dobré všechny tyto události zachytit, zapsat. Jedním z
těch, kteří se o to snaží, je můj přítel Karel. Má jich mnoho ve svém
archivu. Většinou jsou to povídky pravdivé, ale někde je to z dob
dáv:r:ějších, jak se to z generace na generaci přenášelo, je možné, že si
někdo něco přidal.
I já jsem slyšel mnoho historek, které se vyprávěly při draní peří. Jednu

z nich Vám na začátku těch povídek Karlových povím.

K tisku připravil Bohumil Černík.
Vydáno pro spotřebu autora.
Neprošlo jazykovou úpravou.
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NEBOŽTÍK UTÍKAL

Od nás z vesnice byla za mlada tetička Bartáková ve službě ve statku v
jedné vesničce, Kameničkách u Hlinska. Ta tento příběh vypravovala a po
ní to uměla vyprávět tetička Kabrhelova.
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V té vesnici bydleli v jedné doškové chalupě manželé. Děti neměli,
starali se o malé hospodářství. Muž chodil po stavbách jako zedník. Ona
doma obstarávala malé hospodářství. Muž na jedné stavbě nastydl a
onemocněl. Byly to souchotiny a za nějaký čas zemřel. Ona byla žena
statečná, brala tu smrt svého muže normálně. Měla ve vsi rodiče a sou
rozence a ti jí ho pomohli ustrojit a dát na prkno. Pro rakev si měli jet
druhý den. Rodiče vybízeli tu svoji dceru, aby šla k nim na noc. Odmítla,
říkala, že se nebojí. Uvařila si hrnek zelňačky, vzala lžíci a sedla si na židli
k němu a jedla tu zelňačku z hrnku. Dívala se na nebožtíka a říká mu: Žral
bys, viď, to bys žral, tys zelňačku rád. Jak se tak na něho dívá, spadla mu
ruka. Odložila hrnek a narovnala mu ji. Jedla dál. Za chvíli mu spadla
noha. A to už dostala strach. Položila hrnec a utíkala. A nebožtík utíkal za
ní. Utekla ke svým rodičům. Tam vysílená klesla a nemohli z ní dostat
slovo. Když se trochu uklidnila, tak jim to vyprávěla. Oni tomu nevěřili a
šli s ní. Když došli do její chalupy, tak nebožtík ležel tak, jak ležel před
tím. Ponožky měl zamazané jak utíkal po cestě.
Tetička Kabrhelova to slyšela vyprávět od tetičky Bartákové, která
sloužila v sousedství toho domku, co se to tam událo. Tetička Kabrhelova
dovedla moc pěkně vyprávět. Jednou mi vypravovala o svém sousedovi,
který své ženě vyhrožoval, že se oběsí. Říká mi: Hochu, pamatuj si, kdo
jednou řekne, že se oběsí, nebo si něco udělá, tak za ním chodí sedm roků
ďábel, až to udělá. Byl jsem tehdy mladý a mnoho jsem takovým řečem
nevěřil. Za čtyři roky na to jsem si vzpomněl 11a to povídání, když ten její
soused to skutečně udělal.
Od jednoho hrobníka, který mi spravoval hodiny, jsem se zase dověděl,
že· když jednou kopal hrob, když přišel na ztrouchnivělou rakev, tak
nebožtík ležel hlavou dolů v rakvi, což znamenalo, že se v hrobě obrátil,
tedy byl pohřben za živa. Sháněl se u příbuzných, jakou smrtí zemřel a oni
mu řekli, že se udávil. Doktor ho třeba moc neprohlížel a tak se usoudilo,
že jak se s ním s rakví pohnulo, že přišel k sobě, v hrobě se obrátil a
zemřel zadušením.
Bohumil Čerm'k
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ÚVODEM ...
V brožuře Městské spořitelny v Chotěboři roku 1928, píše učitel
Půjman: Tam, kde na pravém břehu skončila řada skal až v řece a začíná
les, je zajímavé místo. Mezník tu značí čtyřhranici velkostatků Polná,
Chotěboř, Libice a Štěpánov.
Je krásný letní den, začínají žně a já usilovně procházím ta místa, kde
má být památný mezník.
Shýbám se ke každému kameni, odtrhávám z nich trávu, ale marně. Již
třikráte jsem prošel tato místa, ale ten pravý hraniční kámen jsem nenašel.
Jen na pokraji lesa jsem odkryl několik mezníků bez označení a jeden s
vysekaným křížkem. Snad lesní porost a tráva ho zakrývá před mými
zraky.
Prošel jsem však místa historická, vyježděné prastaré úvozy, kde před
mnoha staletími byl brod přes Doubravku a odbočka z Libětské stezky na
Chotěboř. Přebrodil jsem tak jako kdysi dávní kupci, tuto milou říčku a
stanul před zarostÍým korytem, které vybíhá od silnice. Musela zde dávno
proudit silná voda, jenž vymlela hlubokou strž.
Jdu proti proudu řeky k Bílku lesíkem. Sahá až k prvním domkům
vesnice. Za první starší budovou na samém břehu, vycházím na cestičku,
zase památnou. Vedla od kamenného mostku jako původní silnice. Mezi
starobylým mostkem a silničním mostem stojí zasmušile chalupa. Má na
zdi obrácené k silnici litinovou desku s nápisem: VÝŠKA VODY L. P. 1883.
Deska mě připomíná devadesátileté dědoušky Bělouška a Půjmana z
Bílku, kteří mi vyprávěli o velké povodni v roce 1883. V duchu slyším
mohutný, hluboký hlas velikého Půjmana: "Veliké vlny narážely na hráz
Bíleckého rybníka, voda vymílala kamení a hlínu, tvořily se struhy, které
občané a chotěbořští hasiči s námahou zaváželi hnojem a vším možným,
co bylo při ruce. Jejich práce však byla marná. Voda vztekle ničila břeh, až
najednou se hráz protrhla a hustá, špinavá, bahnitá voda se s hukotem
valila do vesnice. Chalupy stojící nejblíže břehů, byly rázem pod vodou.
V lna narazila i na sroubenou stodolu a celou ji i s uskladněnou slámou a
senem hnala po proudu. Na její půdě byl právě hospodář kravám pro
krmení. Zoufale volal o pomoc. Snad v poslední chvíli ho zachránili hasiči
před utonutím. Háky přitáhli plující stodůlku ke břehu. Sotva se ocitl na
pevné zemi, stodůlka se rozsypala jako domek z karet. Trámy, krytina,
seno, sláma, všechno se valilo do skal v lese. Most přes silnici se zbořil
hned při prvním nárazu mohutné vlny, i když byl stažený litinovými
deskami. V íte, že ten starý mostek, říká se že je z doby Karla IV, ten
povodeň přežil? Když voda opadla, byla hrůza pohledět. V devíti domcích
bylo plno bahna, promáčené zdi a všechno zařízení zničeno."
5
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Jdu po pěkné asfaltem potažené cestě, po staré hrázi, kdysi mohutného
Bíleckého rybníka. Přecházím již třetí most na Bílku, pod kterým tak tiše,
sotva se vleče Doubravka. Nechce se věřit, že před více jak devadesáti lety,
v této vesničce nadělala takovou spoušť. Bývalé dno rybníka je zarostlé
trávou a v ní plno roztodivných květinek, až milo pohledět. U mostu za
porostem vrb, vysoké trávy a bodláčí, vykukují části zdí bývalého mlýna.
Usedám na rozvalinách a hledím před sebe dolů a očima hledám místo,
kde asi stával splav. Tam jistě za letních večerů sedávala mlynářská chasa
a scházela se omladina. Jistě mezi ně přišel některý starší soused, nebo
vandrovník a vyprávěl jim veselé i strašidelné historky:
Doubravka pode mnou tichounce bublá, vlnky jemně si hrají s omle
tými oblázky, slunéčko zapadá za les, louky se halí do soumraku, vše
kolem mě tmavne a já jako bych slyšel hlas dávno zemřelého vypravěče.
Již takto po několik let procházím rodným krajem. Vyhledávám
památná místa, pověstmi opředené památníky, kříže, vyptávám se starých
lidí. Dovídám se od nich různé zkazky, povídačky, smutné a humorné
příhody. Mnozí vypravěči již zemřeli. S nimi také odcházejí i krásné
pověsti.
Ty, co jsem zachytil do tohoto strojopisu, nebyly ještě nikde zapsány.
Ať jsou památkou na dobu, kdy lidé nebyli obklopeni technickými
vynálezy a měli více času se sejít a pohovořit si a tím se více sblížit a lépe
se poznat.
Karel Janáček- Sobíňovský
rok 1977
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POVĚST O VZNIKU SOBÍŇOVA
Jistý majitel hradu Sokolova přišel násilným přepadením loupeživého
rytíře o hrad. Násilník, který ho vyhnal i s jeho čeledí, sám se v hradu
usadil. Vyhnaný rytíř neměl kde bydlet, proto se radil se svým otcem, co
by měl činit, a ten mu odpověděl: "POSTAV SOBĚ NOVÝ". Vystavěl si tedy
nový hrádek nedaleko Sokolova a nazval ho Soběl).ovem.
Název Soběnov, Sobíňov je pravděpodobnější od osobního jména
Soběn.

O JEŠKU KOKOTOVI ZE SOBĚNOVA
Kolem hrádku Soběnova vedla zemská stezka Libětská. Ješek byl
nejvyšším náčelníkem pohraniční stráže a celé okolí ho muselo pos
louchat.
U Bílku při přechodu přes Doubravku stával dvůr Příchod. Ve dvoře
sídlili dva sirotci Údoleň a Jitka. Ješek jim byl otcovským rádcem a
ochráncem. Loupeživý rytíř Mikeš ze Sokolova si umínil, že sirotky
přepadne a vyžene. Kokot, pán ze Soběnova, který se dověděl o Mi
kešových spádech a jeho tajných přípravách, počkal se svým lidem na
málo opevněném Příchodu na Mikšovu bandu a při přepadu náhle na ni
udeřil a většinu pobil. Ostatní loupeživé muže i s raněným Mikešem, kteří
se chtěli zachránit na nedobytném Sokolově, zneškodnil na samém
nádvoří hradu. Těžce raněný Mikeš vyznal, že uloupené poklady má
schované v jeskyni u řečiště Doubravky. Naloupené zboží a drahocennosti
byly vybrány a Mikeš, který podlehl zranění, byl tam pochován. Ale ani
skála nechtěla přijmout jeho tělo. Jeskyně se sesula, propadla do řeky a na
tom místě se utvořila hluboká tůň. Dodnes se jí říká "Mikšova jáma". Ješek
Kokot, či Jan Kohout, byl podle Horáka (kniha Libětská stezka), také
zakladatelem vesnice Kohoutova.
Zachované zprávy o Sokolově skutečně sdělují, že Jan z Chotělic, který
byl také pánem na Chotěboři a jistý Hubenek ze Zišova v roce 1404 činili
až do Rakous velké škody. Oba rytíři tropili nepokoje, pro něž byl Sokolov
r. 1407 obléhán od královských zbrojnošů asi také pobořen. Roku 1486 se
výslovně praví, že je pustý.
Na pokraji lesa u Bílku, kde jsou vyježděné úvozy, musel stávat dvůr
Příchod (Přechod).
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JAK BYL

POSTAVEN SOPOTSKÝ KOSTELÍK

Když před dávnými časy, v českém království hledali rudy, přišli až do
této krajiny, kde počali bydlet a na různých místech okolo řeky Doubravky
do strání prokopávat štoly a nacházet hojnost stříbra a železa.
Nejdříve si postavili dřevěné boudy, kde přespávali. Druhým a třetím
rokem již si stavěli důkladná stavení a utvářeli vesnice. Za rudy, které
nacházeli, dostávali od okolních vrchností pěkné peníze a dobře si žili. Po
nějakém čase na jednom kopečku, blíže svých obydlí začali stavět kostel,
jenže materiál, který tam přes den složili, byl v noci přenesen na jiné
místo. Uvažovali, co by to mohlo znamenat. Až jednu noc, jeden z nich
měl ve snu vidění. Anděl mu pravil, že Panna Maria si přeje, aby kostel
postavili na místě, kam je kámen přenášen.
Uposlechli a kostelík postavili na tom místě, kde je dodnes. Poněvadž
stavěli po sobotách, nazvali osadu vzniklou u kostela SOBOTY.

PŘÍSNÝ TREST A PÁNEV NA KŘEN
Havíři měli své zákony a za každé provinění přísné tresty. Tak se
jednou stalo, že za porušení nedělního klidu, horník, který třel křen na
maso, byl za to hned v pondělí vhozen do pece a upálen. Po tomto činu
vybrali jeho druhové kámen a zhotovili z něho nádobu, tu pak na hřbitově
zakopali.
Po nějaké době ji zase vykopali a od té doby museli všichni v sobotu v
té pánvi třít křen a jej jísti. Aby si zapamatovali prohřešek svého druha a
sami se vyvarovali něčeho podobného.
Když se horníci rozmnožili, vypalovali lesy, zúrodňovali půdu na pole,
ji osívali a stavěli více domů.

O vystavění kostelíka v Sopotech vypráví Václav Vrba, bývalý hejtman
na Komorním Hrádku, později měšťan v Polné v rukopisu: "Popsání o
vystavění chrámu Páně v Sopotech, na knížecím Dietrichsteinském
polenském panství" v roce 1707. Rukopis se nacházel v zámeckém archivu
v Přibyslavi.
Kamenná nádoba, o které se mluví v pověsti, byla v roce 1954 zazděna
do tarasu, při opravě schodiště sopotského kostela. Později, když jsem
prostudoval farní archiv v Sopotech a dověděl se o původu nádoby, litoval
jsem této staré památky. Bylo mě líto i ozdobných litinových křížů od·

8

straněných při zrušení hřbitova kolem kostela. Škoda i žulového pomníku
z hrobu řidicího učitele Pavluse ze Sopot. Učitel Pavlus zemřel 16. 12.
1888. Velice se zasloužil o kostelní zpěv a bedlivě po několik desítek let
zapisoval události do školní kroniky. Je o něm podrobněji psáno ve farní
kronice, na straně 1412.
Učitel Neudorfel z Chotěboře (napsal několik knih o zdejším kraji)
usuzuje, že název Sopoty je od staročeského sopot, což prý znamená
'
vývařiště. Skutečně v blízkosti jsou prameny.
V Sopotech, kdysi slavném poutním místě se prodávaly hrnéčky s
obrázkem kostela a pěkným veršíčkem. Autorem verše i obrázků měl být
Jaroslav Starý, malíř tkalcovských vzorů, hméčky prodával jeho bratr
Tobiáš, oba ze Sobíňova.

a tiše hledí kolem zdG
na rovů nízkých dav,
kde dříme tiše, tichounce
již tolik drahých hlav.

Tak zticha hledí kosteWc,
s kopečku na ten náš dol,
na všechnu práci, lopotu,
na všechno štěstí a bol,

Jinou básničku o sopotském chrámu jsem složil o vánocích roku 1976.

Ten sopotský kostelíček,
do údolí shlížG
nedaleko svými břehy,
Doubravka se blíží.

Strmé hradby střeží zemi,
kde předkové ležG
jenom vlnky stále hravé,
v Doubravce dál běží.

Staletí tu mnohá stojG
jako hrad na skále,
předkové ho postavili,
k Boží cti a chvále.

Stovky jich tu odpočívá,
v posvěcené hlíně,
v české zemi, v rodném kraji,
jak v matčině klíně.

KŘÍŽEK

Z ROKU 1620

Nad železniční zastávkou v Sobíňově, vedle pomníku padlým v 1.
světové válce, stojí křížek vytesaný z bílého mramoru 95 cm vysoký, s
nápisem v reliefu:
LETHA
PANIE
..... A PO POCZETI PANNY
9
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MARIE ZABIT TUT O JAKUB
SYN PA.. JAKUBA RICHNOWSK ..
MIESTNIENI
NAMIESTA
CHOTEBO
RZE PISARE
RADNIHO
OD LIDUVO
JANSKEHO
ZABIT
Tento nápis uvádí Zdeněk Wirth v "Soupisu památek v okresu
Chotěbořském" roku 1906.
Na pohlednicích vydaných Tobiášem Starým ze Sobíňova roku 1911 je
mimo jiné také křížek z r. 1620, kde se uvádí jméno zabitého Jakuba
Fichmanse. Totéž jméno píše i Gustav Janáček učitel, ve svých "Pamětech
Sobíňova".
Podle ústního podání byl jmenovaný za živa přeřezán dřevěnou pilou.
Dle pověsti prchal za hranice a byl chycen a zavražděn. O podrobnostech
Jakuba Richnovského, či snad Fichmanse, jsem nenalezl v žádné kronice.
Také nápis na kříži mluví jen stručně o zabití vojáky.
Křížek několikráte změnil své stanoviště. Původně stál v plotě u čísla
50 v Nové Vsi, asi 200 kroků od viadkutku. Roku 1911 byl opraven a
zasazen na protější straně cesty. Předtím prodán do chotěbořského muzea,
ale nebylo dovoleno jej převézt. V srpnu 1931 byl postaven vedle pomníku
padlým, proti železniční zastávce, poněvadž na svém místě velmi chátral.
V roce 30. výročí od německé okupace r. 1975 jsem restauroval
všechny památníčky a také tento křížek z r. 1620.
Po jeho vyčištění jsem zjistil, že Zdeněk Wirth nápis špatně opsal. Není
psán spřežkově, ale už s háčky a čárkami, tedy: Léta Páně ve středu po
Početí PannyMarie atd.
Před jeho restaurací jsem dal dělat desku s spřežkovým nápisem podle
Wirthovy publikace - tedy mylně. Desku jsem zabetonoval do základu
křížku.

Je to již mnoho roků, kdy na místech, kde jsou v dnešní době kvetoucí
luka byly rybníky a les dosahující místy až k samotným domkům vesnice.
V lesích pobíhalo hojnost zvěře. Proto mnozí z nich pytlačili a byli za to
pronásledováni panskými myslivci. Ti po nich slídili a běda každému, kdo
jim padnul do rány. StřHeli po pytlácích jak po dravé zvěři.
Jednou se stalo, že mladý pláteník vandrující světem si chtěl odpoči
nout. Vyhledal si tato místa na kopečku, aby si mohl natáhnout znavené
údy. Již chtěl ulehnout, když z nenadání z houštinY zahřměl výstřel.Mladý
vandrovník s prostřelenou hlavou klesl do měkkého mechu k věčnému
spánku.
Z lesa vystoupil hajný, ještě s kouřící puškou se slovy: "Dostal jsem tě
pytláku!" Ale, když spatřil zabitého pláteníka, poznal s hrůzou svůj omyl a
hned se snažil zahladit stopy vraždy. Rychle vyhrabal mělký hrob a mr
tvého zaházel hlínou a jehličím, aby nikdo nenašel místo hrozného činu.
Celých dvacet let tajil svůj zločin, kterého se dopustil z horlivosti ke
svým pánům. Až na smrtelné posteli se vyznal ze všeho a popsal místo,
kam zavražděného zahrabal.
Dobří lidé kosti vandrovníka vykopali a křesťansky pohřbili na hřbitově
u kostela. Od té doby tomu místu počal lid říkat Hrobka. Ještě dlouho se
vyprávělo o horlivém hajném a nešťastném pláteníku.

JAK ASI VYPADALA 1VRZ

-

HRÁDEK SOBĚNOV

Nedaleko řeky Doubravy, v lukách u Sopot vystupuje kopec porostlý
lesem, nazývaný Hrobka.

Nejstarší panská sídla (tvrze) byla zcela jednoduchá. Bývaly to nevelké
dřevěné sruby vybudované na hrubě otesaném kamenném zdivu, které
tvořilo přízemí tvrze. Stavení mělo tvar věže okrouhlé nebo čtverhrané.
Dříví bylo dosti, kamenné stavny se stavěly hojněji teprve od 15. století.
Vysoká tvrz měla malý dvorek obklopený hliněným náspem s plotem z
otesaných kmenů. V přízemí tvrze byl sklep pro potraviny, pivo, víno,
někdy i vězení, v patrech obytné místnosti a komora pro zbraně. Přízemí
bylo uzavřeno těžkými dveřmi, do pater vedly zvenku přistavěné schody.
Při zemských stezkách vedoucích od hranic, byly podobným způsobem
postaveny knížecí hrady. V nich byly strážné posádky, vybíralo se tam clo
ze zboží, které se prodávalo nebo vyměňovalo.
Hrádek Soběnov měl ještě kolem pahrbku příkop, v kterém byla patrně
voda. Přes příkop byl přístup po mostě, který se před branou zdvíhal.
U brány bývala vrátnice, strážná věc a branka pro pěší, kterou se vcházelo
do hrádku, když byla hlavní brána uzavřena.
(Česká šlechta - od prof R. Bačkovske1w - 1948).
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HROBKA

U

SOPOT

Při oslavách 50. výročí Československé republiky, roku 1968, byla
vsazena lípa svobody v místech, kde ve 14. století stávala tvrz Soběnov. Při
kopání jámy pro lípu byl naraženo, asi 80 cm pod povrchem, na ploché
hladce opracované kameny. Byla to jistě dlažba sklípku dávné tvrze. Před
lípu byl zasazen pískovcový kámen z lomu u Studence. Na jeho čelní
straně je bronzová deska s nápisem:
Zde ve 14. století stávala tvrz Soběnov
Lípa vsazena na paměť 50. výročí naší republiky
Pahrbek, na kterém byla tvrz, byl v posledních letech minulého století
občanem Henzlem skopán. Hlína nahrnuta do příkopů a na vrcholku
upraveno políčko. Kamenem, který Henzl vybral, si vydláždil dvorek u
svého domku. Tento domek již neexistuje. Stával mezi čp. 37 a 38.
I náhon, odkud přitékala voda do příkopů byl časem zavezen. Ještě před
20 roky byl v původním stavu.

DVA

KŘÍŽE U BÍLKU

V každé vesnici, městě najdeme různé památníčky a kříže většinou
postavené na památku nějaké tragické události.
Před Bílkem u silnice na Sobíňov na vysokém břehu stojí litinový kříž z
roku 1831. Dokazuje to letopočet na opukovém podstavci- MDCCCXXXI.
Vypráví se, že ho dala postavit zbožná hraběnka ze Štěpánova. Kříž
ukazoval hranici štěpánovského panství a byl viděn až z oken zámku. Také
se vypráví, že v těchto místech byli chyceni zloději, kteří ukradli
štěpánovským pánům drahocenné šperky. Ti pak dali kříž zbudovat. Od
silnice ke kříži vedlo na dvacet kamenných schodů. Několik jich dodnes
možno spatřit zarostlých v trávě.
Do roku 1971 se tyčil kříž do výše třech metrů, ale váha litinového
korpusu a zestárlá litina, z které je celý kříž, byla příčinou jeho zlomení u
samého podstavce.
Kříž byl opraven bratry K. a V. Janáčkem ze Sobíňova 24. května 1972.
Musel být zabetonován za podstavec a tím ztratil svou výšku, ale zůstal
zachráněn pro další časy.

Na levé straně za Bílkem k Chotěboři je opukový kříž a nad ním se
rozpíná koruna lípy. Dle pověsti ho dali postavit bílečtí občané na památku
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zavražděného žebráka. Byl zabit jiným žebrajícím pro pár drobných
krejcarů.
V dnešní době již nespatříme žebrající, většinou starší lidi. Před 2. svě
tovou válkou se potulovali po vesnicích a nastavovali dlaně. Dostávali
drobné peníze, kus chleba, buchtu, trochu polévky. Přespávali v chudo
bincích, nebo i ve stohu. Chodili i tací, kteří si takový osud zavinili sami.
Propadli pití lihovin a hýřivému životu a ve stáří zůstali odkázáni na
žebrotu.

HUSITÉ

NA

CHOTĚBOŘSKU

Roku 1424 zemřel u Přibyslavi Jan Žižka z Trocnova. Po jeho smrti
husitské vojsko dobylo a rozvrátilo hrad Ronov s městem Přibyslaví.
Vypráví se a píše o tom i historik Ráček, že osiřelé vojsko Žižkovo, po
dobytí města nahnalo do stodol větší počet obyvatel s několika kněžími a
upálilo. Husitské války zasáhly i město Chotěboř. Dočítáme se v Průvodci
po Chotěboři z roku 1902 a 1935, že hejtman táborský Petr Hromádka z
Jistebnice v r. 1421 zmocnil se hrazeného městečka Chotěboře. Hodilo se
mu dobře pro svoji polohu na cestě, kudy se chodívalo z moravy do Čech.
Chtěl z něho učinit středisko husitského hnutí v okolí.
Bylo to v měsíci lednu 1421. Město bylo obklíčeno a po vyjednávání, že
se vojsku nic nestane, se Hromádka vzdal. Vítězové však nedodrželi slib a
na naléhání zvláště Němců kutnohorských, sehnáno bylo v Chotěboři asi
300 zajatých do stodol a spáleno, jiní v Loších mezi Kutnou Horou a
Čáslaví podobně utraceni, nebo do šachet vmetáni. Takže na 700 lidí
zrádně zahynulo. Hromádka se dvěma táborskými veřejně upáleni na
náměstí v Chrudimi.
Palacký říká: "Vyznati se musí, že T áboři, jakkoli ukrutní, skutku tak
věrolomného se nikdy nedopustili." Jinde se uvádí, že Husitů "více nežli
na 1000 zbito bylo".
U staré městské elektrárny v Chotěboři stojí památný kámen,
postavený péčí Okresního osvětového sboru v r. 1929, který připomíná
tuto událost. Pod Chotěboří u silnice na Libici, stojí tak zvaný Žižkův dub.
V těchto místech je roztroušeno několik desítek starých a mohutných
dubů. Podle odborníků jsou to pozůstatky pralesa pomezního hvozdu.
U tohoto Žižkova dubu" se konaly ještě před první světovou válkou
vlasteneckonárodní oslavy.
V obci Sobíňově jsem neslyšel vyprávět nějaký příběh z těchto časů.
Jisté je, že Hromádkovo vojsko, když vyjíždělo do okolí dělat zásoby,
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nevynechalo ani tuto osadu. Je jen od města Chotěboře vzdálena 8 kilo
metrů a leží na staré zemské stezce Libětské.

ŠVÉDOVÉ U SOBÍŇOVA

vojínů se dostala až nad Markvartice a Zvolánov a tady došlo k přestřelce.
Nálezy kouliček a podkov by tomu nasvědčovaly: Mohou tedy být u kříže
pohřbeni Švédové, zahynulí při přestřelce.
Nálezy Jaroslava Dymáčka ze Zvolánova i jednu větší kouli nalezenou
Janem Bláhou, rodákem z Podmoklan (ten ji nalezl v Končinách, kde
končil boj se Švédy u Sloupného) jsem daroval vlastivědnému muzeu v
Chotěboři (12. května 1961).
Kamenný kříž je asi z pozdější doby, tak kolem roku 1830. Podobný je
u evangelického hřbitova zasazený Tobiášem Starým ze Sobíňova, r. 1883.
Lípy u kříže porazil r. 1941 Antonín Zvolánek ze Sobíňova čp. 13.
Využil válečné situace a dřevo nabídl Wehrmachtu. Jako chlapec jsem
viděl kováře Ždímala plakat pro tyto památné lípy, když je Zvolánek
skácel. Na mohutném pařezu jsme tehdy napočítali na 140 letokruhů.
Mylně uvádí obecní kronika Sobíňova, že Zvolánek na místě skácených lip
zasadil jiné. Zasázel jen jilmy, které brzy uschly: Byl to František Starý ze
Sobíňova čp� 97, ten vsadil nové lípy: Zakrátko jednu zlomil vítr. Tu jsem
vyměnil.
Naproti kříže v poli jsou zahrabáni dva vojenští koně. Při ústupu 9.
května 1945 německý voják koně odpřáhl od vozu a zastřelil, "aby se
nedostali do rukou nepřítele" jak poručil vůdce Adolf.
Roku 1974 budova s obrazy byla v Hlinsku opravena přesně podle
starých plánků. Již po skončení prací dostali umělci příkaz, vyškrábat
nápis nad středověkým lékařem: ':Já léčím, Bůh uzdravuje". Někomu
vadilo slovo Bůh.

V Hlinsku na náměstí stojí vysoký dům, který upoutá každého
milovníka historie. Na omítce jsou namalovány různé obrazy z našich
národních dějin. Omítka však po kusech padá a s ní i pěkné obrazy:
Na jedné stěně dosud můžeme čísti nápis: POBITÍ ŠVÉDŮ HLINECKÝMI
U SLOUPNÉHO.
Je to více jak třista let, co švédští vojáci drancovali naši krásnou zem,
loupili a kradli na co přišli. Není snad vesnice, aby v ní nebyla památka na
Švédy:
Nad Sobíňovem pod Březinkou najdeme kamenný kříž, u kterého až do
druhé světové války stály dvě krásné rozložité lípy: Pověst zachovala, že
jsou zde pohřbeni švédští vojáci. Těžko po tolika letech zjišťovat podrob
nosti, když lidská paměť je tak krátká a fantazie lidí veliká.
Za silnicí, kde dnes jsou domky, byla v těch dobách humna a na nich
asi tábořili Švédové. Od starých časů jsem slyšel vyprávět, že lidé kolem
nich chodili na houby do lesa a někdo dal vojákům ochutnat houby
smažené. Těm zachutnaly a také si je nasbírali. Sebrali i jedovaté a po
jejich požití jich několik zemřelo na otravu. Uvádí se nestejný počet
vojáků, většinou kolem deseti.
Dějiny národa a hlavně mého rodného kraje se mi staly velikou láskou.
Ne jen, že jsem rád poslouchal zkazky dědů, ale chtěl zjistit o tom více.
Lípy šumící nad hrobem Švédů mi nevymizí z paměti. Na nich jsme jako
kluci v letní době měli skrývačku a s vrcholku, kam se málokdo odvážil,
nádherný pohled do okolí.
Jednou se mi zdálo, že jsem u kříže kopal a. nehluboko v zemi našel
rezavou přilbici a kus šavle. Druhý den jsem vzal nářadí a na tom místě
hledal. Nenašel jsem nic, snad jsem kopal jinde - sen se mi nestal
skutečností. Jiná verze o smrti Švédů je, že zemřeli nakažlivou chorobou,
snad cholerou.
Před lety jsem dostal od rolníka Jaroslava Dymáčka několik koulí v
průměru 30 milimetrů. Nacházíval je při orání na polích nad Zvolánem.
Mimo litých kouliček našel i podkovy, které byly státním muzeem v Praze
uznány za švédské.
Jaroslav Dymáček usuzoval, že při boji u Sloupného, kde podle
historika Adámka z Hlinska, měl být zabit i švédský král, část ustupujících

Hlinsko trpělo za třicetileté války častými "návštěvami" vojsk cizích i
císařských. Jednou se spojili Hlinečtí s okolními sedláky, porazili Švédy u
Sloupného a jejich vůdce zabili. V gruntovní knize z té doby je o tom
stručná poznámka.
Docela nezaručená pověst o tom vypráví, že v roce 1643 oddíl švéd
ských loupeživých mušketýrů v čele s hejtmanem Olafem Salmerode
strašně řádil v Hlinsku a v celém okolí. V té době se prý vrátil jeden
hlinecký emigrant, který jako důstojník sloužil ve švédském vojsku. Vida
tu hroznou spoušť, kterou zde Švédové tropili, zorganizoval tlupy sedláků
ze širokého okolí, kteří se v hlubokých lesích ukrývali, přepadl s nimi
Švédy u Sloupného za Studencem a tam byli Švédové pobiti i se svým
vůdcem.
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pásaly husy a kozy a v zápalu hry by se mohly dostat do těchto zrádných
míst.

DRAGOUNOVA SMRT
Pamětníci prusko-rakouské války již vymřeli, ale zůstaly z těch dob
různé pověsti. V kronikách tehdejších zapisovatelů najdeme hodně zpráv,
ale ti neměli možnost všechno vidět a zapsat co se událo v našem kraji.
Lidové podání dává nahlédnout do minulých časů.
Prusové, kteří obsadili v roce 1866 celé Čechy a Moravu, rozlezli se po
vesnicích v celém okolí. Na Hlíně u Sobíňova stávala malá hospůdka
zbudovaná pro cihláře, kteří v blízkosti vyráběli cihly. Když pruská vojska
se dostala i do těchto krajin, zabrala všechny hostince. Skupina: dragounů
uvázala koně u stromů a s hrdě vztyčenými hlavami vtrhli také do
hospůdky na Hlíně.
Peněz měli dost, dostali dobrý žold za vítězství, tedy poroučeli. Pivo,
víno, kořalka tekly proudem. Ale všechno má svůj konec a kapsa není
bezedná. Dragouni jeden za druhým malátným krokem vycházeli před
hospodu a hledali svoje koně. S námahou se dostávali do sedel a připra
vovali se k jízdě do nedalekého tábora v Sobíňově. Z vypuštěného rybníka
Špitlavského se rozléhal žabí koncert a večerní mlhy se ploužily nad
rozpukaným bahnem. Jezdci stojí na hrázi, jejich smích a německé
švandrčení se nese k odpočívajícím cihlářům sedícím po celodenní dřině u
piva.
V tom z nenadání od skupiny dragounů se jeden jezdec prudce utrhne
a s koněm si zamíří přímo do vyschlého rybníka. Neznámému se zdá, že
bahno musí být jako kámen, ale místní obyvatelé dobře znají jeho zrádnou
moc.
Přihlížející volají: "Stůjte, tam se propadnete!" Ale jejich slova jsou bez
odezvy. Prus jim také nerozumí. Jezdcovi se sice daří přeběhnout pár
desítek metrů mělkého písčitého kraje rybníka. V tom však náhle kůň se
zarazí a pomalu propadává. Bahno ho stahuje do hlubin i s dragounem,
který se vsadil, že rybník s koněm přejede. Voják volá o pomoc. Marně se
snaží dostat se sedla, do kterého s tíží vlezl. Lidé spěchají pro prkna a
provazy, ale zrádné místo je daleko a bahno před zraky všech přihlížejících
rychle svírá svou oběť. Kůň zmizel. Vojákovi je ještě na okamžik vidět
hlava s přilbou. Poslední jakési zalkání, bahno ještě chvíli bublá a je
konec.

Podle vyprávění pí Henzlové z Nové Vsi (roz. 1885)
Sopot (roz. 1886).

a

pí Uchytilové ze

KRVAVÉ PENÍZE

Příhoda s pruským vojínem se skutečně stala.. Bylo to však za samotou
Babínem u Sopot, kde ještě dnes jsou bažinatá místa. Rybníky byly
zrušeny v roce 1883. Když se soukromě hospodařilo, varovali rodiče děti,
aby tam nezaběhly, že je tam bezedná bažinatá propast. Děti na lukách

Stalo se po prohrané bitvě rakouské armády s pruskými vojsky.
Jednoho večera u statku sedláka Vávry ve Slavětíně, kdosi u dvora zabušil
na vrata. Když Vávra otevřel, našel zesláblého pruského vojáka. Ten
unaveně prosil hospodáře, aby mu dovolil se umýt, ošetřit pohmoždnou
nohu a do rána odpočinout. Nerad Vávra, vyhlášený lakomec, pouštěl
cizího, neznámého návštěvníka.
Voják se mu ve světnici umýval a lámanou češtinou vysvětloval: Jel na
koni s úkolem zjistit pohyb ustupujících Rakušanů. V nedalekém lese bylo
na něj vystřeleno, pravděpodobně nějakou rakouskou hlídkou. Padnu! mu
kůň a při pádu tělem přimáčkl nohu, a tu mu pohmoždil.
Vávru zajímalo a vyptával se Prusa, jaké je to na vojně a jaký dostává
žold. Vojín chválil bezstarostný a dobrodružný vojenský život. Chlubil se,
co již má peněz a že je stále nosí sebou. Při těchto slovech lakotnému
sedlákovi zasvítily oči chtivostí. Zanedlohou raněný a znavený dragoun se
položil na podlahu, hlavu podložil sedlem a brzy usnul.
Zatím Vávra se synem se radili, jak by se zmocnili vojákových peněz.
Dohodli se, že ho zabijí a zahrabou na sadě. Jistě nikdo, v tom válečném
zamtku nebude postrádat jednoho vojáka. Budou si u jeho regimentu
myslet, že kdesi byl zastřelen Rakušany.
Za hodinu, co dúvěřivý Prušák usnul, vzal starý chamtivec sekeru a tiše
se k němu přiblížil. Čepcem sekery praštil spícího do hlavy tak, že se více
nepohnul. Ještě mu silně stáhli krk provazem, kdyby se snad po ráně
probral. Marně však prohledávali vojákovu uniformu a párali všechny
kapsy. Peníze, pro které vraždili, nenašli. Vykopali na zahradě nevelkou
jámu - nemuseli se bát, že je někdo zaslechne - jejich statek byl na kraji
vesnice. K tomu ještě vál silný vítr. Potom zlostně hodili do hrobu
pruského jezdce i s jeho zbraní.
Sedlem, které přivlekl sebou vojín, praštili do komory na hromadu
krámů. Jaké ale bylo jejich překvapení. Ze sedla se počaly sypat stříbrné
mince.
Skončila prusko-rakouská válka, vojska odtáhla, po zabitém se nikdo
neptal. Vávrům krvavé peníze nepřinesly požehnání. Hádali se, vyčítali si
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vraždu, svědomí je hryzlo. Počali oba pít a hospodářství zanedbávat. Po
jedné prudké hádce se mladý hospodář rozběhl k lesu a již se nevrátil.
Druhý den byl dřevaři nalezen na stromě oběšený. Starý Vávra, když se
dověděl o smrti jediného syna, rval si vlasy a od té chvíle ještě více utápěl
svědomí v kořalce. Zimního večera, když opilý se vracel z hospody; do
svého zuboženého stavení, spadnul do příkopu. Kolem půlnoci ho nalezl
ponocný málem zmrzlého. Probral se sice ještě k životu, ale nohy mu
následkem omrzlin zchromly. Byl z něho mrzák, pohybující se jen pomocí
berlí. Zadlužený statek musel být prodán a z Vávry; kdysi pyšného sedláka,
se stal ubohý žebrák. Ještě nějaký čas se ploužil od vesnice k vesnici,
vysedával o poutích u kostela a svoje ruce poskvrněné vraždou, nastavoval
k almužně. Všemi opuštěn, zemřel v pastoušce a pohřben v nenatřené
rakvi, vedle syna sebevraha u hřbitovní zdi.

O zajatcích se dověděl partyzán zvaný Jožka, snad byl Srb. Dal si zajaté
vyvést před budovu kantýny. Mezi ozbrojenými vojáky bylo i několik
Rakušanů. Partyzán Joža k nim promlouval, mluvil o německých násil
nostech, o tom, že mu Němci vyvraždili rodinu a vypálili jeho rodnou
vesnici. Když domluvil, spustil do nich střelbu ze samopalu. Osm vojáků
zemřelo hned na místě, devátého, střeleného do krku, našli ráno vykr
váceného u potoka. Rusové, kteří se dostavili na místo popravy; přísně
odsuzovali vražedný čin srbského partyzána. Mrtvoly vojáků byly od
vezeny do Krucemburku a pohřbeny na hřbitově. Později tato vražda
bezbranných zajatců byla vyšetřována Mezi-národním červeným křížem.
Dotvrzeno p. Kotoučem a V JanácK.em ze Stare7w Ranska.

HROB NA MRCHOVIŠTI
POPRAVA NA STARÉM RANSKU
Vesnice Ždírec nad Doubravkou dnešních dob je středisková obec, s
výstavnými domky a vysokými činžáky. Prochází tu silnice s důležitými
křižovatkami.
9. května 1945 byly tyto silnice přeplněny ustupující německou
armádou. Na některých místech se počalo několik malých skupinek vojáků
zakopávat. Partyzáni, kteří sledovali bojovou situaci se spojili s nejbližším
letištěm na Moravě, které již bylo v rukou Rusů a žádali o hloubkové letce.
Chtěli, aby soustředěné německé vojsko rozehnali. Snad došlo k ne
dorozumění, nebo velitelství letiště nepochopilo žádost partyzánů. Přilétla
bombardovací letadla, která po krátkém ostřelování z palubních zbraní
sypala bomby. Většina hitlerovských vojáků vyskákala z vozů a rozutekla
se do okolí, hlavně do raneckých lesů. Bomby zasahovaly rodinné domky
ždíreckých a krucemburských osadníků. V krátké době zahynulo na sto
obyvatel. Někteří zemřeli na následky zranění a jiní zůstali zmrzačeni.
Němců padlo jen asi pět. Štěstím bylo, že několik bomb nevybuchlo.
Ležely zaražené v zemi a asfaltu silnice.
Trosky chalup; hořící domy; zasypaní lidé, pláč a nářek nad mrtvými,
takový byl poslední den války ve Ždírci.
Po devátém květnu ozbrojení civilisté prohledávali lesy a zajímali
rozeběhlé Němce. Odváděli je do Ždírce, kde byl soustřed'ovací tábor.
Občan Kotouč ze Starého Ranska zajmul a přivedl do vsi devět
německých vojínů. V tovární kantýně měli přenocovat a ráno eskortováni
do provizorního zajateckého tábora ve Ždírci.
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ROVNÉHO

Když skončila válka a rozsypala se německá soldateska, přihlásil se u
Slavíkova neozbrojený Němec. Mluvil česky a byl někde z pohraničí. Lidé,
kteří se kolem něho seběhli, mu vyhrožovali a strašili, že bude odveden do
Ždírce a tam zastřelen. Mladý muž v uniformě řadového vojáka úpěnlivě
prosil, aby ho pustili, že půjde sám domů a ukazoval fotografie dvou
usmívajících dítek. Nic platno, musel jít. Občan Horák ozborjený puškou
ho vedl a Němec za ním pln strachu pochodoval.
Snad by k tomu nedošlo, kdyby civilista vedl zajatce před sebou. Když
procházeli úžlabinou, voják se sebe strhnul plášť, hodil ho na doprováze
jícího ozbrojence a dal se do běhu. Ten se rychle z pláště vymotal, po
ubíhajícím zajatci střelil a náhodou, trefil ho přímo do hlavy.
Mrtvému odebrali lidé doklady a jeden občan mu vzal hodinky.
V kapsách měl nakrájené kousky brambor, vybrané z brázd. Hasiči odvezli
mrtvolu na místo, kam se zakopával uhynulý dobytek. Tam dva muži z
obecního domku vykopali hrob a nešťastníka zahrabali. Dosti dlouho byl
znát rov německého vojína u Rovného na Železných horách. Časem zarostl
trávou a ztratil se v terénu.
Vyprávěl Oldřich Málek) Rovný

ZMAŘENÉ ŽIVOTY NA NOVÉM RANSKU
Je po druhé světové válce. Kolem silnic na polích a lukách stojí
nehybně opuštěná nákladní auta. Některá jsou ještě v pořádku, jiná zase
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ohořelá. Je jich desítky, ba stovky. Tanky nedávno rozsévající smrt s ne
hybnými pásy, kousek dále koňské povozy.
Všude plno různé munice. V bednách i jednotlivě se povalují pěchotní·
náboje, dělostřelecké granáty, miny, panceřové pěsti. Ježí se děla, ku
lomety, pušky, samopaly. V še se válí tak, jak všechno vojáci při zmateném
ústupu zanechali. Mezi tím vším pobíhají a pasou se zaprášení koně.
Národní výbory organizují sběr. Vyčišťují se hlavně pole a louky od
nebezpečných pozůstatků, aby lidé mohli pracovat znovu na svých polích.
Trofejní materiál se hromadí na návsích, na okrajích cest a čeká na odvoz
buď ke zničení, nebo do vojenských skladů.
V Novém Ransku v malém baráčku u Půjmanovy továrny je také
složena sesbíraná munice. O tomto provizorním skladišti se dovídá ruský
major. V stupuje do domku a za chvíli vynáší dělostřelecký zaměřovač. Jen
krátce si přístroj prohlíží a znovu se s ním vrací. Sotva vkročil po druhé do
skladiště, nastává hrozný výbuch, demolující celý baráček. Kusy zdiva a
rozervané majorovo tělo se rozlétávají na všechny strany. Tlaková vlna
zabíjí dva ruské vojíny, bavící se nedaleko na silnici. Velký kámen drtí
nohu místnímu občanu Jirkovi Součkovi a Půjman se Severou jsou
zasaženi několika střepinami.
Součkovi v nemocnici amputují nohu a ostatní dva zranění jsou brzy
posláni domů, do domácího léčení. Tragicky zahynulí Rusové jsou po
hřbeni v Křížové za katolickým kostelem.

Na Bílku při skládání munice z vagonu zahynuli výbuchem granátu dva
občané ze Sobíňova, Švarc a Starý. Janáček a Jonáš ze Sopot byli zraněni.
Švarc se Starým byli pochováni k padlým 5. května 1945 u evangelického
hřbitova.
V tomto prvém poválečném roce 1945 umírá i šestnáctiletá dívka
Božka Ondráčková. Při sběru rozházených zbraní a munice v polích je
zastřelena svou kamarádkou z pušky, kterou jim dal na odnesení otec
tragicky zahynulé. Pořádně neprohlédl nábojovou komoru a dívky si s
puškou hrály.

PARTYZÁN BEDŘICH

K druhé tragédii dochází nedaleko Nového Ranska. V blízkosti mostu
přes Doubravku u silnice na Ždírec je připravena k odvezení veliká
hromada výbušnin.
Je říjnová neděle 1945. Tři chlapci ze Sobíňova, Franta Smejkal, Karel
Vacek a Jaroslav Pastorek, jdou do Zdírce na divadlo. Na mostě nad řekou
se zastaví a když shlédnou svezenou munici, jdou se na ni podívat. Na
vrchu pancéřových pěstí a různých granátů a střeliva leží veliká protitank
ová mina. Pravděpodobně některý z těchto třech chlapců neodbornou
manipulací způsobuje strašlivou detonaci.
Byl jsem mezi prvními na místě neštěstí. Spatřili jsme něco hrozného.
T ěla Vacka a Pastorka byla roztrhána na mnoho kusů a rozházena do
vzdálenosti sto metrů. V trávě, po větvích vrb ležely, visely části obleků a
zohavené, popálené kusy masa, končetin z jejich těl. U řeky v místě
výbuchu jsme našli Smejkala s vypáleným obličejem. František Starý,
obuvník ze Sobíňova, sebral pozůstatky dvou chlapců a uložil do jedné
rakve. Do druhé položil popálené tělo svého synovce Frantíka. Pohřbili je
všechny tři do jednoho hrobu na starém hřbitově u Sopot.

Na levé straně společného hrobu padlých v Sobíňově odpočívá par
tyzán Bedřich Starý, který položil svůj život za vlast na Slovensku.
Bedřich byl dobrý fotbalista a hrával v sobíňovské jedenáctce v obraně.
Silný urostlý Béda byl miláčkem obecenstva. Jeho tvrdé odkopy byly vždy
mířeny na levé křídlo, kde čekal připravený k odvetnému útoku jeho
bratranec Jirka.
Ve válce byla kopaná velmi populární a sobíňovská jedenáctka vy
hlášená. Přestože museli mnozí chlapci do Německa na nucené práce,
držela se jedenáctka bez přerušení. Odcházející fotbalisté byli nahrazováni
cizími hráči z okolí.
Stalo se, že nastoupilo sobíňovské mužstvo, většinou z hochů oteklých
z říše, kteří byli zváni černoušky, proti vojákům z bílecké posádky. Pama
tuji na jednoho Rakušana, který při zápase se zastavil u naší dívající
skupinky a pravil "Tak fus, tak bóta, moc grosse," a ukazoval rukama, že
má velké kopačky. Byl poslední rok války, takže si to naši chlapci mohli
rozdat s Němci. Také začínalo partyzánské hnutí.
Jednu neděli nenastoupili ke střetnutí tři oblíbení hráči, Jirka, Béda a
Ruda Starých. Šeptalo se, že odešli k partyzánům, kteří kdesi na Čáslavsku
počali bojové akce.
Být partyzánem nebyla žádná slast, na každém kroku hrozilo
prozrazení Němcům a kázeň mezi partyzány byla přísná. Neznali slitování
s nepřítelem a tvrdě trestali i každého spolubojovníka za zbabělost a
zradu. I Béda nemohl z počátku vydržet tvrdý režim v partyzánské
jednotce a utekl k matce do Sobíňova.
Kde se však skrýt? Jejich domek měl jen jednu místnost a malou
komůrku. Na půdě, v té hrstce sena pro kozu? Tam by ho hned našli
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četníci. Přepažil si tedy kozí chlívek a v těsné prostoře, kde sotva mohl
ležet, přespal několik nocí.
Byl doma krátkou dobu, neboť za zběhnutí byla smrt a Rus Fomin byl
přísný velitel. Spojka od štábu mu vyřídila, že se musí ihned vrátit, jinak
bude partyzánským soudem odsouzen k smrti zastřelením. V rátil se, když
se za něj zaručil jeho bratr Rudolf. Ten slíbil, že Bedřicha podpoří, aby se z
něho stal dobrý partyzán. Od té chvíle se Béda zúčastňoval všech akcí a
bojoval proti okupantům až do konce války.
My chlapci jsme se v partyzánech zhlíželi. Po každém záškodnickém
činu jsme byli první na místě, kde došlo jejich zásahem k destrukci. Také
jsme je chtěli napodobit. Bylo nás pět kamarádů. Kdosi vymyslel, že
bychom mohli vykolejit vlak. Prý když se zatlučou železné klíny mezi
spoje kolejnic, koleje se při jízdě vlaku skroutí a souprava vykolejí.
Já jsem se učil kovářem v Libici nad Doubravkou. Tajně jsem vykoval
klíny, přinesl a již večer jsme stáli mezi kolejemi a připravovali se k činu.
Tu mě napadlo a říkám to klukům: "Co když vyletí osobák a spadne se
stráně a budou mrtví? A kdo jezdí večerním vlakem, dělníci z Ekhartky.
A třeba potom, budou se na nás zlobit partyzáni." Chlapci uznali můj
názor a společně, trochu smutni se loudali Dolečkem zpátky k vesnici.
Na tom samém místě nad Dolečkem, kde jsme chtěli napodobit
partyzány, skutečně za nedlouho došlo k výbuchu a vykolejil osobní vlak.
Škody nebyly velké, jen pár přeřezaných pražců, jak jela kola mimo koleje.
Strojvůdce jel naštěstí pomalu, byl již před zastávkou v Sopotech. Snad
bylo jen několik boulí u cestujících a vylekání. Všichni byli rádi, že se vlak
nepřevrátil s příkrého náspu.
Nezapomeňme na Bedřicha, o kterém je toto vyprávění. Ten se dal po
válce k policii a byl poslán na Slovensko proti Benderovým skupinám. Při
jedné akci přišel o život a vrátil se do Sobíňova již jen jako mrtvý hrdina.
Pochovali ho vedle kamarádů, s nimiž tak rád hrával fotbal. K těm, kteří
také jako on v zápalu nadšení a z lásky k vlasti položili životy za vlast u
Sobíňova v májové revoluci roku 1945.

Poslední dny války. Armády Adolfa Hitlera ve dne v noci se valí na
západ. Ustupují z východní fronty, kde po několik roků vraždily, pálily a
ničily. Tanky, povozy s koňmi, auta nákladní a osobní, všechno plně
obsazené špinavými, ospalými vojáky. Zásobovací, údržbářské, spojovací,
sanitní vozy, všechno v jednom chumlu. Rachot pásů tanků, motory

automobilů prosycují vzduch spálenými plyny. Silnice duní bez přestání.
Jen kupředu, pryč ku Praze a dále do amerického zajetí. Kdysi pyšná,
zpupná, dobyvačná arnáda prchá před Rusy.
Přes diciplínu do poslední chvíle nastávají zácpy. Strachem před
odplatou některá vozidla uhýbají z hlavních silnic a snaží se dostat vpřed
za každou cenu, třeba i po polních cestách. Vysoký důstojník v osobním
autě s rozcuchanou dámičkou vjíždí na úzkou cestičku na Březinku nad
Sobíňovem. Daleko však se nedostal. Příkrá stráň studeneckého lesa mu
nedovolí další útěk autem. Zanechává vozidlo na pokraji lesa a se svou
družkou prchá zmateně dál.
Nákladní automobil naložený balíky cigaret, cukrem a sudy čistého
líhu padá předkem do hlubokého příkopu u obecní studny. Vyjet se nedá.
Řidič volá na projíždějící auta, ruce spíná a ukazuje na převrácený vůz.
Ale nikdo nezastavuje. Ještě se ohlédne, jako by se loučil se svým autem,
jistě s ním projel kus světa a rozbíhá se za jedním náklaďákem a drápe se
za jízdy na postranici.
Na krajnicích silnice hoří ·na hromádkách různé součástky uniforem,
výložky, dokumenty a fotografie. V polích vybuchují vozidla naložená
střelivem, které zapálili hitlerovští vojáci, když se stala nepojízdná. V ji
ných hoří bedny s masovými konservami, zápach spáleného masa je cítit
daleko. Nad kovárnou u kříže, leží dva statní mrtví koně. Voják je odpřáhl
od vozu a podle příkazu fiihrera - všechno zničit, aby se nic nepříteli
nedostalo do rukou -je zastřelil.
Konečně devátý květnový den. Kapitulace. Ruská vojska zajímají
statisícové německé armády. Němci, odkud s černým svědomím utíkali, se
nyní vrací se skloněnými hlavami, bezbranní zpátky na východ. Ne už jako
dobyvatelé, ale jako poražení.
Stovky, tisíce hitlerovských vojáků, ještě nedávno hrdí na svého vůdce,
zvyklí na rychlá vítězství, vždyť málem ovládli celou Evropu, jdou
promícháni od různých jednotek: v zelených, modrých, černých unifor
mách, pozmačkaní, zašpinění. Z jejich zarostlých tváří zlobně hledí
zapadlé oči.
Kolem silnice postávají čeští lidé, s radostí se dívají na schlíplé postavy,
nyní již zajatců. Slovanská dobrosrdečnost se nezapře. Ženy přinášejí
nádoby s vodou, aby poražení nepřátelé se mohli napít. Ti se vrhají ke
džberům a chvatně nalévají vodu do feldflašek. Je jim dobrá ta voda od
Čecháčků, těch "českých psů", jak je nazývali. To oni ve své nadřazenosti
"nadčlověka" by nedokázali.
Doprovází je ozbrojení civilisté a občas se objeví Rus na koni. U Zvo
lanské cesty z nedohledného řetězu zajatců vyskakuje starší voják a vrhá
se k ručnímu granátu, který leží v příkopě. V momentě ho odjišťuje a lehá
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O TŘECH NĚMECKÝCH VOJÍNECH

na něj. Explose - a Němec s rozervaným břichem již není mezi živými.
Řetěz zajatců v místě výbuchu granátu se rázem přetrhne, někteří naučeně
padají na silnici, jiní skáčí do druhého příkopu. Jeden voják v černé
uniformě chce využít nepozornosti doprovázejících strážců a utíká ke
Zvolánovu. Ale marně. Ozbrojený civilista po ně z pušky pálí a zběh se
hroutí mrtev do čerstvě zorané brázdy.
Celé drama netrvá ani čtvrthodinu a znovu "pochodem chod, davaj,
davaj, kupředu" české, ruské povely a transport zajatců pokračuje. Za vsí u
zámecké cesty klesá k zemi třetí zajatec. Jen krátká chvilka, jen ti nejbližší
se pozastaví, kdosi do něj nohou strčí, aby nepřekážel a skroucené tělo se
sesune k břehu do trávy. Promodralá tvář naznačuje prudkou otravu. Jistě
nějaký esesák si zde zkrátil svůj život. Snad zklamán porážkou "nepora
zitelné armády", nebo se mu zjevily vraždy a násilnosti, které celou válku
prováděl? Kdo ví, co to bylo za muže, odkud byli a čím byli? Rozsévali
smrt, sklidili ji!
Život se nezastavil. Kolem hrobu jednoho, který spáchal sebevraždu
tím, že si lehl na odjištěný granát, dnes rachotí traktory státního statku.
O druhém zahrabaném v poli nedaleko Zvolánovské cesty již málokdo ví,
kde leží. Třetí hrob otráveného vojáka zmizel v trávníku a i ten by se těžko
hledal.
Toto místo u Zámecké cesty však by bylo dobře znát! Chlapci, kteří
mrtvého Němce pohřbívali, naházeli do jámy sotva metr hluboké také
výbušniny, které mohou i po mnoha letech zabíjet!

RUSAGRANÁT
Ke konci války, jednu dubnovou neděli, Mirek a Pepík vyšli si do
přírody. Prolezli břehy Strže, chvíli strávili díváním se na valící se špina
vou jarní vodu Doubravky u Trouby a když byli vyhládlí, vraceli se pomalu
kolem Mlejnka k železnici.
Právě v tu chvíli projížděl vlak s německým vojenským transportem.
Chlapci se posadí a pozorují vyhlížející vojáky. Tu spatří, jak z okna
jednoho vagonu cosi vylétlo a kutálí se po cestě k nim. Vlak přejel a Mirek
s Pepíkem se zájmem prohlížejí malou věc, která se zastavila několik
kroků od nich v trávě. Vypadá to jako větší vejce, ale je to železné. Na
jednom konci vajíčka je jakési očko. Pepík, starší chlapec sirotek, kterého
si vzali na výchovu Kafkovi, kde se také učí truhlářem, říká Mirkovi:
"Vezměme to mistrovi, to může být cosi nebezpečného" a dává neznámý
předmět do kapsy.
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Mistr truhlář Kafka, jak spatřuje nalezenou věc, hned poznává, že
chlapci přinesli ruční granát, který snad nechtíc vypadl německému vojínu
z projíždějícího vlaku. Poroučí chlapcům, aby tuto nebezpečnou věc ihned
hodili do rybníčka. Mirek s Pepíkem se domluví, že granát schovají. "Dáme
ho partyzánům, až se s nimi setkáme" je jejich rozhodnutí. Ukrývají granát
v hromádce kamenů, u tarasu statku rolníka Krátkého. Ještě si na zdi
vyryjí značku, aby poznali skrýš a spokojeně odcházejí.
Bylo po válce. V šude plno ruských vojáků. Na zahradě u Janáčkovy
hospody šeříkové keře omamně voní. Jejich příjemná vůně se mísí se
spálenými plyny kolem projíždějících vojenských motorových vozidel.
Za hospodou u malé vodní nádrže s nazelenalou páchnoucí vodou se
shromáždil houf kluků kolem dvou starších Rusů. Vojáci odkudsi přitáhli
několik granátů a jeden za druhým odjišťují a házejí do louže. Mají radost,
jak výbuch granátů vyhazuje do výšky gejzír vody a sprcha kapek padá na
přihlížející.
Poslední granát je hozen do vody. Rusové se vesele rozhlížejí po
pokropených chlapcích a ptají se, zdali ještě někdo má nějaký granát. Mezi
diváky jsou i kamarádi Mirek a Pepek. Podívají se na sebe a oba si
vzpomenou na věcičku, kterou před nedávnem ukryli. V mžiku přeskakují
taras u Krátkých a za chvíli se s granátem vrací. Veliký, ramenatý Rus,
červené kulaté tváře, asi padesátník, chtivě jim bere nebezpečné vajíčko z
rukou a trhá pojistku. Však co to? Netrefil do vody. Vržený granát vy
buchuje na břehu rybníčka na rohu zdi chléva, kde právě v tom okamžiku
vyjíždějí na koních kozák a Tonda Malířů. Kozákův kůň se spíná na
zadních nohách a z vypjatého krku mu stékají praménky krve, do kterého
se zasekly střepinky z granátu. Malý vojáček bolestně křičí, chmatá si na
stehna a horečně vytahuje z pouzdra pistoli a hledá toho, kdo hodil
granát. Vypaluje bez rozmýšlení několik ran. Tonda, kterému se nic
nestalo, seskakuje s koně a pomáhá raněnému se sedla. Voják, co tak
nešťastně hodil granátem, utíká přes zídku a mizí za stodolami. Druhý,
který mu pomáhal, netečně přihlíží a chvěje se strachy.
Zraněného Rusa obvazuje holič Tomášek. Partyzán Tonda znovu
nasedá na koně a ujíždí na Babín, kde je ruské velitelství. Uteklo několik
málo minut, když u klubka lidí, sklánějících se nad malým kozákem,
prudce zaráží koně dva mladí důstojníci. Od kopyt koňů se rozlétnou
jiskry na všechny strany. Jejich přední nohy jakoby se náhle zarazily do
země. Klesají na kolena. To již první jezdec přes koňovu hlavu seskakuje
na zem, s pistolí v ruce se žene na starého vojáka, dosud stojícího jako
solný sloup. Bije ho pistolí do hlavy, voják padá na kolena, rukama si
chrání obličej. Snad by ho byl utloukl, kdyby mu v tom nezabránili okolo
stojící lidé. Kozáka odváží partyzán Tonda Malíř do svého domu.
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Ten, který nechtíc hodil granát ma okraj cesty, asi z keře pozoroval
tento výjev. Ze strachu před trestem leje do sebe olej na mazání
hospodářských strojů, který sebral ve stodole v chalupě. Na dvoře u
Krátkých v noci, bije v hrozných křečích hlavou do vrat. Ráno byl nalezen
mrtvý. Sousedi se domnívali, že je tak opitý.
Zraněnému kozáčkovi doktor ze stehen střepiny vatahal a za pár dní již
zase proháněl koně po vesnici. I jeho kůň byl znovu čilý.
Na mrtvého Rusa jsem se byl podívat. Tiše ležel na nosítkách v márnici,
široký slovanský obličej měl přikryt koženou čapkou. Chvíli jsem nad ním
postál s myšlenkami, jaké jsou osudy lidí. Celou válku přežil zdráv a nyní,
když už vše skončilo, takto odchází ze světa a tam někde v daleké Rusi na
něho čekají. Pochovali ho blízko márnice. Na hrob mu dali mohylku s čer
venou hvězdou. Jen při výročích se na jeho hrobě objeví pár květů, jinak
po celý rok jen ptáci mu prozpěvují na vedle stojící lípě.

KNOFLÍK A SVĚDOMÍ
Ve Studenci pod kostelem svatého Václava je krypta.
Jednou několik občanů chtělo vědět, co se vlastně v kryptě nachází.
Nadzvedli těžkou kamennou desku zakrývající vchod do podzemí a vlezli
dovnitř. Ale mnoho toho neviděli. Jen trouchnivějící rakve se setlelými
těly majitelů studeneckého panství. Poštmistrovi Strouhalovi, účastníku
výpravy, se zalíbily blýskavé knoflíky na kabátě jedné mrtvoly. Neodolal a
jeden si schoval do kapsy. To ale neměl dělat. Od té chvíle neměl pokoje,
špatně spal, svědomí se mu stále ozývalo. Když usnul, zjevovala se mu
kostnatá ruka, vztahující se k němu. Po několika nocích vedoucí pošty byl
tak vyčerpán, že vzal knoflík uzmutý mrtvému a větracím otvorem ho
hodil nazpět do hrobky. Od té doby zase spal klidně.

Alois Ludmila, učitel a kronikář studenecké kroniky, v roce 1923
poznamenává: Pisatel byl sám též ve hrobce a na vlastní oči vše viděl.

CO SE VYPRÁVÍ V HOSPODĚ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
V Havlíčkově Borové je dávným zvykem, že po pohřbu osadníka mužští
účastníci se sejdou v hospodě, tam pijí a vypráví.
Je to více jak sto let. V hospodě již k půlnoci seděla parta těch nejvytr
valejších. Jeden z party se vsadil o láhev kořalky, že dojde k čerstvému
hrobu, který hrobař nezaházel pro bouři a přinese lebku předcházejícího
nebožtíka. Hrobař připravil kosti do uzlíku, že při zahazování je vloží do
rakve. Jak bylo a je dosud zvykem.
Měsíc nesvítil, venku byla tma, ale přece odvážlivec provedl tento
kousek. Zanedlouho trochu uřícený se vítězně vrátil s lebkou. Volal:
"vyhrál jsem, flaška je moje". V tom však z vedlejšího pokoje hodiny
pendlovky počaly odbíjet půlnoc. Zároveň na pootevřené okno hospody se
rozlehl třesk. Před oknem je vidět bílou postavu a hrobový hlas volá: "Vrať
mi mou lebku!"
Hovor a smích v šenkovně umlká. Výherce sázky ztuhne a zbledne.
Znovu od okna silněji a hrozivěji zazní: Vrať mi ji!" Hrdina se pomalu
šourá k oknu, nohy nemůže utrhnout od podlahy a bázlivě bílému zjevení
podává ukradenou lebku.
Okno se rozlétne a kostnatá ruka mu ji vyrve. Strašný smích a strašidlo
zmizelo. Všem hostům v šenku se ježí vlasy a polévá je pot. Rázem všem
vyprchává z hlavy omámení alkoholem, Jejich druhovi visí bezvládně
ruka, v které lebku držel. Zchromla mu.

Takových hrůzostrašných historek se vypráví v hospodě v Borové více.
Tento příběh vyprávěl Ladislav Janáček ze Studence.
V obecní kronice obce Studence jsem našel zápis:
Před hlavním oltářem byl kameny zakryt vchod do hrobky, kde
pochováni Antonín z Leweneuru, zemřelý roku 1849 a Magdalena z
Leweneuru. Za faráře Josefa Bednáře byla hrobka odkryta a nalezeny
skutečně dvě rakve, mrtvoly setlelé, ale uniforma vojenská a hedvábné
šaty ženské kupodivu dosti dobře zachované. V koutě krypty byla malá
rakvička s pozůstatky děcka. Podivno, když všichni Leweneurové byli
svobodní.

U stolu, který se prohýbal pod půllitry s pěnivým mokem, sedělo
několik mladíků. Také slyšeli vyprávět o odvážlivci, co se nebál jít o
půlnoci na hřbitov a o jeho zchromlé ruce. Nyní však k takovému činu
neměli příležitost. Kdosi od vedlejšího stolu dal návrh: "Ať ten, na koho
padne los, přinese skleněnou kouli z některého hrobu a zase ji odnese
zpátky, tím ukáže svoji odvahu".
Návrh byl všemi přijat, vždyť je tak lehký. Losovalo se a los padnul na
Josefa Sobotku. Ten se smíchem se vydal na hřbitov a za dvacet minut byl
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zase zpátky. Zatleskali mu a na uvítanou musel vypít pár sklenek slivovice.
Nyní mu nastala zase cesta znovu na prudký kopec. Vypitá slivovička ho
příjemně hřála a hlava mu těžkla. Konečně byl u kostela. T ma, že by ji
mohl krájet, vítr fučí, tady na borovském kopci vždy; jen tak tak našel
pravý hrob, z něhož vytrhl tyč s koulí. Snaží se ji znovu zapíchnout, ale
kdesi v křoví zahouká strašidelný sýček. Pepíkovi se hrůzou rozklepou
kolena a vypitá piva a slivovice také účinkují. V ráží rozechvěle tyč, ale jak
se ohýbá, špicí tyče přiráží k hrobu cíp svého dlouhého pláště. Chce
odstoupit od hrobu, ale nemůže. Tyč pevně drží plášť a Pepík Sobotků ve
mdlobě padá na hrob jako podťatý. Dole v hospodě jeho kamarádi se ho
nemohou dočkat. Vydávají se za ním na hřbitov. Nachází ho na hrobě
omdlelého. Dlouho jim trvá, nežli se Josef vzpamatuje. S klepajícími zuby
jim vypráví, jak ho cosi chytilo za kabát a on hrůzou omdlel. Je z toho
velká legrace, když mu kamarádi poví, jak to vlastně bylo.

Před první světovou válkou v Nové V si u Sobíňova v ubohé chaloupce
žil se svojí ženou tkadlec Vepřovský. U stavu se ale mnoho nedržel.
Nejraději byl v lese, kde věděl o každé soušce, o všem co se v lese šustlo.
Říkalo se, že ví kolik zvěře je v sopotských a raneckých lesích.
Nosil dlouhatánský neupravený vous, který mu při chůzi vlál na
všechny strany a vlasy nestříhané rozcuchané. Děti se ho bály a v lese
vystrašil mnohou ženu, když sbírala chrastí na topení. Před myslivci si
musel Vepřovský však dát veliký pozor. Ti ho neradi v lese viděli, měli ho v
podezření, že pytlačí. Při nějakém pychu ho nikdy nemohli chytit. Uměl se
tiše pohybovat houštinami, že málokdo ho překvapil. Chytal do ok zajíce a
odvážil se chytit i srnku. Jednoho časného rána se šel podívat, zdali mu
nějaká vysoká vlezla do oka. Jako duch se plížil lesem k lapačce, ale co
spatřil. Jakási babka, která si také pospíšila, aby nasbírala trochu dřeva,
jeho chycenou srnku právě zavazovala do válu z roští. Využil toho, že ho
stařena neznala, prudce vyrazil rozčepýřenou hlavou z houští, vyplázl
jazyk a zahuhlal. Babka strašlivě zařvala, nechala vál válem a dala se do
běhu. Pytlák Vepřovský slyšel ještě v dálce jak volá: "Čert, čert, tam je
čert!" Hodil srnku pěkně svázanou v chrastí přes ramena a krajem lesa a
loukami se klidně dostal domů.
V tu dobu na Hlíně působil hajný Jirásek, vyhlášený svou hrubostí k
chudým lidem. Vypráví se, že ženám přeřezával popruhy u nůší a provazy
u válů, když je nachytal na dříví.

Dva muži napadených žen se rozhodli, že se hajnému pomstí. Přestro
jili se do ženských šatů, vzali nůše a šli do lesa. Svoji přítomnost v lese
netajili, přeměněným hlasem na sebe pokřikovali, takže přísný myslivec,
který stále byl ve svém revíru je brzy zaslechl a hned se do nich pustil. Ale
kosa padla na kámen. Milý hajný dostal nečítaně ran vlastní holí i pušku
mu přerazili, takže dlouho měly ženy od něho pokoj.
Pytlák Vepřovský nedal hajnému spát. Nedaleko myslivny rostly pěkné
jedle. Na nich si Jirásek velmi zakládal. Vepřovský úmyslně, aby hajného
rozzlobil tu nejlepší jedličku uřízl.
Ráno, když šel Jirásek na obchůzku u samé cesty mu do očí zasvítil
čerstvý pařez. Zahromoval, až jeho pes strachem uskočil. Ihned dostal
podezření na Vepřovského. To mu také potvrdil jeden občan, jak časně
ráno viděl Vepřovského jít k lesu s pilou na rameni. Poslal služku na poštu,
aby zatelefonovala do Krucemburku pro četníky. Myslel si, že Vepřovský
ukradenou jedličku nebude moci včas uklidit a tak při prohlídce jistě
dřevo naleznou a tím usvědčí a zbaví se jednoho z největších pytláků.
Netrvalo dlouho a na Hlínu přijeli na kalách dva četníci. Jeden dlouhý
nazývaný pro svoji výšku Dvametrypět a druhý teprve se zaučující. Po
rozmluvě s hajnýrp Jiráskem se rozjeli do Huti, aby Vepřovského vyslechli
a udělali u něho prohlídku. Mnoho toho nebylo k prohlížení. Baráček
dřevěný s jednou místností, v ní tkalcovský stav a komůrka na trochu
brambor. Před chaloupkou chlívek pro kozu a z prken kolna na dříví.
Prohlédli světnici, komoru i dvůr, prolezli již všechno, nikde nic nenalezli.
Po jedli jako by se zem slehla. V tmavé síňce narazili na žebřík přistavený
na půdu. Dlouhán četník byl již mrzutý, rozkřikl se na Vepřovského:
"Schoval jste dřevo na půdě?" Vepřovskému, kterému z hustých vousů
hleděly jen malé pronikavé oči a bambulatý nos místo odpovědi říká:
"Pane strážmistře, na tu půdu mi nelezte!"
To však již Dvametrypět se souká po chatrném žebříku k poklopu.
Znovu se ozve ze síně zvýšený hlas majitele domku: "Strážmistře, na tu
půdu neJezte!" Četník je přesvědčen, že ukradená jedle je jistě ukrytá
nahoře a k tomu utvrzován prosebnou žádostí Vepřovského, usmívá se a
vstupuje plnou vahou na strop nad světnicí. Sotva pokročil, aby se lépe
rpzhlédl po pusté půdě, tu spuchřelá prkna se prolomila a on celou svou
délkou padá přímo do napjaté osnovy na stavě. Rázem je místnost plná
prachu, drtin ze sena, kusů shnilých prken, osnova přetrhána a strážmistr
špinavý, uprášený, ale jinak nepohmožděný vylézá před barák, kam
mladší četník i starý Vepřovský v domnění, že se boří celá chalupa, ze síně
vyskočili.
Vousáč Vepřovský vážně a přísně promluví: "Vždyť jsem V ám povídal,
aby jste na tu půdu nelezl. Nyní všechnu práci, kterou jste mi přidělal
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musíte zaplatit. Dáte mi sto korun!"
Co zbývalo vysokému četníkovi, nežli sáhnout do kapsy a mazanému
Vepřovskému požadovanou částku vyplatit. Musel být rád, že poškozený
majitel si nepůjde stěžovat.
Četníci se upravili, ani se neohlédli a spěšně ujížděli z vesnice. Jak
Vepřovský viděl, že jsou na silnici nad Hutí, šel k sousedovi, u kterého měl
jedličku uloženou ve stodole a hned se pustil do řezání.
Někdy také Vepřovský chodil do blízkého Ehrmanova hostince na pivo.
Tam mohl host přijít v kteroukoliv denní dobu a vždy usměvavý hostinský
byl ochoten posloužit. Také nebylo nikdy v šenkovně prázdno. V ždy tam
seděl nějaký milovník dobře chlazeného pivečka. Pytlák Vepřovský, i když
se svou zarostlou hlavou a tváří nebudil milý pohled, byl vždy v hospodě
vítaným hostem. Dovedl totiž poutavě vyprávět historky promíchané lží a
mysliveckou latinou. Posluchači mu vždy za to rádi zaplatili těch pár piv
co vypil. Poslechněme si i my jednu.
Za jedné měsíční noci si vyšel Vepřovský se svojí skládací puškou k
Sopotům. V lezl do márnice na hřbitově, zastavil se u okénka, které
rozbitými tabulkami skla zíralo na pěknou louku, kam se chodili pást
ušáci. Prostčil zbraň a čekal. Měsíc jasně svítil a louka byla jako na dlani.
Nečekal dlouho a v trávě se objevili dva statní zajíci těsně za sebou. Byli
od Vepřovského krytu jen na několik kroků. Napadlo huťského pytláka, že
by mohl skolit oba ušáky jednou ranou. Vypadalo to tak, jako když ten
druhý zajíc je zakousnut prvému do zadku. Namířil na zadek prvního a
počítal, že střela trefí zároveň druhého i do hlavy. Bedlivě namířil a prásk!
První ušák utíká pryč a druhý stojí nehnutě na trávníku. "To se mi ještě
nestalo" mumlá si Vepřovský, skáče přes zíďku a kráčí k zajícovi.
Překvapen zůstal stát. Ušákovi visí z tlamy ustřelený ocásek toho, co utekl
a když užaslý se k němu naldoní, vidí že ten zajíček je slepý a jistě hluchý,
poněvadž by také utekl. Poznal, že ten první vodil chudáčka zajíčka
ocáskem na pastvu. Zajíc trpělivě čeká, až zase jeho druh poskočí. Povídá
si Vepřovský: "Nu dobrá, když čekáš až tě zase povede, já ho zastoupím".
Vytáhne z kapsy provázek, uváže na ocásek, do kterého zajíc je zakousnut
a pěkně ho vede domů. Bylo před císařským posvícením, tedy se trochu
přikrmí a bude na pekáč.
Jindy Vepřovský dostal chuť na kachničku. Navečer jeho žena Klotilda
si navlékla na záda nůši, Vepřovský do ni uložil pytlačku, zakryl kusem
hadru a společně vykračovali ke Starému Ransku. Tenkráte se dalo py
tlačit, potoky byly plné ryb, zajíců běhaly houfy a kolem rybníků poleto
vala hejna kachen. Jen mít štěstí, aby hajný či porybný byl někde daleko.
Když došli k Pobočáku, ještě se ani nerozhlédl, vylétlo z rákosí několik
kachen. Rychle skočil po nůši, vysypal trávu, co Vepřovská po cestě nažala,

vytrhl pušku a po kachnách střelil. Zahřměla hromová rána, hlaveň plná
trávy a hlíny se roztrhla, Vepřovský se svíjí bolestí na zemi a drží si
rukama obličej.
Vypadá hrozně. Místo mohutného vousu má jakési spražené vrabčí
hnízdo. Oči má v pořádku, jen trochu popálené čelo a tváře. Teď se dostat
do Huti, aby je nikdo neviděl. Les je pohltí a když zapadá sluníčko za
sopotský kostelík, brodí se přes Doubravku a smutni se vrací bez kachny
do svého domova.
Teprve nyní začíná Vepřovská léčebnou proceduru. Ožehnuté vousy
manželovi ostřihuje, spálená místa chladí vyprošenou smetanou a ukládá
ho na lůžko. Po několik dní sousedé Vepřovského nevidí, nejde ani do
hospody, jen za dne z jeho stavení je slyšet klepat veřtat.
Ale pytlácká vášeň ho znovu vyhání na pych. Pušku již nemá, vousy
znovu povyrostly, tedy jde navečer líčit na zajíce. V Kominíku vyhlédne
příhodné místo, oka nalíčí a spěchá do Sopot, aby u Macků vypil dvě piva
a pak spokojeně jde spát.
Hajný Jirásek se nějak dověděl, co se Vepřovskému stalo a jak byl na
kachnách. V í také, že už nemá pušku, kterou by neváhal při střetnutí proti·
němu použít. Již z něho nemá obavu a sleduje ho. Spatří jak v pravé
poledne se plíží loukami ke Kominíku. Stopuje ho a brzy nachází jím
nalíčená oka. V rací se do myslivny a s lesním Kytkou připravují plán na
polapení starého chytráka, který jim vždy mizel pod rukou.
Společně v lese čekají a hlídají, až Vepřovský si přijde pro zajíce
chyceného v jednom oku. Ten, jako by něco tušil, se dostavuje až třetí den.
Ohnutý až k zemi prodírá se se mládinou, netuší že je to jeho poslední
pytlácký kousek, že na něj s hůry spadne past. Kleká u bezvládného
zajocha, aby ho vyvlekl z oka, když v tom ho něco těžkého sráží do
mechu. Hajný ukrytý na smrčku na něj skočil a svírá železným obětím.
Z nedalekého houští vystupuje s namířenou puškou lesní Kytka a vesele
praví: "Konečně vás, Vepřovský, máme, je konec vašeho pytlačení."
Pytlák Vepřovský z Huti byl odsouzen na dva roky do vězení. Neod
seděl je, zemřel za necelý rok na rychlé souchotiny.
Již ho nikdo nespatřil, děti se nemusely bát, jen dodnes se o něm
vypráví různé povídačky, které, aby se nezapomněly, jsem zapsal.
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Vepřovský byl vyhlášený lhář a z mnoha lidí si vystřelil. Šel z lesa,
přiběhl na Hlínu celý rozechvělý a postávajícím sousedům na ulici
oznamoval: "Na rohu lesa v jámě leží .kus člověka a je přikryt papírem".
Sousedé chtějí na něm, aby jim šel místo ukázat. Vymlouvá se, že z hrůzy
po druhé to nechce vidět. Tedy všichni běží a skutečně najdou pod

rozloženými novinami '"kus ale z člověka",
"odlehčení".

pozůstatky Vepřovského

Vepřovský požádal hajného o trochu dřeva. Hajný mu vykázal pařez
hned u Hlíny. Když uslyšel rány sekyrou, šel se na Vepřovského podívat.
Div ho neranila mrtvice, když spatřil, jak podkopává kořeny celého smrku,
pár kroků od pařezu, co mu dovolil dobít. Křikl na něj: "Vepřovský, co to
děláte, vždyť podhrabáváte celý strom!?" Vepřovský, jenž chodil stále
shrbený, zvedne pomalu zarostlou tvář, nevinně se podívá nahoru a
povídá: "Opravdu, pane lesní, já jsem si toho ani nevšimnu!, že je to
strom, tak jsem se spletl."

V hospodě praví lesní: "Vepřovský, vy mně chytáte zajíce!" Vepřovský:
"Ale pane lesní, copak já starý člověk bych chytil tak rychlého zajíce a
ještě ve dřevákách." (Chodil většinou ve dřevákách). Lesní: "To tak
nemyslím, chci říci, že chytáte do oka." Vepřovský: "Ale děte, však víte,
když vlítne malinký smítko do oka, jak to bolí, natož aby do něj vlít tak
velkej zajoch".
Mohl bych pokračovat, ale další historky jsou trochu košilaté.

JAK SE STAL Z

PYTLÁKA HAJNÝ

Nad samou Doubravkou u Sopot je samota Babín. Před lety v této
chalupě žil vdovec Kasal. Neměl žádného řemesla, pracoval jen příleži
tostně, když už neměl co jíst a hlavně, když potřeboval nějaký krejcar na
kořalku, kterou měl ze všeho nejvíce rád. Chalupa je blízko lesa a pěkný
zajíček není k zahození, uměl Kasal líčit oka. Musel být ale opatrný, fořt z
hájovny na Hlíně byl velký kruťas a bedlivě střežil panské lesy. Lesní Grunt
měl podezření na Kasala, ale ten se mu vždy ztratil jako jehla v kupce
sena. Nikdy se mu nepodařilo pytláka Kasala chytit. Ten stále vymýšlel
nová zlepšení, jak by zajíce nejlépe lapil. Jednu krutou zimu, kdy bylo
sněhu až okna u chalup nebylo vidět, mrazem stromy praskaly, nechtělo se
Kasalovi do takové psoty. Říkal si, co budu chodit za zajícem, však oni
přijdou za mnou sami. Zajíci měli hlad a přicházeli k vesnici, kde cítili cosi
na zub. Kasal nasypal u vrat stodoly ovsa, kde měl vyříznutou díru,
dovnitř dal nakrájenou řepu a čekal. Netrvalo dlouho a přihopkal hladový
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zajíc a krátce na to druhý. Bezstarostně a chtivě se pustili do rozsypaného
zrna. Otvor ve vratech a za nimi kousky řepy je vlákaly dovnitř. Vlezli
do stodoly, ale ven se už nedostali. Otvor zapadl a zajíci byli v pasti. Kasal
s holí je lehko zbavil života. Ale zajíčci byli hubení, tak dlouho netrvalo
a maso z nich brzy snědl.
Tedy vymyslel jinou metodu. Na větrem vyfoukané místo pod Babínem
položil velký plochý kámen, který měl na zakládání vrat. Kolem něj zapí
chal na krátkých stýblech nevymlácený oves. Ještě na kámen nasypal hod
ně roztlučeného pepře a spokojeně zalezl do postele. Ráno jak vstal, šel se
podívat na svůj zlepšovák. Radostí málem zavýskl, když spatřil u kamene
ležet tři ušáky. Chudáci, jak ožírali oves, počal jim pepř pálit do chřípí a
oni se rozkašlali tak, že se jim hlavy házely, až se umlátili o kámen.
Zima pomalu utíkala a Kasasl měl každý týden voňavou pečínku.
Doslechl se o tom i fořt Grunt, že často od Babína je cítit jakási vůně, jako
když se peče maso.
Grunt byl znám touhou po povýšení a svou horlivostí k pánům. Nebyl
oblíben u místních obyvatel. Vyháněl je z lesa, když šli na chrastí, dětem
převracel nasbírané džbánky s nasbíranými lesními plody. Staré Zvolán
kové přerazil ruku holí, když s kostelníkem Ondráčkem kácela březky na
slavnost Božího Těla. Jen proto, že jich svalili více, nežli měli povoleno.
Grunt je z mládiny pozoroval a stromky počítal.
Nyní, když se dověděl o Kasalových činech, doufal, že přišla jeho chvíle
a příležitost, aby byl od pánů pochválen. Oznámil hraběti do Přibyslavi, že
prosí, aby přijel, že s ním osobně usvědčí největšího pytláka v panských
lesích. Dal se doma slyšet, že brzy s Kasalem zatočí a četníci ho odvedou v
želízkách. Služka, která svého pána vyslechla, se o tom zmínila v krámě u
Tajbrů. Kasal právě seděl v koutě na pytli krup a popíjel čistou. Ušklíbl se
a hned se mu v hlavě zrodil plán.
Za týden přijel k lesovně pan hrabě na saních. Vousatý fořt se ukláněl
až k zemi a vítal svého představeného. Napřed ho pohostil a pak se vydali
k Sopotům. To však už letěla zpráva o jeho příjezdu po vsi a skončila u
Kasala. Fořt vedl pana hraběte najisto. Když přicházeli k Sopotům, viděli
stopy zajíců, jak všechny směřují k Babínu. Od samoty ale zpátky nešly. To
pana fořta ještě více utvrzovalo v podezření proti Kasalovi. Také již
několik dní neviděl přeběhnout žádného zajíce. Mráz jen praštěl, sněhu
bylo po pás. T ěžko se prodírali k chalupě na kopečku u Doubravky. Když
se přiblížili ke stodole, uslyšeli z ní jakýsi hovor. Fořt Grunt rychle otevřel
vrátka a oba vkročili dovnitř. Spatřili něco, nad čím oba zůstali přel<Va
peně stát. Kasal měl na mlatě kamínka, v nich topil, ve stodole plno zajíců,
stulených kolem dokola kamínek, ohřívajících se a Kasal vypráví různé
zážitky ze svého pestrého života.
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První promluvil pan hrabě: "Pane lesní, to mě vedete abychom us
vědčili největšího pytláka na panství, vždyť je to nějvětší dobrodinec
zvěře! Kdyby nebylo jeho lásky k těmto tvorům, kolik by jich jara dožilo v
takové hrozné a kruté zimě. Tento muž zaslouží pochvaly a povýšení.
Na rybnících u Doubravky potřebuji porybného a pan Kasal bude ten
pravý".
Pan fořt se nezmohl ani na slovo. Jen rampouchy na vousech mu
zazvonily z rozčilení.
Kasal se stal pánem nad velkým úsekem povodí Doubravky. Tehdy v
minulém století se v rybníku Hameráku, Špitlavském a Bíleckém hemžilo
rybami. Kapři se vyhřívali na pokrajích v bahně, štik a ostatní jiné havěti
bylo nespočítaně. Porybný Kasal byl vždy dobrák od kosti a cítil s těmi
chudými tkalci usazenými u rybníků. Rád zamhouřil oko, když si některý
občan chtěl přilepšit a chytil si kapříka nebo štiku. Však on jich také
vytahal, nežli se stal porybným. Věděl, že páni jsou daleko a v rybnících
spousty ryb.
Jen pan lesní Grunt nemohl zapomenout na pěkný kousek Kasalův.
Hledal příležitost, jak by novopečenému porybnému všechno oplatil. V zi
mě, když byly rybníky zamrzlé, Kasal z dlouhé chvíle chodil do vsi za
nějakou prací. Jedenkrát si ho též zjednal Grunt, aby mu rozdělal dřevo.
Kasal celé dopoledne poctivě pracoval. Když ho služka volala k obědu měl
velkou hromadu štěpin.
Pan fořt hledající stále příležitost věděl, že Kasal se rád zakousne do
dobrého salámu od řezníka Macka. Při návratu z obchůzky ze sopotského
revíru narazil na pokraji lesa na bytelné lidské h...., ležící zmrzlé u cesty.
Zasmál se do vousů, očka šelmovsky zahrála. Šikovně zabalil zmrzlý cep
do papíru a pospíšil do myslivny. Zabalený "salám" položil v síni. Kasalovi,
který seděl a ohříval se v kuchyni, povídá: "Pane Kasal, šel jsem dneska
přes Sopoty, tak jsem vám koupil u Macků kus salámu, po cestě mi ale
tochu zmrznu!. Máte ho v síni na jarmárce, a spěšně odešel do jídelny, kde
na něho čekala rodina.
Fořt nemohl ani dojíst, jen stále musel myslet, jak se Kasal napálí a
rozzlobí. Sotva polkl poslední sousto, šel do kuchyně a se zadržovaným
smíchem se ptá Kasala, jak si na salámu pochutnal. Kasal s vážnou tváří
panu fořtu praví: ,,Ale pane lesní, vůbec jsem si nepochutnal, vy jste říkal,
že je salám zmrzlý, tedy jsem ho z papíru vybalil a hodil do té polévky, co
jste právě snědli, aby se mi ohřál, ale on se mi rozvařil." Grunt si jen
odplivl, zbledl a rychle vyběhl na dvůr do záchodu.
Takhle k jaru pozvali Kasala jeho příbuzní ve Ždírci na zabijačku. Byl
již večer, když Kasal dobře najedený a trochu v podroušeném stavu, po
vypití dobrého truňku, s uzlíčkem výslužky si vykračuje ze Ždírce k Sobí3'4
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ňovu. Tenkráte nesvítila ještě elektrika, jen slabé petrolejové lampy mrkaly
z chalup malými okénky. Kasal však cestu znal a jen tak se nezalekl.
Sotva ale vyšel za Ždírec, tma byla jako tuž, když za sebou slyšel silné
funění. Napíná oči a ve tmě nejasně spatří cosi velkého a chlupatého.
Slyšel vyprávět u pnbuzných, že ve Studenci je pojízdný cirkus, z kterého
utekl medvěd. Napadlo ho, že to bude jistě to zběhlé divoké zvíře.
Strachem se mu podlomily nohy, na kterých stejně nejistě stál, ale
poněvadž vždy měl dobré nápady, vzpomněl si na výslužku. Vytáhl
jaternici a hodil ji za sebe a zrychlil krok. Na chvíli funění zmlknulo, ale
nežli ušel padesát kroků znovu to chlupaté zvíře bylo za ním.
Bral tedy z uzlíčku jaterničky a házel za sebe. Když doběhl k Zámecké
cestě, zbýval mu jen kousek ovaru, ale funící těleso bylo stále za ním.
Vřícen a s prázdným uzlíkem se konečně dostal mezi první chalupy v
Sobíňově. Tam již bylo více světla a když se přes rameno ohlédl, spatřil, že
to hrozné co ho žene, je chlupatý pes řezníka Kárníka ze Ždírce, kterého
má na rozvážku masa.

POSTRACH KRAJE

I'

Vesnice Nové Ransko vznikla začátkem devatenáctého století v místech
zaniklé osady Pravnova. Stával zde také poutní kostelík sv. Vavřince. Lidé,
kteří sem přicházeli za prací do nedalekých staroraneckých železáren, byli
z různých krajů. Přinášeli sebou také jiné mravy, nežli měli zdejší
starousedlíci. Stavěli si domky a zakládali rodiny. Přistěhovali se i lidé
štítící se práce a různí zlodějíčkové. Obyvatelé z okolí jinak tuto malou
vesničku Nové Ransko nejmenovali nežli Sebrankou.
Při zjišťování pomístních názvů jsem se snažil původ lidového po
jmenování vysvětlit tím, že přicházející lidé byli sebraní ze všech koutů
Čech a Moravy. Obecní kronika Ždírce a staří lidé mi však vyprávěli o
celých rodinách živících se jen a jen zlodějnou. Byly prý postrachem
celého kraje. Tedy skutečně název Sebranka je památkou na nekalé činy
některých dřívějších usedlíků. Z různých pramenů čerpané historky jsem
spojil v celek a vyprávím o jedné takové rodině.
Na pokraji osady stávala malá dřevěná chaloupka obývaná rodinou
Březinovou. Březina se ženou, oba kostnatých velikých postav, hrubých
tváří, stále špinaví a plni různé havěti, měli houf dětí. Jejich děti nevy
padaly lépe. Chodily v oškubaných hadrech a byly postrachem ostatním.
Uhodit kamenem, natlouci, porvat se, bylo pro ně potěšením. Do školy
chodily málo, více za školu. Učitelé v Sopotech, kam ranečtí patřili
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docházkou, se mnoho nezlobili. Jak přišli kluci Březinovi, bylo vždy ve
škole pozdvižení. pokaždé provedli nějakou lumpárnu.
Vyrůstali z nich hromotlukové hrubého chování a jednání. Při muzi
kách, na kterých nesměli chybět, vyvolávali rvačky. Společně s otcem se
vydávali za nocí do blízkého i dalekého okolí a hospodářům kradli z
chlévů telata a prasata. I jednou od Brodu přivedli koně a prodali ho až na
Moravu. V raneckých lesích měli skrýše, kde ukradená zvířata schovávali,
tam je zabíjeli a maso z nich prodávali překupníkům.
Jeden z nich v Rovném na Železných horách při loupeži nešťastně
zahynul. U sedláka Málka vlezl do chlívka a zapálenou sírou omámil
menší prasátko. Strčil ho do pytle, provaz si nešikovně provlékl přes hlavu
a jak lezl přes vysokou zídku u statku pytel s prasetem se převrátil, provaz
se mu zadrhnu! na krku a uškrtil ho. Povídalo se, že na Rovném prase
uškrtilo zloděje. Železné hory navštěvovali často. Zvláště vesnice, v nichž
bylo více sedláků. Ti mívali blízko hospodářských budov na struze, nebo
studánce postavený přístřešek haltýř a v něm uskladňovali v kamenných
hrncích mléko a smetanu. Nádoby byly položené ve vodě a voda chladila a
udržovala mléko aby nezkyslo.
Březinové byli silní, lehko každý zámek a petlici u dveří vytrhli a mléko
a smetanu kradli a přelévali do svých nádob na to zhotovených. Měli je ze
dřeva na způsob větší putny s poklopem na panty a na nich popruhy na
nošení na zádech, tak zvané pantovnice. Žádný hospodář se neodvážil aby
je zahnal, nebo je udal úřadům. Báli se jejich pomsty.
Jejich činnost se rozšířila až na Přibyslavsko, kam se dva bratři jednou
vypravili za lupem. Ve vesnici Syrákově zapálili krajové stavení a doufali,
až se lidé seběhnou k hašení požáru, oni budou moci klidně v ostatních
chalupách rabovat. Vítr, který vál, se ale otočil na vesnici a od hořící
doškové střechy chytly i sousední domky, většinou též pokryté slámou a v
krátkosti hořela celá obec.
Bratři Březinoyi pozorovali z povzdálí hrůzné drama, které zavinili.
Hořící došky šlehané větrem se usazovaly na střechách a červený kohout
rozvíral své pařáty, aby nakonec se spojil v jeden obrovský plamen. Pras
kot hořících trámů, zoufalé volání obyvatel zachraňující holé životy dolé
halo až na kopec, kde stáli dva zločinci strnulí hrůzou. Již neměli chuť
krást. Svědomí je hnalo a oni prchali s vytřeštěnými zraky zpátky k Ransku.
Vpadli do světnice rodičů, uřícení a celí vyděšeni. Starší z toho těžce
onemocněl zápalem plic a ve vysokých horečkách vykřikoval "Hoří , hoří!",
až se sousedi sbíhali, co se děje. Z postele už nevstal, umíraje prozradil
představenému obce jakého se dopustil strašného zločinu.
O sebraneckých zlodějích jsem slyšel od starších lidí: František Starý
Sobíňov, Rudolf Konfršt Sobíňov, Vít Janáček Sobíňov, Adolf Laštovička
Nové Ransko, br<;�.tři Gigalové Nové Ransko, Anna Kafková Slavětín.
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Anna Kafková vyprávěla o svém dědečku, který měl statek ve Slavětíně.
Ranečtí si ho brali ke křtům dětí za kmotra. Měl majetek a tak mohl více
dát do kolébky. Kmotrovstvím se stával příbuzným a podle starého zvyku
kmotříňata na Novém Ransku navštěvoval. Po jedné návštěvě včer, když
šel domů do Slavětína, potkal dva sebranecké zloděje, jak vedli ukra
deného koně. Kůň měl obalená kopyta hadry, aby nebylo slyšet jeho
dupot. Když zloději poznali Kafku, vyzvali ho, aby nikde, co viděl, neříkal,
jinak se mu zle odmění.
Že se neštítili ani vraždy dosvědčuje ždírecká kronika. Pamětní obecní
kniha obce Ždírce, strana 52, zapsal Antonín Kolář, řídicí učitel r. 1931:
Co vypravoval dědeček Dočekal z čp. 56 ze Ždírce (zemřel 24. dubna
1933ve stáří 79let) o čísle popisném 7:
V Čísle 7 ve Ždírci byl původně jakýsi Málek, proto se tam doposud říká
Málkův grunt, byl to jeden z původních gruntů ve Ždírci. K Málkům se
přiženil Jan Dočekal, který pocházel z Údav. Jako mladý hospodář mlel
obilí ve mlýně č. 1 u Nového Ranska. V noci viděl novoranecké zloděje jíti
s lupem z krádeže. Zavolal na ně: "Počkejte, já vás udám!" Ti však, bojíce
se prozrazení, chytili ho a hodili do Ostrolovského rybníka a Jan Dočekal
se utopil. Nemohli ho dlouho najíti. Vypustili rybník a pak ho teprve našli
za keřem. Na Novém Ransku bydleli lidé sebraní z různých končin a snad
se také živili různými krádežemi. Z těch dob pochází asi pojmenování
"Sebranka". Nyní jsou tam lidé hodní, dobří hospodáři a tkalcovští
živnostníci.

Poznámka K. J.
Vražda se musela stát před rokem 1876, neboť v tomto roce Os
trolovský mlýn vyhořel a byl zrušen. (poddanství lidu vesnického - MUDr.
Fr. Průša, strana 47).
Kámen z mlýna si obyvatelé rozebrali na stavbu domků, dnes již po
něm není památky. Jen v archivu K. J. jsou 2 plánky mlecího zařízení
Ostrolovského mlýna a mlýnský kámen, který po mnoho let měli v chod
níku k domku Novotnovi z Nového Ranska.

Kronikář A. Kolář pokračuje o dalším majiteli čp. 7 ve Ždírci:
Syn Jana Dočekala také Jan, hospodařil dále v čp. 7. Byl však oddán
pití a jeho žena ještě více. Za kořalku byli dlužni v hospodě č. 2 4 tisíce
zlatých r. m . V opilství prodala jeho žena svoji polovici gruntu Josefu
Fidlerovi ze Slavíkova. Jan Dočekal propustil svoji polovici s obytným
stavením svému synovi a udělal si výměnek.
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Číslo 7 bylo prokleté. Tam strašilo a říkalo se, že do třetího pokolení
tam bude strašit.
Jan Dočekal, který byl tak oddán pití, postavil u stavení vedle pěšiny k
Ransku železný křížek na kamenném podstavci, aby prý strašidlo
zažehnal. V noci byl např. dobytek všechen odvázán a chodil po chlévě.
Sám pak byl výstřední. Cvičil se jako voják s puškou ve světnici, střílel ve
světnici do terče aj. Když byli domácí s čeládkou a dělníky u oběda,
převrátil stůl a všechno vylil na zem. Ve sklepě převrátil hrnce s mlékem,
smetanou aj. v.
Otec se synem se často soudili a když měl grunt rozsudkem opět
připadnouti otci, prodal syn grunt č. 7 Františku Šupitovi, který tam
hospodaří dosud. Peníze si schoval u švagra Kárníka ve staré hospodě č. 2,
aby si soud na něm neměl co vzíti a potom koupil čp. 47 od Jana Sedláka.
Stavení má ve štítě letopočet 1811. Tam nyní hospodaří jeho syn Julius
Dočekal. V ýměnkář Jan Dočekal se upil a snad i hladem zmořen zemřel na
poli za kompostem, kde ho našli mrtvého.

SPORTOVCI A ATENTÁT

Záchod, zařízení pro denní potřebu člověka, potřebné pro krále i kmá
na musím popsat, jak vypadalo před čtyřiceti lety a jak mnohde vyhlíží
ještě dnes.
U hnojišť na dvorech stála dřevěná budka, zbitá z laciných prken
krajinek, s dveřmi zavěšenými na jednoduchých, od kováře zhotovených
pantech. Dveře se zajišťovaly železným háčkem, nebo dřevěnou klapkou.
Otvor pro sedací část těla byl vyřezán kruhovitě ve větším prkně, nebo
uzpůsoben ve dvou prknech. Někde měli jen jakýsi trámek, na způsob
vojenské latríny. Vnitřek záchodů se vylepoval obrázky z časopisů a taktéž
se používal papír z novin a různé ostřižky látek. Čisté sedací prkno bylo
vizitkou hospodyně. Budka záchodu seděla nad mělkou jímkou s odpadem
do hnojiště. Byl to nevábný pohled, zvláště když hospodář byl nepořádný
a občas odpad pořádně nevyčistil. Že se šířil od záchodu zápach po celém
dvoře bylo samozřejmé. Staří lidé podle zápachu usuzovali na změnu
počasí.
Četl jsem na jednom tomto zařízení větu: Podle záchoda se pozná
kultura národa. Jinde byl nápis: Ne jen v hrobě, ale i zde uleví se tobě.
Desítky jiných, většinou sprostých říkánek je možno číst na veřejných
záchodcích. Vojáci si píší, za kolik to ještě mají. Vyjadřují se zde i politické
názory, hesla, ba spatříme i kresby.
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Docházelo i k různým výstřelkům. Stávalo se, že některému sousedu se
přes noc záchod ztratil a byl nalezen v rybníku. Jistě bylo veliké leknutí
návštěv.níka sedícího v malém domečku, když odkudsi přilétl kámen a
udeřil na prkennou stěnu. V tom si libovali zvláště malí darebáci.
Vypráví se historky, které vyloudí úsměv na tváři.
V Sopotech ve třicátých letech měli mladíci před školou zřízené
volejbalové hřiště. Někdy jim při hře zalétl míč do zahrádky blízkému
občanu. Ten nepřál sportu, jak v té době většiaa tatíků. Aby se zbavil
hlučících chlapců, uřezával jim dřevěné stojany na napnutí sítě, které byly
stabilně zasazeny v zemi. Když jim to udělal několikráte za sebou,
vykopali nové jamky, zadělali dřevěné truhlíky. V ždy před hrou do nich
zastrkávali sloupky, které zase večer vytáhli a schovali.
Nepřející soused jim připravil nové překvapení. Nalil do truhlíku
fekálie ze záchodu, co mu stál nedaleko hřiště a s napětím očekával, až
hoši přijdou hrát. Stalo se jak očekával. Jak dva chlapci prudce vrazili
stojany do otvorů, vyrazila z nich páchnoucí tekutina, přímo jim do
obličeje. Ten den z hry sešlo, dva nejlepší hráči celí kropenatí a zamazaní
museli se umýt v Doubravce. Volejbalisté se nedali odradit a sportovali dál
na plácku před školou. Připravovali ale pomstu.
Jednoho časného rána se rozlehl po celých Sopotech bolestivý křik
občana od školy. Sousedé vybíhali a spatřili komické divadlo. Pronásle
dovatel sportovců stál před budkou záchodu se staženými kalhotami, po
zadnici mu tekla krev a rukama si vytahoval skleněné střípky. Strašlivě
proklínal neznámého atentátníka, který mu posypal sedačku na záchodě
drobně roztlučeným sklem. Podezření sice padlo na chlapce, ale nikdo jim
čin nedokázal. Od té doby měli od něho hoši pokoj.

V nynějším čase už většina prkenných záchodů před domky zmizela.
Lidé budují koupelny a zároveň splachovací klozety. Zato veřejná zařízení
chátrají. Po zavedení automatických závor na železnici se zrušily služby na
menších zastávkách. Tím upadá čistota záchodů a čekáren, které bez
dozoru jsou někde v hrozném stavu. Ve městech se uzavírají záchody pro
nedostatek pracovních sil, které by dohlížely a konaly pořádek.
Jak se má zachovat ten, kdo potřebuje tam, kam chodil sám i císař pán
pěšky a je doba ranní a restaurace ještě jsou zavřené? To je problém!
Zapsáno roku 1976.
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JAK NĚKTEŘÍ LIDÉ ŽILI
Nebylo divu, že dříve se tak šířily nakažlivé choroby; když lidé málo
dbali na čistotu. Mám na to hodně důkazů, jak jsem je slyšel, tak sám
mnohé viděl.
Dříve o nějakém kapesníku nebylo ani řeči. Muži smrkali do ruky a
házeli za sebe. Ruku si pěkně otřeli o kalhoty. Plivali na zem venku i na
podlaze v hospodě. Mámy utíraly usmrkané děti podolkem zástěry.
Vyprávěl mi starší muž, jak za jeho dětství v době zimní k nim chodili staří
strýcové. Sesedli se kolem pece s fajfkami v ústech a ohřívali se. Chrchlání
a smrkání doprovázelo jejich řeč. Dosvědčoval mi, že jejich kalhoty se
přímo blýskaly jak do nich utírali ruce. To bylo asi před šedesáti lety.

Vstupme do jedné domácnosti v Oudoleni v roce 1954. Přicházím k
sešlé hchalupě. Střecha stodoly spadlá, po dvoře rozházená sláma, hnůj
a různě se povalují kusy hospodářského nářadí. Zdá se, že je chalupa
neobydlena. Vstupuji do zatuchlé tmavé síně. Znovu hrozný nepořádek a
nečistota. Mám však vstoupit do obytné místnosti. Dveře a klika celé
zelepené jakousi kaší. Štítím se sáhnout na kliku. Pomáhám si loktem.
Dveře se otvírají. Přede mnou prostorná světnice s hrozně špinavými okny;
kterými sotva se dere světlo. Některé tabulky v nich jsou popraskané, jiné
vytlučené. Otvory jsou ucpány hadry a papíry. Dřevěná podlaha snad
nikdy nemytá a s klenutého stropu padají kapky vody. Za rozviklanými,
pokroucenými plechovými kamny s kobkou vykukuje ušmudlaná hlavička
asi tříletého dítěte.
Žena ošumtělá, rozcuchaná s obličejem brzy zestárlým se mě ptá, co si
přeji. Přitom ukazuje dva žluté zuby; které ji trčí z úst. Nemohu honem
nalézt slov, vymlouvám se tedy; že jsem si spletl stavení a otáčím se k
odchodu. Nabízí mi židli, tak udrbanou a ubohou, myslím, že by se pode
mnou rozsypala, kdybych na ni sedl. Omlouvám se, že už musím jít a
stojím jako na jehlách. Ona dobrohloupě, jako by ani neviděla kolem sebe
ten nepořádek, praví:"Jen si sedněte, já stejně nemám co dělat, děti šly do
školy a táta do práce." Chce sé mi křičet, přímo řvát: "Vezměte kýbl s
vodou a dejte se do té špíny!", ale jen ze mně vyleze: "Kolik těch dětí
máte?" Ona zase s tím bezzubým úsměvem odpovídá: "Pět, pane, nej
staršímu je dvanáct, dost, viďte?" Je pravda na dnešní dobu dost dětí,
myslím si, ale nás doma bylo šest a dvě babičky a 'pořádek, že by mohl z
podlahy jíst. Každou sobotu se podlaha drhla do běla a to ještě byly ve
světnici dva tkalcovské stavy. A otec na nás nedostával přídavky jako dnes
dává stát na děti.
40

Lituji těch ubohých dětí, vyrůstající v takové špíně a odcházím na
čerstvý vzduch.

ZE ŽIVOTA RODINY JOUKLOVY ZE SLAVĚTÍNA
Píše se rok 1966. Doba fantastických objevů, technických zázraků,
atomový věk. Rakety řízené ze Země oblétávající s lidskou posádkou naši
zeměkouli. První měkké přistání na měsíci. Jiná fotografuje Mars. Denně
něco nového, člověk se udivuje lidskému umění, dovednosti. Ale neza
pomíná se na to nejvzácnější, na důstojnost člověka?

Poslechněme příběh jednoho protikladu v dnešním osvíceném
dvacátém století.
V malé vesnici Slavětín žije člověk jménem František Joukl. Bydlí v
obecním spustlém domku, který má rozbitá okna, zalepená papírem,
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podlahou již dávno vytrhanou a spálenou. Všude plno myší, blech, špíny a
různých hadrů a haraburdí. Jeho domácnost skýtá strašný obraz. On sám
pracuje jako pomocný dělník ve slévárně na Novém Ransku. Do nedávna
chodil do práce v létě i zimě pěšky a při tom již byl na pracovišti o půl
hodiny dříve. Poslední zimu mu vedení závodu zařídilo, že jezdí
autobusem. Řešení bylo výhodné jen pro něho, poněvadž jeho tělesná
čistota se nezlepšila. Lidé, kteří musí být v jeho blízkosti v autobuse, s od
porem se od něho odvracejí, neboť jeho tělo a oblek jsou přímo nasáty
špínou. Každý se ho štítí a vyhýbá z obavy, aby nechytil nějaké nemilé
zvířátko, kterými Franta oplývá.
Najdou se ale lidé, co mají odvahu a dovedou překonat odpor,
případně František Nejedlý z Borové. Ten občas Frantíka Joukla ostříhá
a domluví mu, aby se umyl.
Co však přivedlo tohoto člověka, který neumí číst ani psát, k takovému
životu? Musíme se vrátit o pár let zpátky.
Jeho matka, rozená Hájková ze Slavětína, byla jen chudou služkou.
Zamiloval se do ni syn rolníka, z většího hospodářství s hospodou, ze
Žižkova Pole. Jeho rodiče mu bránili vzít si chudé děvče. Vzal si ji a byl
vyděděn. Bez prostředků, sotva trochu uměl číst a jeho žena též,
začli svůj život v manželství. Od rodiny zavržen, zatvrzelý a rozmrzelý na
celý svět, protloukal se jak se dalo. Bydleli spolu ve Slavětíně, občas v
Peršíkově a Oudoleni. Jeden čas také ve stodole, kde měli své věci
rozloženy po mlatě, hodiny zavěšeny na trámě. Jejich domovská obec byla
Slavětín.
Tam se narodily děti Frantík a Marie. Dřívější společenské zřízení
předávalo takové lidi, kteří byli nemajetní a ubozí domovské obci. Ta se
musela o ně starat ze svých prostředků. Poněvadž jim ve stáří hrozila
"popořídka", to je po týdnu od čísla k číslu, kde je lidé museli živit, byla
Jouklovi dána služba obecního policajta. Za tu práci mohl bydlet v obec
ním domku. Plat za tuto službu byl malý. Tedy se živili překupováním
různého zboží - cukrovinek, ovoce, vajec, másla, zeleniny a všelijakého
drobného nádobí pro domácnost. To nakoupili ve městě a zase prodávali
po vesnicích a poutích. Stará Jouklova vzala zboží do nůše a později s
dětmi Frantíkem a Marií a všichni šli na pouť.
Většinou to bylo do Sopot, ke Svaté Anně u Pohledu, v Borové a jinam.
Tam si zapůjčili dvě židle a prkno, na to rozložili ušmudlané zboží a
podávali různé obrázky, v obálkách "štěstí", špendlíky, prstýnky.
Jako chlapec jsem pozoroval ruch kolem jejich krámku. Když si někdo
něco vybral a ptal se kolik to stojí, Mařena nebo Franta se otočili s
otázkou na starou Jouklovou. Ta se podívala na kupujícího, odha,dla kdo
to asi je a řekla nějakou sumu. Někdy méně, podruhé více.

Starý Joukl s Frantou chodili do Oudoleně k řezníkovi Milfaitovi, kde
nosili dříví na topení a pomáhali při zabijačkách. Za to dostávali držky a
různé zbytky. Jejich oblíbeným jídlem byly hlavně polévky, z toho co si
přinesli a ze všech druhů zvířat. Psů a koček nevyjímaje. Děti, Franta a
Mařena, tak je lidé jmenovali, vyrostly bez řádného vychození školy,
neuměly se ani podepsat a nic spočítat.
Před druhou světovou válkou zemřel starý Joukl. Překupnice Jouklová
zůstala s dětmi sama. Pokračovali v překupování a sem tam si něco
vyprosili. Tak uběhla řada roků, Franta, Mařena spolu s mámou přetloukli
válku. Po skončení okupace požadovali někteří činitelé obce Slavětín, aby
Mařena konala službu policajta. To se po krátkém čase stalo nemožným
pro její nevzdělanost a ubohost. Kolem roku 1950 oba sourozenci byli
donuceni k nástupu do práce na Novém Ransku. Do této doby nebyl ani
jeden v řádném pracovním poměru.
Tím se také zlepšilo jejich žití. Ale v roce 1957 umírá jejich matka a
sourozenci Jouklovi začínají žít sami. Morálka pořádku a čistoty u nich
nikdy nebyla hostem a tak domek a oni upadají stále níže. Po čase Marie
přestává chodit do práce do továrny, pro onemocnění. Stará se doma o ně
jaké to "vaření jídel", pečuje o kozu a slepice, později už jen o kozy, které
chovali ve velké úctě proto, že je ještě měli z dob, kdy žila s nimi máma.
Marie vždy na jaře chodila do blízkých lesů na bledule a prodávala je v
městě Chotěboři. Později i ten poslední obchod je jim zakázán. Tak jim
ubíhá rok za rokem. Vedou spolu tu bídnou domácnost, ale stále k hor
šímu stavu.
Nákupy živobytí obstarávala Marie, pokud byla schopna sama, až do té
doby, kdy její život začala hlodat nemoc. Již v roce 1964 navštěvovala
velmi často lékaře v Borové a Chotěboři. Její tělesný stav se stále
zhoršoval, až se počala celá chvět a skýtala hrozné podívání. "Uvidět stav
domácnosti těchto sourozenců k podzimu 1965 a Marii již jen jak živou
mrtvolu, měl by každý, kdo myslí, vidí a cítí!" Tak poznamenává František
Nejedlý, o kterém je zmínka na začátku.
Předseda MNV ve Slavětíně p. Nikl činí kroky, aby Marie byla umístěna
v útulku v Rozsochatci. Tam pobude jen krátkou dobu a musí být
převezena na psychiatrickou léčebnu v Havlíčkově Brodě. Tam v únoru
1966 končí svůj ubohý život ve věku 48 let.
O pohřeb Marie Jouklové se starají Frantovi spolupracovníci. Je to zase
František Nejedlý, který zařizuje převoz z Brodu a důstojné pohřbení s
hudbou a knězem na borovský hřbitov. Vyprávěl mi p. Nejedlý, že v den
pohřbu k němu přišel Frantík Joukl. Dal mu k jídlu buchty a kávu. "To jste
měli vidět, jak je házel do sebe, jistě dlouho něco takového nejedl. Potom
jsem mu dal na hlavu klobouk a uvázal kravatu, aby trochu vypadal."
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každý jiný pomocný dělník, ale
František Joukl vydělává 1200 Kčs jako
sl panu Nejedlému peníze na
neumí s penězi hospodařit. Když přine
od myší a ty1jednoduše zastříhal
pohřeb, měl několil stokorun okousáno
sežerou. Sám se zahrabe do kupy
nůžkami. I cigarety mu myši přes noc
má v takovém stavu, že ohrožují
špinavých hader a tak spí. Kamna
požárem domek i sousední chalupy.
ého ubohého člověka umístit v
Dáváme si otázku: Není možno takov
ty nejzákladnější pravidla
vávat
zacho
nějakém ústavu, kde by musel
co se s ním stýkají, nosit domů
čistoty a hygieny? Mají lidé na pracovišti,
a obleku? Je třeba takové lidi
těla
jeho
z
odporná zvířátka a dýchat pach
k posměchu a opovržení. Jsou-li
soustředit do ústavů, kde nebudou
pracovat pod vedením odborných
zdrávi, jako je František Joukl, mohli by
tí sluší a patří.
sil a žít tak, jak se na člověka 20. stole
z Peršíkova, p. Nikla ze Slavětína,
irta
Neuw
p.
vění
Zpracoval podle vyprá
z Havl. Borové a jiných.
p. Kafky z Oudoleně, Františka Nejedlelw
K. Janáček, v únoru roku 1966

DODATEK o Františku Jouklovi roku 1977.
zapálil na stole svíčku při
V roce 1996 na Dušičky, František Joukl
a kamsi odešel. Ta
hořet
al
nech
vzpomínce na sestru Marii. Svíčku
místnosti rozházené
po
ní
ostat
a
dohořela, chytily od ní hadry na stole
u, vzpomněl si na
domk
k
hl
přibě
a
Frant
věci. Když už se valil kouř oknem,
rukou a obličeji,
na
ený
Popál
ice.
světn
do
peníze a bez rozmýšlení vskočil
vyběhl z hořící chalupy. Sousedé
s několika bankovkami v poslední chvíli
leného a sanitkou ho odvezli do
hasili požár. Někteří se ujmuli popá

nemocnice.
y domku byly zbourány a
Neštěstí Jouklovi přineslo jen dobro. Trosk
do domova důchodců v Rozso
Frantík umístěn po návratu z nemocnice
ku, kam dojíždí denně vlakem.
chatci. Dodnes pracuje na Novém Rans
čistotu a žil jako člověk.
V ústavu se o něho starají, aby dodržoval

PŘIPRAVENÝ POŽÁR

Kavajz, pravým jménem Starý, byl daleko široko známým zlodějem.
Bylo zajímavé, že kradl jen to, co potřeboval pro výživu rodiny: husy,
slepice, králíky, zemědělské plodiny a výrobky. Při krádežích byl často
chycen, pro svoji nedoslýchavost. Byl vždy odsouzen na pár dní do
vězení.
Jeho dvě dcery nebyly žádné krasavice, žel přesto se říkalo, že za nimi
do boudy občas někdo přijde. Zvláště za války prý je rádi navštěvovali
němečtí vojáci z bílecké posádky.
Starý Kavajz pokud možno se vyhýbal poctivé práci. Když za války
Němci udělali razii na cikány, flákače, notorické zloděje a podobné živly,
byl v této akci zatčen a odvlečen. Zemřel v koncentračním táboře. Po
osvobození se děvčata Kavajzovy-Starých odstěhovala do vysídleného
pohraničí.
S rodinou Janečkovou to byla jiná historie. Mezi domky Jiřího Kafky a
Filipa Kafky, co je dnes ZvoÍánkova zahrada, stávala od roku 1932 dřevěná
ubohá chalupa Janečkova Uméno majitele bylo zase přezdívkou, jmenoval
se Dočekal). Jak vyprávěla moje maminka: "Janečková byla moc špatná
hospodyně, neuměla, nebo nechtěla dělat. To byla doba, nežli vytáhla na
háku putýnku s vodou ze studně. Přitom hekala, až hrůza!"
Z počátku měli Janečkovi spachtováno pár mírek obecních polí. Drželi
i kravku. Tu za čas museli prodat, potom měli jenom kozu.
Jednoho letního dne v roce 1932 počala celá rodina Janečkova vynášet
z chalupy všechno zařízení, rozložili je do bezpečné vzdálenosti a vyvedli
také kozu. Sousedi se domnívali, že snad budou bílit, co u nich nebylo
častým jevem. V odpoledních hodinách najednou vyrazil z Janečkovy
chalupy oheň. Hasiči, tenkráte ještě s ruční stříkačkou museli chránit
sousední stavení a Janečkova barabizna shořela do základů.
Maminka vzpomínala: "Byla jsem druhý den po požáru u sousedů
Kafků a litovala Janečkovy, jací jsou chudáci a nyní ještě vyhořeli Kafka jí
ale povídal, že Janečkovi si chalupu zapálili sami, proto napřed všechno
vynesli. Barák byl na spadnutí, pojistili ho a zapálili, aby dostali pojistku."
Po vyhoření se Janečkovi nastěhovali do stodoly k Jindřichovi Zvolán
kovi čp. 31 v Sobíňově a dali si stavět nový domek na Cikánce. Když byl
domek hotov, neměli ho čím zaplatit. Peníze obdržené za pojistku měli již
utracené. Sehnali si starý vagon a ten umístili v Pískových jamách a tam
stará Janečková se synem Karlem a V áclavem žila až do konce války a také

se říká v Pískových jamácb stávala
V Sobíňově nad železniční tratí, kde
á obydlí. Ve vyřazeném želez
nuzn
až do konce druhé světové války dvě
kova. V druhé boudě, vlastně
Janeč
a
ničním osobním vagoně bydlela rodin
Kavajzovi s dvěma dcerami.
komediantské maringotce zase manželé
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jako Kavajzovi se odstěhovali do pohraničí.

Pískové jámy.
V minulém století tu dobývali písek pro slévárnu

v

železárnách na
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Starém Ransku. Podle doslechu tady při dobývání písku byl zasypán a za
hynul jeden dělník. Dnes je v těch místech volejbalové hřiště.

U

MALÍŘŮ V SOBÍŇOVĚ

do padesátých let polodřevěná
V Sobíňově vedle domku čp. 27, byla až
řů. Byly v ní dvě větší světnice a
chalupa Joskova. Říkalo se tam u Malí
ední zahrady. U chalupy byla také
třetí malá, obrácená okénkem do sous
do dvorka stínil hustou korunou
zahrádka a menší dvorek. Nad vchodem
na Joskova. Hlavní slovo v ní měla
kaštan. V odrbaném stavení žila rodi
věčně neměla z čeho vařit. Často
tetka Joskova, podivná hospodyně, která
la je o půjčení potřeb na vaření.
před polednem obcházela sousedy a žáda
la k chalupě přicházet tetku
vidě
Moje maminka říkávala, když oknem
ou oplátku." Maminka vždy
věčn
na
Joskovu. "Tetka jde zase půjčovat
nebude nikdy vráceno.
žádané "půjčila", i když věděla, že ji to
chalupě ještě další členové rodiny:
v
žili
Mimo staré Joskové-Malířové,
a její dvě nemanželské dcery Jitka a
Bohouš, Tonda, Marie zvaná Mantula
ají tatínka. Na naše dotazy nám
Milada. Nám dětem bylo divné, že nem
nás to uspokojilo, ale divily jsme
bylo řečeno: "Utopil se v podmáslí." Sice
se, co toho podmáslí muselo být.
kovi. Bohouš nejstarší se brzy
Občas někdo z nich šel pracovat k sedlá
do továrny. Jen tetka s ostatními
oženil a odstěhoval se. Tonda chodil
ženskými členy rodiny živořily dál.
v polední dobu spatřila maminka
Chalupa byla samá díra. Jednoho dne
eny. Udělala poplach - popadli jsme
z komína Joskovy chalupy šlehat plam
ého komína, otvorem na půdě,
nádoby s vodou a běželi hasit. Ze širok
byla prázdná - tak se nám brzy
létaly ohnivé jazyky. Na štěstí půda
topila roštím, které naládovala
ová
podařilo uhasit oheň v zárodku. Josk
v komíně chytila.
do rozpálených kamen a silná vrstva sazí
ý měl být nasazen, ukrýval
kter
a,
Poslední čas války se Tond
ům.
doma a nakonec se dostal k partyzán
ci z českého pohraničí, celá rodina
Něm
Když byli po válce vystěhováni
Toník a Boh· ouš nalezli zaměstnání
Joskova-Malířova se tam odstěhovala.
acovali na vyšší místa. Opuštěná
jako hajní a postupem času se vypr
edem rozebrána a na tom místě si
chalupa spadla a byla blízkým sous
zřídil zahradu.
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CO VYPRÁVĚL DĚDA HAVLÍČKŮ O PARTYZÁNECH
V roce 1975 jsem navštívil dědu Havlíčka v Jitkově. Bydlí s manželkou
ve starém domě na samém konci vesnice. Chalupa je zanechaná bez úprav
ještě z doby soukromého hospodaření. Ve světnici kuchyni je dosud
zachovalý vápnem natřený trámový strop a na stěnách zavěšeno pár
obrázků, památný hrací obraz se svatou rodinou a staré hodiny. Ze všech
koutů obydlí dýchá útulnost a čistota. Ve vedlejší parádnější místnosti jsou
postele, kredenc, stůl a několik židlí.
Nelze zapomenout na dědu Havlíčka stále veselého a plného humoru.
S jeho tváře vyzařuje dobrota starého poctivého rolníka.
Při mých otázkách na jeho spolupráci s partyzány začal vyprávět, jako
by to bylo včera a ne už třicet let po válce: "Bylo to v lednu roku 1945,
kdy jednoho dne jsme zabili prase. Po celém domě voněly jaternice, ovar a
polévka.
Vyprávíme si o partyzánech a jejich činnosti a uvažujeme jak jim asi je
v lesích když místy je po pás sněhu. Jistě by si rádi s námi sedli a snědli
nějakou jaterničku.
Venku byla tma a vítr fučel jako na Sibiři. Jak tak na ně vzpomínáme, v
tom někdo jaksi nesměle ťuká na venkovní dveře. Jdu otevřít a když
otevřu dveře, přede mnou stojí tři chlapi jako hory, zachumláni ve
vatovaných kabátech, na hlavách beranice a na ramenou se jim houpají
samopaly. Tváře mají zčervenalé mrazem a přešlapují ve vysokých botách
na zápraží. V prvním okamžiku jsem se lekl a ustoupil zpátky do síně.
Chvíli si hledíme nedůvěřivě přímo do očí, když napjaté ticho prolamuje
ten nejstatnější. Myslím, že to byl sám Ivan Hrozný, říká: "Můžeme
dovnitř?" Nedůvěra padla, když ti dva za ním počali děkovat rusky.
Posadili jsme je ke stolu a s manželkou jsme se spokojeně dívali jak jim
chutná. Přátelství bylo navázené. Od toho dne k nám chodili jako domů.
Když dlouho nepřicházeli, strachovali jsme se, co se jim asi přihodilo.
Také někdy u nás spali. V idíte ten strop nad námi, ten se prohýbal pod
vahou jejich těl. Tady moje manželka jim sušila promáčené obleky a co
bylo třeba tak opravila. Dělal jsem též průvodce. Vedl jsem je do peršík
ovské hájenky k hajnému Františku Janáčkovi. Byli tak vycvičení, že
všichni za mnou kladli nohy do mých stop, aby se nepoznalo, kolik jich
šlo.
Jindy mě naložili na záda ranec s třaskavinami a vedl jsem je směrem
na Kojetín. Šli do Rozsochatce, kde měli poškodit železnici. Nedaleko
Rozsochatce mě poslali domů.
Takhle v březnu, to již bylo jasné, že Hitlerova kobyla dodělává, zase k
nám zavítali. Někde se dověděli, že v Jitkově, přes barák u sousedů, bydlí
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vystěhovalci Němci. Tehdy jsme jim říkali "národní hosté". Musel jsem jim
popsat celý dům, každé okno, dveře, místnost kde bydlí, co mají u sebe a
zdali jsou ozbrojeni. Žádal jsem je, aby akci provedli co nejklidněji, aby
neměla následků od Němců pro obyvatele Jitkova. V chalupě u sousedů to
byly dvě, nebo tři ženy německé národnosti a starší muž v jakési uni
formě, snad právě na dovolené. Tomu sebrali pistoli a uniformu.
Brzy na to přišla květnová revoluce a chlapce partyzány jsme již
nespatřili."
Když usměvavý děda Havlíček skončil, dal jsem mu další otázku: "Jako
důchodce, jistě máte zvýšený důchod, když jste pomáhal partyzánům
a máte nějaké potvrzení o své činnosti?"
S dobrotivou tváří se na mne podíval, zdálo se mi jaksi nechápavě
a odpověděl: "V íte, my jsme to brali jako vlasteneckou povinnost a tady
s manželkou jsme o tom nikomu nevyprávěli. Také nemám žádný doklad
a dnes by mě ho již nikdo nedal."

Chotěbořský rolník měl povolení zabít prase
. Při jeho porážce zabil
ještě druhé, které neměl přihlášené. Opař
ené kusy rozsekl na půlky.
Nepozorností spároval od každého prasete
jednu půlku a zavěsil k pro
hlídce ohledačem. Ten, když přišel aby
vystavené maso prohlédl,
hrozně se divil, že na každé půli je po ocásk
u, na něž roztržitý hospodář
při chvatu zapomněl. Dopadlo to dobře,
musel mu ale dát pěkný kus
masa.
Hodně lidem pomohl zvěrolékař Koštíř z
Chotěboře, který podepsal
mnoho "nucených" porážek. Řezníci za práci
a mlčení při černých zabi
jačkách se mnohdy dělili s držiteli vepřů o
maso.
V Chotěboři byl odsouzen k smrti a popra
ven v Drážd'anech řezník
Pipek, za předražování a šmelinu s masem.
Kronikář v chotěbořské farní
kronice zaznamenal: Při pohřbu řezníka Pipka
popraveného v Drážd'anech
policie úplně vyklidila místní hřbitov. Pohřb
y popravených nesměly být
konány s hromadným průvodem, jen nejbližším
příbuzným bylo dovoleno
provázeti rakev.

JAK SE ZA VÁLKY ZABÍJELA PRASATA NAČERNO
VZPOURA ROBOTNÍKŮ
Za druhé světové války byly příděly masa a ostatních poživatin. Tedy,
však
kdo měl pár mír polí, držel prasátko. Podle nařízení úřadů muselo
k,
dodáve
splnění
na
vázaná
byla
vepřů
porážka
ní
Normál
no.
být přihláše
jen
vali
které byly velké a těžko plnitelné. Tedy mnozí hospodáři přihlašo
podle kontingentu a přitom drželi jedno, dvě prasata načerno.
Bylo to ale velké riziko. Mohla přijít kontrola, nadpočetný vepřový
se
dobytek zkonfiskovat a dát hospodáři velkou pokutu. Takové případy
stávaly.
Zabijačky utajených prasat se musely konat po nocích, při dobře
nich i ke
zavřených dveřích a pečlivě zatemněných oknech. Docházelo při
groteskním a smutným scénám.
V Rovném u Málků zatáhli prase do malé světničky a tam ho chtěli
zabít. Prase se jim vytrhlo, vlezlo pod kachlová kamna a ty se na ně sesuly.
i jeho
Dalo jim hodně práce, nežli dobře mířenou ranou do hlavy ukončil
řádění.
h
Jiný případ, také v Rovném skončil nešťastně. V úzké síňce se rozmác
své
nohu
přerazil
čepcem
on
a
uhnulo
se
To
praseti.
hospodář sekyrou po
manželce tak, že zůstala na ni chromá.
do
V Sobíňově u Janáčků řezník Karel uhodil prase do zadku místo
hlavě,
na
u
navleklo
s
a
branku
síně
u
vyrvalo
zvíře
ené
hlavy. Rozplaš
s hrozným řevem běhalo po dvoře.
\
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V roce

1966

VE

STUDENCI

vyprávěl Karel Dočekal z Údav čp.

6,

narozený

28.

října

1874:

"Bylo to za vlády Marie Terezie, kdy selský stav velice trpěl robotou. Ve
Studenci měli robotníci z příkazu vrchnosti vybírat nános z rybníka u mlý
na. Sedlák Kovačka z Barovic, který kdesi slyšel o robotních úlevách,
nařízených Marií Terezií, přijel na robotu později. Ostatní již byli v plné
práci. Dráb dohlížející na robotníky, poručil Kovačku položit a za trest mu
vyplatit pětadvacet ran. Kovačka se ale nedal a počal na své druhy volat:
"Marie Terezie zvolnila robotu. Pojd'me na zámek, ať nám tam přečtou
úlevy!"
místo Kovačky chytili
Robotníky nemusel dlouho pobízet
nenáviděného drába a vyplatili ho. Potom mu nasadili chomout na hlavu a
lopatami a motykami ho pobízeli a táhli na zámek do Studence. Panstvo
na zámku se doslechlo, že se lidé vzbouřili, proto nemeškalo a ukrylo se.
Když se vzbouřenci dostali na zámecký dvůr, nebylo v zámku živé duše.
Jen starý bělovlasý sluha jim vyšel naproti, aby rozhněvaný zástup
uklidnil. Dalo mu to hodně přesvědčování. Robotníci stále volali po
přečtení úlev a hledali písaře. Našli ho schovaného v kurníku. Musel jim
nařízení Marie Terezie přečíst a teprve potom se rozešli, ale již ne vybírat
rybník. Dověděli se poddaní na panství, co jim páni tajili, ale Kovačku z
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Barovic odvedli vojáci. Jako buřič byl v Kutné Hoře odsouzen k nuceným
pracím na pevnosti, kde brzy útrapami zemřel.

O BUŘIČI BŘÍZOVI Z KLADERUB
Na podzim r. 1974 jsem byl upozorněn Jaroslavem Dočekalem z Bez
děkova, že jeho strýc rolník Dočekal v Kladerubech vyhodil z oken
mříže, prý pocházející ze zříceniny hradu Lichnice na Železných horách.
Ještě ten rok jsme navštívili pana Dočekala v Kladerubech. V rozlehlém
stavení, s větším dvorem a hospodářskými budovami, dosud rolník
Dočekal soukromě hospodařil. Spatřili jsme plný chlév hovězího dobytka
a pár statných koní. Byl to na dnešní dobu pohled mimořádný. Soukromě
hospodařící zemědělce v našem kraji by spočítal na prstech.
T ěžké ručně kované mříže jsme s pomocí hospodáře naložili do auta
a přijmuli jeho pozvání do domu. Usedli jsme ke kuchyňskému stolu a
rolník Dočekal se dal do vyprávění: "Divíte se asi, proč ještě dnes
hospodařím? Mám zděděnou lásku k polím, které osívali a sklízeli moji
předkové, i k celému hospodářství, kde žili a pracovali. Víte, náš rod na
tomto statku je už několik pokolení. To se nedá tak lehko překlenout a
stát se jen pomocnou sílou v družstvu. Ty mříže, co jsme naložili, by
mohly vyprávět. Jak se traduje v naší rodině byly jedním předkem
vsazeny do oken světnice kolem roku 1830. Tenkráte řádili po celém
kraji zloději a jak jste viděli, dům je na kraji vesnice, proto učinil
tato opatření. Před usazením mých předků zde v tomto hospodářství
sídlili Břízové. O jednom Břízovi se vypráví historka ještě z časů
Marie Terezie. V té době také došlo k přestěhování rodiny Břízovy na
Rovný.
Dávný hospodář jménem Bříza měl část pozemků, které zabíhaly do
majetku štěpánovského panství. Jejich polní a lesní zvěř se nejraději
usazovala právě na Břízových polnostech. Proto štěpánovské panstvo
chtělo od Břízy tuto část výběžku koupit. Narazili na jeho tvrdý odpor. Od
té doby již štěpánovští nedbali Břízova práva, při honech honili zvěř i na
jeho majetku a tak došlo k vleklému soudu, který samozřejmě páni
vyhráli. Bříza soudem přišel o všechen majetek a grunt přišel do dražby.
Nový nastupující majitel Dočekal, předek, nechal dožít do smrti nešťast
ného Břízu, jehož potomci se přestěhovali na Rovný."
Loučíme se s dobrým hospodářem a vypravěčem Dočekalem. Ještě
venku mi praví: "Obraťte se na Václava Břízu v Rovném, ten vám jistě poví
více!"
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Neutekl týden a navštívili jsme rodinu Břízovu v Rovném. Václav Bříza
se právě vrátil s hudebním nástrojem z pohřbu místního občana. Když nás
napřed provedl stavením, kde ještě před pár lety soukromě hospodařil,
ukázal nám v chlévě pěknou čistdu zahůmenkovou kravku a dva
družstevní koně, usedli jsme nad obecní kronikou psanou jeho otcem.
Škoda, že nikdo nepokračoval v záznamech od poslední války.
Jeho paní nás hostila kávou a buchtami. Při tom jsme prohlíželi
kroniku, která jen málo vypráví o dění v�snice.
Každý neumí vyprávět. Tedy i Václav Bříza mě odkazuje na svého
bratra učitele v Chrudimi. Radí mi: "Ten vám podrobněji poví o celé naší
rodové historii a má také staré doklady."
Jít po stopě dávné události není tak lehké, dobří vypravěči zašlých časů
vymírají a moderní uspěchaná doba nedá vyniknout novým.
Napsal jsem do Chrudimi. Odpověď od pana učitele přišla záhy, ale
k našemu setkání došlo až za několik měsíců. Na podzim roku 1975 v
chladnou, ale pěknou sobotu jsme se setkali na chrudimském nádraží.
S učitelem Vladimírem Břízou, spolu s manželkou jsme prožili krásný den.
Procházeli jsme se po památkách Chrudimě a při tom vyprávěli o zaslou
žilých lidech našeho národa působících v městě. Domů jsem vezl písemný
materiál o rodě Břízů.
Z dokumentů jsem se dověděl, že předkové Břízů byli před více jak
dvěma sty lety usedlí v Kladerubech u Libice, na selském gruntě. Z Kla
derub přesídlil jeden z předků Václav Bříza roku 1757 do Rovného čp. 2.
Za tu dobu, kdy hospodářství bylo posloupně předáváno z otce na syna,
vystřídalo se na gruntě šest hospodářů, co je zajímavé, všichni Václavové.
Potvrzují to záznamy matriční a zachované převodní listiny. U zemského
úřadu byla nalezena stará listina, na které je vlastnoručně podepsán
tehdejším typickým švabachem předek Kristoff Brziza, rychtář Kladerub
ský. Jak rod Břízů přesídlil z Kladerub do Rovného, vyslechl v roce 1943
Václava Břízu a dal otisknout Alois Záruba v novinách Havlíčkův kraj č. 1,
ročník XXV, 1. ledna 1943.
Václav Bříza (1943) vypráví: "0 tom, jak se to stalo, že náš rod
přesídlil z Kladerub do Rovného, mi často vyprávěl můj děd, který se
dověděl rodovou tradici od svého děda, toto: Jeden z našich předků,
Václav Bříza, patrně syn rychtáře Kryštofa Břízy byl pro svou přímou a ne
smlouvavou povahu v nelibosti u vrchnostenských úředníků panství
štěpánovského, kam Kladeruby přináležely robotou, a považován za člo
věka vzdorovitého a vzpurného.
To se mu také stalo osudným, přišel jednou o žních, podle vyprávění
dědova, jako sekáč na robotu a byl za to drábem udeřen. Stalo se to před
ostatními robotníky a zejména v přítomnosti dívky, o jejíž přízeň se
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·ucházel a jež přišla na robotu s ním. To především způsobilo, že v něm
vzkypěla selská hrdost a on na místě drába ztrestal. Přirozeně, že potom
se musel před vrchnostenskými služebníky skrývat. Přece však byl
dopaden o posvícenské zábavě ve Sloupném, odveden na zámek ve
Štěpánově a odtud ihned hnán do obávané války; kterou tehdy vedlo
rakousko s Preusen. Roku 1757 se dostal v bitvě u Kolína do zajetí,
podařilo se mu však z něho prchnout. Když totiž za noci usnula stráž,
odvázal jezdeckého koně, vsedl na něj a ujel do své rodné vsi Kladerub.
Štěpánovský direktor mu za to hrdinství odpustil, mohl se i oženit a z roz
kazu vrchnosti se usadil na selském gruntě č. 2 v Rovném.
Obě verze o přestěhování rodiny Břízovy z Kladerub do Rovne1w, i když se
neshodujG připomínají těžký život předků, žijících v poníženém poddanství.

BOJ S NĚMCI

U

SOBÍŇOVA

- den jednoho bojovníka Jiřího Kafky ze Sobíňova (podle skutečnosti)
Je pátého května roku 1945. Praha povstala proti německým okupan
tům. V Sobíňově na návsi se shromáždili obyvatelé. Z otevřených oken od
Lacinů z radiopřijímače je slyšet úpěnlivý hlas - volání Prahy o pomoc.
Lidé rokují - mnozí by chtěli jet i třeba s holýma rukama pomoci bojujícím
Pražanům. Do vsi z lesů přišli partyzáni. Revoluční výbor na výzvu z Cho
těboře vyhlašuje mobilizaci všech mužů vojáků. Je rozhodnuto - půjde se
na prachárny do Bílku.
Na nákladní auto, které přijelo z města Chotěboře se všichni nemohou
vejít. Mnozí vojáci i také nevojáci jdou na Bílek pěšky. Tam již od ranních
hodin je rušno. I v okolních vesnicích se srocují lidé. V šude se hlásí
dobrovolníci. Každý se snaží zmocnit nějaké zbraně a jít proti nepříteli.
Jirka Kafků ze Sobíňova již ráno se přidružuje ke skupince partyzánů.
Hned také dostává úkol. S Jardou Hoškem, který nedávno vstoupil do
partyzánské brigády jdou ozbrojit německou stráž u železničního mostu za
Bílkem. Jirka má na rameni pancéřovou pěst a Jarda namířený samopal.
Opatrně se blíží k mostu a oba si s úlevou oddychnou, když zjistí, že
stráže jsou odvolané. Odcházejí ke kasárnám na Bílku, kde právě německé
vojsko skládá zbraně. Jirka Kafků se ozbrojuje a ještě přezouvá špatné
protektorátní boty za ukořistěné důstojnické holínky. Na rozkaz českých
důstojníků s ostatními pochoduje na seřadiště na kasárenský dvůr. Před
nastoupené ozbrojence přijíždějí na motorce s přívěsem ždírecký občan
Jeníček a Kasal ze Starého Ranska. Žádají důstojníky, aby vyslali oddíl
dobrovolníků na odzbrojení malých posádek do Ždírce a Krucemburku.
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Přihlásili se většinou' muži ze Sobíňova. S nimi na nákladní vůz
nastupuje i Jiří Kafka ozbrojený samopalem, pistolí a granátem. Po silnici
ke Ždírci odjíždí dvě plně obsazená auta. V prvním Sobiňováci, v druhém
muži z okolních obcí.
Český oddíl na dvou automobilech dojíždí až k Dočekalově vodě
nedaleko Ždírce. Dále nemůže pokračovat, neboť od křižovatky k Sobí
ňovu stojí transport vozů s koňmi v čele s obrněným autem a na třista
německých vojáků SS.
První auto s dobrovolníky zastavuje na dvěstě metrů před transportem,
druhé zůstává nedaleko přejezdu dráhy. Velitel štábní kapitán Honický z
Chotěboře po slovní potyčce s důstojníkem v civilu Dvořákem zbaběle
utíká k Sobíňovu. Prý pro posilu.
Je napjaté ticho. Jirka Kafka s Tondou Kadlecem, Oldou Joskou a Emi
lem Vepřovským jdou vyjednávat. Od německého transportu jde naproti
štíhlý důstojník s několika vojáky. Čeští parlamentáři německy vyzývají
Němce ke složení zbraní.
Ozbrojení civilisté bez velitele, shluklí za vozem se dohadují co dělat.
Rudolf Konfrštů vykřikne: "Musíme se rozvinout, jinak nás postřílejí!"
Revolucionáři bez dalšího povelu se rozcházejí na obě strany. Někteří na
pravo do luk, jiní na levou stranu silnice do polí.
V napjaté situaci, kdy před nimi na silnici parlamentáři jednají s
velitelem vojáků SS, Lojza Joska ze Sopot snad nechtíc vystřelí z pušky.
Němci výstřel pokládají za výzvu k boji. Jejich velící důstojník dává rukou
znamení, skáče i s doprovodem do příkopů a od koňských povozů desítky
vojáků naučené se rozbíhají do nedalekého úvozu, přírodního zákopu.
Počalo vraždění. Před vyjednavačem Jirkou Kfkou a Oldou Joskou
padají první dva mrtví vlastenci Tonda Kadlec a Emil Vepřovský. Jirka s
Oldou kryti jejich těly zůstávají nezraněni a zachraňují se skokem do
příkopu. Jirka spěšným plazením se vrací co nejdále od střílejících Němců.
I na straně povstalců je slyšet kulomety a ojedinělé výstřely z pušek.
Když už Jirka myslí, že se dostatečně vzdálil, přískoky se dostává za nízký
kompost v poli. Pokládá samopal a zaměřuje ho na nepřítele. Sotva
vystřelil pár ran, je lehce zraněn na ruce z pravé strany zalétlou kulkou.
Když se podívá k Novému Ransku, vidí, jak Němci vstali a rozvinují se
půlkruhem a obkličují.
Uvědomuje si, že by ho mohli zajmout. Přikrčen vyráží od svého krytu
a běží přes železniční násep a polmi k výběžku lesa na Kožíškách. Kolem
něho létají s hvízdáním kulky - střílejí po něm. Jen snad dvacet metrů
ho dělí od lesa, když ucítí ostré štípnutí v patě pravé nohy. Přemůže
bolest a dobíhá do spásného lesního porostu. Ruka pálí, v noze píchá, ale
musí dál.
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Tam dole na lukách pomalu končí nerovný boj. Někteří Jirkovi
spolubojovníci, s kterými před hodinou jel ve slavnostní náladě na autě,
zvedají ruce a vzdávají se Němcům. Další buď leží padlí, nebo umírají na
těžká zranění. Jen nepatmé hrstce z posádky prvého auta se daří živi
projít deštěm smrtonosné střelby.
Smutný nad porážkou se belhá lesem. V tom znenadání proti němu
vystoupí neznámý muž s kulometem. Rusky Jiřího žádá, aby se s ním
vrátil na okraj lesa. Poznává, že se střetl s ruským partyzánem. Nová síla
se mu valí do unavených údů, zapomíná na bolest, když s Rusem poklá
dají kulomet do palebného postavení. Odtud z lesa mají před sebou silnici
u strážního domku číslo sedmnáct jako na dlani. Je od nich vzdálena asi
třista metrů. Nečekají dlouho a u Sedmnáctky vyjíždí na rovinu vojáci,
kteří krvavě potlačili povstání Sobiňováků. Zůstává za nimi u Dočekalovy
vody třicet mrtvých vlastenců. Ruský partyzán zalehlý za kulometem
podává Jirkovi dalekohled. A již neznámého partyzána kulomet se
rozštěkal. Na silnici klesají tři, čtyři Němci, ostatní se kryjí v příkopech.
I oni pálí. Rus praví: "Musíme pryč, je jich mnoho!"
Teprve nyní si Jiří uvědomuje, že je zraněn a ukazuje zakrvácenou
ruku. Rozcházejí se. Partyzán před Jirkovým zrakem mizí v houští tak, jak
se před chvílí objevil. Rozhoduje se, že se musí dostat do Studence k ro
dičům své manželky, kterou teprve v únoru si vzal. Nejprve se ale musí
trochu ošetřit a zjistit, co ho v pravé patě píchá.
Přichází na malou mýtinku, usedá na pařez a chce si vyzout holínku.
Spatří, jak mu z holínky vyčnívá kulička, špicí zaražená nehluboko v mase
paty. Tedy ukořistěné důkladné holínky mu zachránily nohu od těžšího
zranění. Na patě má zaschlou krev, rána nekrvácí a když si Jiří holínku
znovu nazuje, jde se mu docela dobře. Škrábnutí kulkou na ruce si zaváže
kapesníkem.
Nežli se vynoří z lesa na cestu do Studence, setkává se s Rudolfem
Konfrštem. Je také zraněn. Má dva průstřely stehna. I jeho zranění je
lehčího rázu. Má na stehně z každé strany po dvou krvavých tečkách.
Střely kost nezasáhly a prolétly svaly. Ruda říká Jirkovi, že počká na noc a
potom se snad dostane domů do Sobíňova.
Jirka se pomalu kulhá ke Studenci. Pěšinkou nad úvozem přichází na
vrchol svahu nad vesnicí. Jak se objeví na vrcholu a chce sestupovat, uvidí
proti sobě jdoucí dva německé vojáky s namířenými puškami. Hned po
něm střílí. Je sice proti Němcům ve výhodě, ale nemá žádnou vojenskou
zkušenost. Také v zásobníku samopalu má málo nábojů a pistolí by proti
puškám vojáků mnoho nezmohl. Má však za pasem ruční granát. Bleskově
se překulí do úvozu a rozrušeně granát odjišťuje. Vrhá ho směrem do míst,
kam zalehli oba Němci.
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Sice jim neuškodil, ale jistě je zdržel od postupu k němu. Napadá ho
myšlenka, sundává z hlavy přilbu a pokládá nad úvozem na okraj brázdy.
Budou si třeba myslet, že je tam zalehnutý. Se samopalem připraveným ke
střelbě ustupuje nazpět k lesu.
Náhle nad sebou v poli uslyší zoufalé volání: "Nestřílejte, nestřílejte, já
mám doma rodinu!" Z bojiště od Sobiňova utíká studenecký poštmistr s
rukama nad hlavou, na jedné se mu hází puška. Běží k německým
vojákům. Ti přestali střílet v domnění, že se Jirka vzdává. Poštmistr je
vojáky sražen k zemi, odzbrojen, prohledán a odváděn na velitelství do
studeneckého zámku. Tam po zjištění, že je místním občanem a po záruce
četníků, kteří ho znají, je po několika hodinách propuštěn.
Jirka Kafků ustoupil do březového háječku a odtud do lesa. Schovává
se v houštině až do večera. Pod rouškou tmy činí nový pokus. V lukách na
břehu Crhovky u Podmoklan osamoceně stojí malá chaloupka. Tady klepe
na domovní dveře. Po dlouhé chvíli se dveře otevírají a mezi nimi stojí
žena. Jak spatří zabláceného Jirku se samopalem prudce je před ním beze
slova přiráží a zamyká. Na opětné ťukání z chodby se ozve hrubě a
bázlivě: "Partyzáne, běžte pryč a dejte nám pokoj!"
Unavený tělesně a duševně vyčerpaný vleče se přes mostek do Pod
moklan. U Stehnovy hospody přelézá plot do zahrady. Hostinského dcera
Maruška ho zná, třeba mu pomůže. Hrdlo má vyschlé, oblek, ruce, obličej
umazaný blátem. Však celé odpoledne pršelo, jako by příroda plakala nad
mrtvými vlastenci u Dočekalovy vody. Opírá se v zahradě o strom a
pozoruje hospodu. Mohou tam být Němci.
Má štěstí. Ze stavení vychází Stehnova Maruška a jde ke studni pro
vodu. T iše na ni volá, aby se nevylekala: "Maruško, to jsem já, Jirka Kafků
ze Sobíňova, a potřebuji pomoc!"
Maruška Jirku poznala a vede ho na dvůr. Nalévá do nádoby vodu,
aby se mohl opláchnout. Jiří hltavě pije a omývá si obličej. Zdánlivě
lehké zranění na předloktí mu pobolívá a i noha v holínce otéká. Mohl by
možná přespat na půdě v hospodě, ale všechno ho táhne nahoru do
Studence.
Za rohem hospody hledí na silnici a poslouchá, zdali nejde nějaká
vojenská hlídka. Jít po silnici se mu zdá nebezpečné. Obchází zahrady a
nejde-li to jinak jde příkopem, aby šel co nejtišeji. Jen jeden voják prošel
po silnici, ale jeho těžké boty uslyšel z dálky.
Již je k půlnoci, když slabě, aby nevzbudil pozornost okolí, klepe na
okénko baráčku a volá tchyni, aby mu otevřela. Ona, ani její manžel ještě
nespí. U nich konečně se svléká z promáčeného obleku, rány čistí a pořád
ně obvazuje. Ulehá na lůžko, samopal klade blízko sebe na židli a pistoli
strká pod polštář. Usíná neklidným spánkem.
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Ráno sotva svítá, kdosi bouchá na dveře a mužský hlas volá:
"Otevřete!" Jiří s pistolí v ruce je rázem vzhůru. Posílá tchyni, aby se
zeptala kdo je za dveřmi. Muž odpovídá: "Četník Janovský, přišel jsem
ošetřit toho vašeho partyzána!" Jistě někdo z hospody od Stehnů řekl
četníkovi o Jirkovi. Janovský byl dobrý Čech a pomáhal v boji proti
nacistům. Jako syn drogisty Jiřího Kafku ošetřuje, takže se může za tři dny
vrátit do Sobíňova ke své mladé ženě, která ho již pokládala za mrtvého.

Eda byl původním povoláním švec. Když Baťa rozjel obuvnickou
velkovýrobu a prodával laciné boty, tak musel jako mnozí soukromní
výrobci zanechat řemesla a chytit se něčeho jiného. Stal se dělníkem
a chodil na stavbu muničních skladů, které se počaly stavět v bíleckém
lese. Dokud byl samostatným mistrem, oženil se ku podivu s velmi hezkou
ženou Máňou, i když sám krasavec nebyl.
Již od mládí holdoval alkoholu a navštěvoval hospodu. V manželství
děti nepřicházely a to snad bylo příčinou, že stále častěji vysedával v hos
podě, popíjel a hrál karty. Ty byly přímo jeho vášní. Často domů chodil
v podrouženém stavu a běda, jestli se mu něco připletlo do cesty. Odnesla
to i kočka, když po jeho příchodu do domu se mu otřela o nohy. Šlápl na
ni, popadl, urval ji ocas a hodil do rybníčka u jeho zahrady. Dokázal sníst
celou husu a manželce nenechal ani kousek.
"Řádil jako pominutý, se vším mlátil, i mě často uhodil, ale když
vystřízlivěl, byl to ten nejlepší muž. Prosil o odpuštění, na kolenou
sliboval, že se polepší, ale marně," vyprávěla mi jeho manželka, která i ve
stáří si podržela milou a hezkou tvář. "Jak přišla sobota, nikdo ho
neudržel a musel jít karbanit." Litoval jsem tuto ženu, která z věrnosti a
jistě z lásky prožívala s Edou strastiplné manželství, až do jeho smrti.
"Když umíral, znovu mě prosil, abych mu všechno, čím mi ublížil, od
pustila," tak mi povídala, když jsme spolu stáli u jeho hrobu. "Byl s ním
těžký život, ale ještě neměl odejít, přece když je mužský, ledaco v baráku
udělá, co žena nedokáže. Také ke stáří již byl lepší a tolik nepil," smutně
dokládala.

Znal jsem Edu, tak mu říkali mladí i staří, velmi dobře. I když jsem se
na něho díval s odstupem pro jeho nepevné názory, často jsme spolu
rozmlouvali. Cenil jsem u něho, že se neurazil ani pro tvrdou pravdu,
řečenou mu do tváře.
Když v šedesátých letech jsem hledal svědky odboje a revoluce druhé
světové války, poslouchal a zapisoval jejich vyprávění, dostal jsem se i k
Edovi. Vyprávěl mi svůj příběh: "Však ví jak se žilo za první republiky,
práce bylo málo a já náchylný na pití, tak to bylo ještě horší. Jeden strýc,
co měl malou fabriku mi pomohl postavit chalupu, ale musel jsem se stát
členem fašistické strany - Vlajky. Hubu jsem měl dobrou, stal jsem se i
jednatelem. Tak jsem to plácal, až do války. I když mě lidé podezírali jako
člena Vlajky, nikdy jsem nikomu neublížil. Vždyť jsem byl u nich, že mi
pomohli se stavbou.
Za války jsem pracoval v Luftmuně na Bílku až do osvbození. Když
vypukla revoluce, vzal jsem si také jako bývalý republikánský voják pušku.
Donesl jsem si ji domů a po tom krveprolití u Ždírce, kterého jsem se
nezúčastnil, flintu, helmu a patrony hodil do rybníčka. Druhý den němečtí
vojáci z Bílku dostali rozkaz sehnat si zpátky zbraně. Já měl tu smůlu, že
ten voják, co jsem mu flintu sebral, mě znal. Však jsem tam dělal a mnozí
vojáci pracovali s námi a hlídali při nakládání a skládání munice.
Právě jsem byl v Huti a on mě potkal. Byl jen ozbrojen pancéřovou
pěstí a povídá: "Včera jsem ti dal pušku, tak mi ji vrať!" Mluvil česky, byl
někde ze Sudet. Já jsem si vzpomněl, co je v rybníčku bahna, tak mu
vymlouvám, že zůstala na Bílku. On se však nedal. Držel se mě celou cestu
do Sobíňova a pořád mlel: "Musíš ji vrátit, jinak půjdu do basy!" Došli
jsme k nám. Vzpomněl jsem si, že mám flašku kořalky. Povídám: "Počkej
tady venku" a skočil jsem pro ni a nabízím mu, aby se napil. Myslím si
třeba: zapomene a já nebudu muset lézt do bahna. Ale on vrtí hlavou a již
rozzlobeně na mě křičí: "Dej sem pušku!" a hraje si s pancerfaustem. Edo,
říkám si v duchu, to dopadne špatně, ještě se na tu cestu do záhrobí napij!
Celý obsah flašky jsem do sebe nalil. Byl jsem namol. Kolikráte jsem byl
hubou v bahně nevím, ale ten mizernej kver jsem našel i se zásobníky.
Vylezl jsem na břeh, voják mi chtivě pušku vyrval a otírá ji o trávu.
Profukuje lauf, vendluje s fršlusem a mačká kohoutek. Stojím na břehu, na
nohou se nemohu udržet, vypadám jako vodník zabalený bahnem od
hlavy k patě.
Nevím co mě to napadlo, snad ta vopice - roztrhl jsem si košili, rozhalil
prsa, postavím se před něj a na vojáka řvu: "Tak, vole, střel!" Myslel jsem
v tom omámení, že mě skutečně chce zastřelit. Ale voják se jen otočí,
ťukne si do hlavy, hodí flintu přes rameno a odchází. To je všechno, co
jsme prožil v revoluci."
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Tento příběh plný nebezpečí a vzrušení mi skromně a bez nadšení
vyprávěl občan ze Sobíňova Jiří Kafka, v roce 1960. V květnové revoluci
roku 1945 byl stár 23 let.

BOJOVNÍK

EDA

Že mi nelhal E. J. ze Sobíňova, doložil jeho soused L. S., který se stal
svědkem této příhody.

PODIVNÝ ČLOVĚK
V každém městečku a vesnici mézi normálně žijícími lidmi, najdou se
osoby vzbuzující na první pohled pozornost. Upoutají čímsi mimořádným,
svým vzhledem, chováním a jednáním ve společnosti. Jsou známé
velkému okruhu obyvatel, jejich činy se mnohdy zveličují a tím se stávají
legendárními.
I v obci Sobíňově byli a dosud jsou zajímaví lidé zasloužící zachytit a
popsat příběhy jejich životů.
Ve staré bachraté, v minulém století postavené chalupě bydlí starší
muž. Sousedé ho jinak nejmenují nežli Bohouškem.
Dlouhý čas žil sám. Soukromě hospodařil na pár mírkách polích a co
bylo zajímavé, všechno si dělal sám. O žních dovedně ze země naložil fůru
obilí, stáhl pouzníkem a vezl do stodůlky. Při senách sebou vozil žebřík a
po něm lezl na vůz, aby seno urovnal a ušlapal. Při sklizni brambor ru
chadlem vyoral brázdu, pak odpřáhl krávy, pustil je pást a sbíral brambory.
Jak je vybral, znovu zapřáhl a tak pokračoval od brázdy k brázdě.
Byla radost ho pozorovat při mlácení obilí. Na dvoře měl žentour,
kterým kravky naučeně a samostatně točily. Jen chvílemi, když polevovaly
a tím se zpomaloval chod mlátičky, ozývalo se ze stodoly jeho "hyjé".
Snopky strkal do jednoduché mlátičky s bubnem. Sláma na druhé straně
vyletovala na hromadu. Když již byla velká, skočil, shrábl a zase pokra
čoval ve vkládání.
Po práci na polích - měl asi deset mír polí, co by udržel dvě krávy opravoval chalupu. U dvorku si postavil taras - sousedé stavbu nazvali
hladovou zdí. Byla zbudována z kamenů nasbíraných po polích a slepená
rozdělanou hlínou z příkopu procházejícím jeho zahradou. Ale ani
zahrada nemohla nésti své pojmenování. Ta byla cosi na způsob džungle:
houština promíchaných ovocných a lesních stromů.
Ještě po několik let po zřízení JZD Bohoušek hospodařil. Ale nakonec
se přece také stal členem družstva a v něm vykonával různé práce. K pře
kvapení všech již padesátiletý si přivedl z vesnice od Hlinska mladou
ženu. Zdálo se, že se mu zlepší jeho životní dráha. Ale jeho manželka,
vypadající, že mnoho moudrostí nepobrala, rozvířila klid v obci. Bohouška
tahala po celém okolí k zábavám.
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Bylo slyšet, že ráda zaměňuje své kabáty za lepší a počaly sousedům
ztrácet se slepice a také husy. Docházelo k vyšetřování a její výmluva vždy
byla: mám ráda slepičí polévku. Také do Bohouškova stavení, vždy kolem
soboty a neděle počala docházet jakási děvčata, jak zvěsti oznamovaly, prý
volných mravů.
Neověřené zprávy pravily, že v nočních hodinách dosud tichá
chalupa se proměňuje v malý zábavný podnik, navštěvovaný
roztouženými muži.
Mluvilo, ·odsuzovalo se - ale přišel den a Bohouškova žena byla
vyhoštěna z obce. Část viny padala na znovu osamoceného Bohouška. Prý
ji do prostituce nutil, peníze od ní vybíral a za to mu zůstala na památku
jakási tajná nemoc. Skutečně dlouhou jezdil k doktorům.
Podivný život občana ze staré chalupy pokračoval. Dále dřel v druž
stvu, později statku, jezdil s koňmi, krmil v kravíně. Asi za dva roky po
rozchodu s milovnicí slepičí polévky všichni žasli. Bohoušek si přivedl
novou ženu. Přivedl si ji ze Ždírce, kde žila u starého dědka, který právě
zemřel. Maruška, o dvacet let mladší, již jednou rozvedená s mužem ze
Studence a matka dvou dcer, o které se nestarala, nastěhovala se do
Sobíňova. Její věno bylo pár věcí po zemřelém. Bohoušek, starý morous,
jehož málokdo slyšel promluvit, pozdravit a ani odpovědět na pozdrav, se
počal usmívat.
Ale jeho druhá manželka byla o mnoho horší, nežli ta první. Bylo zase
o čem mluvit. Lidé se všechno dovídali od ní. Vyprávěla ženám na poli,
kam občas chodila pracovat, jak si víc vydělá od chlapů a tak žije s
Bohouškem. Musel zase k muzikám, kde proháněla jeho staré udřené tělo.
Co si přála, to jí musel koupit. A Bohoušek dřel a dřel do úmoru v kravíně.
Když byl někdo z krmičů nemocný, táhl i za něho druhou směnu.
Ale Marušce nestačilo takové pohodlné živobytí. Najednou kolem
Bohouškovy chalupy se počali potulovat cikáni. Jednoho dne s nimi nová
manželka dříče a podivného člověka Bohouška zmizela, až kamsi do
pohraničí. Zůstal sám a smutný i s osmdesátiletým vdovcem ze Zvolánova,
kterého též Maruška chodila obveselovat. Od něhož za strávenou noc
odnášela nacpané tašky všeho možného.
Když už oba smutkem byli utrápeni, dopsali cikánům a dohodli s nimi
její vykoupení. Cikáni souhlasili a ona též, tak oba staroušci zjednali
taxíka a "horoucí milovnici" z pohraničí za dva tisíce korun přivezli zpátky
do Sobíňova. Aby nebyla pokládána za příživnici, jezdila do Brodu uklízet
do továrny.
Netrvalo dlouho a přivedla si do chalupy galána. Byl jistě o dvacet let
mladší nežli Bohoušek. Hospodáře vystěhovali do malé komůrky a sami se
rozvalovali ve větší místnosti. Podle svědků, jež viděli jejich domácnost,
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panoval tam hrozný nepořádek. V posteli místo matrací balíky lisované
slámy a všude na prst špíny.
Bohoušek se cítil odstrčen a strachoval se o našetřené peníze. Zašil si je
do kalhot a spával oblečený. Vetřelec v jeho baráku byl stále dotěrnější a
dovolenější. Aby se soka zbavil. vyhrabal v krámech ještě po Němcích
starou rezavou pistoli. trochu ji očistil a jak milenec Marušky zase přišel
vybafl na něho s pistolí v ruce. Ten zděšený vyběhl z chalupy a nezastavil
se až na stanici VB. Bohouškoví "zbraň" sebrali, ale také přivandrovalci
poručili, aby se ihned ze Sobíňova odstěhoval.
Nějaký čas byl klid. Ale Maruščina "horoucí láska" k mužům neuhasla.
Odjížděla stále častěji na dobrodružné výpravy. Navštěvovala stárnoucího
manžela jen když potřebovala jeho vydřené peníze.

stopy; třeba se Němci ještě vrátí" a vyhání nás. Dveře přiráží a kamenem
vyrovnává plech, kam zapadá zámek a drát upravuje jak byl.
Do 9. května, kdy definitivně skončila válka, na Březinku jsem se
nedostal pro své zranění utržené S. května v boji u Dočekalovy vody. Jak
mě kamarádi informovali, chatu krátce po naší návštěvě někdo vykradl, že
v ní zůstaly jen holé stěny.
1. května 1945 dva z naší chlapecké skupiny Mirek Zvolánků a Olda
Josků zavěsili na triangulační věž, stojící u samé pozorovatelny, česko
slovenskou státní vlajku. V lála na vrcholku věže přes celou revoluci, až do
osvobození a byla vidět zdaleka. Zmiňuje se o ní také v obecní kronice
kronikář Ždírce.

Jen jednou jsem měl příležitost poznat blíže tohoto podivného
člověka.
V neděli 29. dubna 1945 s kamarády jsem vyšel, jako každou neděli
odpoledne k lesu. Vystoupili jsme na Březinku nad Sobíňovem, kde
němečtí vojáci měli postavenou. chatu s pozorovatelnou letadel. Překvapilo
nás, že v kopuli jsme nespatřili žádného vojáka, jak jsme byli po dlouhou
dobu zvyklí. I okenice chaty byly uzavřeny. Nedalo nám to, abychom
nezjistili příčinu. Pomalu jme se přibližovali, ale nikdo nás nezastavoval.
Dostali jsme se až k oplocení a nakonec až ke dveřím chaty. Na nich
visel kus papíru s německy psanou výstrahou, kterou jsme si přeložili:
Pozor, za dveřmi jsou miny! Z pod dveří visel jakýsi drát. "Zajistili tak
vchod do chaty, aby jim tam někdo nevlezl" tak jsme před dveřmi
mudrovali.
Najednou se za námi ozval hlas starého mládence Bohouška: "Jste
troubové, co by tam bylo. Běžte se schovat, já dveře vytrhnu." Nemusel
nás ani pobízet. Několika skoky jsme byli v polích a zelhnutí za mezí
pozorovali jeho počínání. Čekali jsme, až celá budova i s ním vylétne do
povětří.
Podivín - co se nás kluky nahonil, když jsme mu blátem umazali jeho
obílenou "hladovou zed"' -vytrhl tyč z oplocení a její pomocí rázem vyrval
zámek dveří. Znovu slyšíme jeho hrubý hlas a chechtot: "H .... je tady. ..."
Mžikem jsme u chaty. V chodbičce vidíme rozmotané klubko drátu, ale
miny nikde. Přesto pomalu za Bohouškem našlapujeme dovnitř.
Spatříme dvě místnosti ve vzorném vojenském pořádku, dvě lůžka nad
sebou, stoly; židle, kamna i radio a telefon. Před chatou je dřevník s
dřívím a uhlím a veliká dřevěná nádoba na zachycení dešťové vody. Jediný
dospělý mezi námi je Bohoušek a ten radí: "Musíme zase nějak zahladit
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PO STOPÁCH TRAGICKÝCH UDÁLOSTÍ

1.

KŘÍŽEK U ŠTĚPÁNOVA

V sobotu 12. března 1977 jsem se vydal hledat památný křížek u
Štěpánova. Procházel jsem ztichlóu předjarní krajinou, od chotěbořského
nádraží, po silnici k Sokolovsi a Bezděkovu.
Hned proti benzinové stanici v Chotěboři se vypíná pěkný kamenný
kříž s litinovým korpusem. Za posledním domem města, kde bydlí za
jímavý člověk, sběratel a milovník starožitností doktor Koštíř, nalézám
druhý kříž. Je litinový a zasazený v kamenném podstavci. Na okraji lesa
pár kroků po lesní cestě zastavuji se u památníčku z neopracovaného
žulového kvádru. Zasadili ho zde, na památku mladého Raaba z Chotě
boře, jenž byl zastřelen německými vojáky, v revolučních dnech roku 1945.
Snad na každém kilometru spatřím kříž či pomníček připomínající
nějakou tragickou událost. Dnes, ale chci nalézt křížek u Štěpánova, o kte
rém mi vyprávěl občan z Bezděkova Jaroslav Dočekal.
Po šestikilometrové chůzi přicházím do Bezděkova. Vesnice překvapuje
svou čistotou, pořádkem a úpravností. Obec má nejnovější školu, moderní
prodejnu potravin a k podivení - pěkný hokejový stadion s elektrickým
osvětlením. Zastavuji se u domku příjemného Jaroslava Dočekala. V ychází
se mnou před vesnici, aby mi ukázal směr k místům, kde se nachází
památný křížek a skalka, pod kterou je pochován německý voják zběh, o
němž se dále zmíním. cesta mě vede loukami. Na nich u malého háječku
potkávám skupinku dětí. Po krátké rozmluvě s nimi, jdou se mnou a
společně hledáme křížek. Brzy ho nacházíme, jak leží vyvrácen čelem v
trávě, na příkré stráni v trní nad silnicí.
Není veliký, sotva šedesát centimetrů, ale je dosti těžký. S námahou se
mi daří kamenný kříž zvednout a znovu vložit do otvoru podstavce.
Spatřujeme na něm jakýsi nápis. Vyškrabuji zašla písmena jedno za
druhém a také hned je zapisuji:
W TOMTO MISTIE NESS:
TIASNIM: PADEM GEST:
ZASIPAN: IAN BACKOWSKI
Tedy čtu: V tomto místě nešťastným pádem jest zasypán Jan Bač
kovský. Pádem to značí: náhle. Tedy v tomto případě - nešťastně náhle
zasypán.
Podle pověsti se v těchto místech propadl panský pasák i se stádem
ovcí. Podrobnosti již lidé neznají. Můžeme usuzovat, že snad šlo o nějakou
rokli. Při prohlídce nynějšího terénu a jeho složení napadá domněnka, že
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mohlo dojít k náhlému sesuvu půdy z příkré stráně. Těžko bychom dnes
nalezli jistější zprávu o této tragédii.
V racím se s dětmi do luk za říčku Crhovku, kde ke dvěma asi stoletým
lípám. Mezi nimi stojí nahnutý dubový kříž. Prý zde kdysi dávno blesk
zabil jednoho občana z Bezděkova.
Čtyřlístek - dvě dívky a dva chlapci mě doprovází kolem poničené
kapličky svatojánské, až ke štěpánovskému zámku, kde na rozcestí se
spolu loučíme. Já pokračuji přes Mařilovu Lhotku k Malochýnu.

POZNÁMKY:
Zdeněk Wirth v Soupisu památek historických a uměleckých v okresu
Chotěbořském (r. 1906) uvádí mylně Gak ve více případech v knize)
jméno zasypaného- BAGROWSKI. Popisuje kříž 0,60 m vys. (torso), s ra
meny ukončenými trojlistem. Stáří kříže udává- 18. století.
Podle Františka Reiniše (kat. kněz, později policejní akt. řed.), který
Zdeňka Wirtha znal osobně, Wirth posílal o prázdninách své žáky po
vesnicích s úkolem zjišťovat památky. Mnozí úkol plnili ledabyle, jak jsem
se po sedmdesáti letech přesvědčil i sám: chybné nápisy na křížích v So
bíňově a Štěpánově.

2.

HROB POD SKALKOU

Po rozkladu německé armády roku 1945 zůstalo kolem vesnic tisíce
koní. Pásli se volně na lukách a lidé, aby uchránili alespoň trochu trávy
pro svůj dobytek je soustřeďovali a pod dohledem ruských vojáků od
váděli na Moravu a dále na východ.
U štěpánovského dvora do ohrady pro skot byla nahnána část po
chytaných koní. Jednomu bujnému oři se podařilo přeskočiti ohradu.
S pocitem volnosti se rozběhl do velikého pole s vojtěškou, táhnoucího se
k nedalekému Hlaváčkovu mlýnu. Ve vysokém porostu se ukrýval jakýsi
neznámý muž. Když spatřil k sobě pádícího koně, vyskočil ze svého úkrytu
a ubíhal do blízkého lesa.
Právě v tu chvíli se díval z okna bezděkovské školy řídící učitel.
Poněvadž po krajině se ještě potulovali ojedinělí Němci, vyhlásil poplach.
Krátce po vyhlášení poplachu skupina ozbrojených občanů z Bezděkova se
vydala za podezřelým mužem. Obklíčili výběžek lesa, v kterém zmizel
neznámý. Spatřili ho ukrytého pod malou skalkou a vyzvali ho, aby se
vzdal. Muž ale neuposlechl a lesem se rozlehl výbuch granátu. Když
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obkličovatelé se dostali až ke skále, nalezli již jen jeho mrtvolu. Na místě
vykopali hrob a sebevraha pohřbili.
Brzy po této události se zjistilo, že hrob je upravován a obkládán
květinami. Byla zpozorována mlynářova dcera, ze mlýna na Crhovce, jak k
večeru smutná přichází ke hrobu pod skalkou. O prvních mírových
vánocích se jí narodila dceruška.
Až po čase se objevily podrobnější zprávy. Německý voják, jenž v
dubnu zběhl z armády, nalezl útulek v osamělém mlýně. Spřátelil se s
dcerou mlynáře a navázal s ní užší poměr. Přišla do jiného stavu. Voják se
ve dne ukrýval v lese nebo v polích a na noc se vracel do mlýna, až do
osudného dne, kdy byl vyplašen koněm v zeleném lánu. Snad ze strachu
ze zajetí řešil situaci odjištěným granátem, který ho zbavil života.
Svobodná matka s děvčátkem, aby jí lidé nepřipomínali poměr s Něm
cem, se za čas vdala do vzdálené vesnice, za vdovce, o dvacet let staršího.
Hrob nešťastného vojáka ještě pár roků po válce bylo možno nalézt
podle zplaněné růže. I ta se však ztratila a lesní porost zahladil poslední
stopy smutné události.
·

POZNÁMKY:
V poválečných dnech přišel o život také mladý chlapec Veselý, ze Ště
pánova, jehož otec pracoval jako kočí ve statku. Nerozumný hoch naládo
val plnou hlaveň malorážky náboji do pistole a poslední náboj, který přeč
níval, zarazil kladivem. Hlaveň se roztrhla a výbuch mu rozerval břicho.
Při zátahu v lesích Crhovech a zajímání rozeběhlých německých vojáků
civilními ozbrojenci, zahynul Stehno, občan z vesnice Sloupno. Prý byl
zastřelen Němci. Proslýchalo se ale, že nechtíc byl zabit kulkou od
některého horlivého civilisty.

Německá auta změnila směr ústupu a obce při silnici byly tímto
zachráněny...
V íce se dovídáme o J. Roobovi z písemných vzpomínek dvou, tehdy
studentek, ošetřovatelek Anny Bazalové a Aleny Svobodové z Chotěboře,
jež v revolučních dnech ošetřovaly zraněné bojovníky.
9. května 1945 odpoledne bylo hlášeno do lazaretu v dívčí škole, že za
Chotěb9ří v lese leží zraněný muž. Rychle bylo vypraveno do lesa pět žen
s nosítky. U posledních domků se od lidí dověděly, že zraněný s pomocí
kamaráda již odešel, ale prý ve výběžku lesa nad Horním mlýnem je
zabitý mladý Roob. "Našly jsme jeho tělo studené, bezvládné za olou
panou kládou přikryté větvemi. Byl to náš kamarád, skaut a hlavně:
nadšený vlastenec tělem a duší. Utkvěly nám na něm těžké boty, bunda,
pumpky, malá čepice se štítkem, tvář kdysi usměvavá zkrvavená
mladistvou krví jeho 22 let". Tak vzpomínaly dvě zúčastněné samaritánky.
Na pomoc ženám přišli muži, kteří na ramenou odnesli Jindřicha
Rooba do města, aby mohl být pohřben na hřbitově.

POZNÁMKA:
Z kroniky města Chotěboře - Krvavý květen (Dojmy a vzpomínky)
Anna Bazalová, Alena Svobodová- v červenci 1945.

ŠVÉDSKÝ DOLÍK

-

V

KONČINÁCH - NA KOSTELÍKU

Ve špici lesa nad Horním mlýnem k Chotěboři u lesní cesty, třicet kroků
od silnice, je zasazen žulový neopracovaný kámen bez nápisu, na památku
vlastence Jindřicha Rooba z Chotěboře.
Jen krátký zápis v památní knize města Chotěboře se zmiňuje o smrti
Jindřicha Rooba:
9. V 1945
... Na okraji lesa při silnici k Sokolovsi dostala se do boje
skupina, v níž chladnokrevností kulometčíka des. Ptáčka a nabíječe Em.
Mašky byla pouze jedna ztráta na životě. Padl tam student Jindřich Roob.

Nad malou vesničkou Sloupno, která je stulena pod Železnými horami, se
vypíná homolovitý kopec Kostelík. Pod ním na východ svažuje se k silnici
mírné údolí jmenované Švédským dolíkem a navazuje na území
v Končinách.
O pěkné jarní sobotě se svými mladými přáteli z Bezděkova, vydal jsem
se na pnhkum těchto pověstmi opředených míst. Měli jsme štěstí. Upro
střed Sloupna bydlí 71 letý František Vondráček. I když tento starý muž je
nemocný, vydal se s námi. Společně vystupujeme do stráně pod
Kostelíkem. Bedlivě a s pravou venkovskou upřímností popisuje památná
místa a vypráví, co slýchával ve svém mládí od starých lidí.
Líbí se mi jeho přímá mluva, v které krátce přechází na přátelské
oslovování. V jeho tváři vidím únavu, ale i radost, že přišel někdo, kdo
zachytí to, co by s ním odešlo do nenávratna.
Pomalu a rozmyšleně řadí věty a hovoří: "Podívej se na kopec, od
nepaměti nazývaný Kostelík a také tak jmenován v katastrálních mapách.
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PAMÁTNÍČEK STUDENTA JINDŘICHA ROOBA

-

Z jeho úpatí vytéká silný pramen vody, která je ledová i v nejparnějším
létě. Na svazích kopce jsou zasazeny ovocné stromy. Docházelo zde po
dlouhotrvajících deštích k sesuvu půdy, jak je dosud patrné. o původu
názvu kopce se vypráví pověst: Před dávnými časy majitel štěpánovské
tvrze se rozhodl, že postaví na tomto pěkném kopečku kostel. Panství sice
nebylo rozsáhlé, jen pár vesnic, ale žilo v nich dosti obyvatel. Ti museli
chodit do Libice do kostela, což zvlášt� v zimním období, kdy napadlo
hodně sněhu, bylo obtížné.
Tedy rádi poslechli štěpánovského pána a na vozech s koňskými i vol
skými potahy sváželi kámen na stavbu. O připravované stavbě kostela se
také dověděl hrabě ze sousedního zámku v Libici. Ten si potrpěl na
okázalé církevní slavnosti a na množství lidu přicházejícího z širokého
okolí. Slavnosti se nikdy neobešly bez poutí a trhů, z nichž největší přínos
mělo zámecké panstvo a část obyvatel městečka Libice.
Z obavy, aby nový kostel nad Sloupnem neodlákal návštěvníky a tím
neklesla okázalost městečka, rozhodl se libický hrabě zabránit jeho stavbě.
V noci vyslal svoje lidi a ti na jeho příkaz navážený materiál s kopce snesli
a na vozech pryč odvezli.
Štěpánovský majitel tvrze protestoval, ale nakonec musel ustoupit před
mocnějším hrabětem a stavba se neuskutečnila. Jen název Kostelík zůstal.
Vyprávělo se, že brzy podle činu, libický hrabě byl potrestán. Jeho
oblíbená dceruška těžce onemocněla, pomátla se na rozumu a v krátkém
čase zemřela."
Dívám se na pravidelný vrch a představuji si starodávnou kostelní
budovu na jeho vrcholku. Jistě by se na něm vyjímala a zapadala do
krásného koutu přírody.
Pokračujeme cestou ve vyrůstající trávě a zastavujeme se nedaleko
Švédského dolíku.
Pan Vondráček dále vzpomíná: "Jako chlapec pamatuji babiččinu
knížečku psanou švabachem. Byla o události, která se tady stala před více
jak třista lety. Kam se poděla zaznamenaná událost nevím, jistě ji oheň
dávno strávil, ale dobře vzpomínám babiččino vyprávění:
V roce 1643 v naší krajině krutě řádili švédští vojáci. S nimi přišli
i mnozí čeští emigranti doufající, že jim švédové umožní návrat do vlasti,
z které před lety museli odejít. Ale zklamali se. Švédové v Čechách loupili,
vraždili, vypalovali celé vesnice. Kam vtrhli byl jen pláč a nářek.
Jeden z českých emigrantů, sloužící ve švédském vojsku, zběhl a zor
ganizoval v našem kraji schopné muže proti nepřátelským vetřelcům. Byli
to zvláště sedláci z Hlinska a okolí.
Jedna švédská větší skupina i s velitelem hejtmanem Olafem Sal
merode rněla svůj tábor ve zdejším údolíčku. Lidí ozbrojení různými
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zbraněmi, cepy, kosami, vidlemi a vedeni navrátilcem napadli utábořený
oddíl loupeživých mušketýrů a došlo k strašnému masakru.
Desítky švédských žoldnéřů i našich odvážných předků vykrvácelo v
těchto místech. Ze Švédů se měl zachránit jen jejich kněz, který se skryl
nad údolím v lese ve skalní sluji. Skalka se dosud jmenuje Knězova
chaloupka. Pobití švédští válečníci jsou pohřbeni někde v dolíku, nebo pod
ním v končinách, kde končil boj. Traduje se, že na hrobě byla kamenná
deska s nápisem. Při jakýchsi polních úpravách přišla k zániku.
"Musím ještě dodat", pokračuje dobrý yamětník a vypravěč František
Vondráček "Měl jsem v Končinách pod Svédským dolíkem políčko. Při
práci na poli jsem nacházel kouličky a občas i podkovu, pozůstatky
velkého střetnutí českých bojovníků se švédskými vojáky.
Také množství velkých kamenů jakoby sesypaných s hůry Železných
hor do dávného tábořiště, rolníci po staletí odstraňovali ze svých políček.
Buď ty balvany byly valeny českými bojovníky ze stráně, nebo byli jimi
Švédové v táboře opevněni. Ještě dnes mnohé leží na hranicích polí."
Vracíme se kolem zemědělských budov a výkrmen prasat zbudovaných
pod Kostelíkem. Nepořádek a zápach kolem nich narušuje krásnou
scenérii. Loučím se s panem Vondráčkem u jeho domku a děkuji mu za
jeho poutavé vyprávění.
POZNÁMKY:
Pojednání o Švédech
strana 13-15.

-

I.

díl - Z rodného kraje - Švédové u Sobíňova,

STALO SE A NEBYLO TO V KOCOURKOVĚ

Na návsi v Sobíňově, v jedno sobotní odpoledne se rozlehl poplašný
hlas hasičské trubky. V krátké době před hasičskou zbrojnicí se
shromáždila většina členů sboru a i dalších mužů. V šichni byli ochotni
pomoci likvidovat vzniklý požár kravína v nedaleké vesnici Příjemky.
Rychle byla otevřena vrata, spolehlivá Stratílkova stříkačka vytažena,
auto nastartováno. Velitel přehlíží zdali všichni mají přilby, jestli je
všechno v pořádku.
V tom kdosi zavolá: "Kde jsou hadice??"
Zraky všech se upřou na prázdné schránky automobilu.
Nad Bílkem k obloze se valí hustý dým. U hasičského skladiště zmatení
členové i s velitelem sboru chvatně hledají nejpotřebnější věc k hašení.
Celé auto i zbrojnice je prohledána, padají otázky, ozývá se hněvivý křik.
·
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Od budovy národního výboru běží pan tajemník. Zkroušeně volá: "Co
kdyby hořelo ve vsi, budeme se dívat jak chalupy hoří?!"
"Kdo dal svolení, kdo odtáhnul hadice?" celý brunátný křičí velitel
sboru.
Pan tajemník po vysvětlení, že půjčil hadice družstvu na stříkání
kukuřice, se ztrácí kdesi za chalupami.
Skutečný čítánkový příběh, který by mohl nésti název, ne U nás v
Kocourkově, ale U nás v Sobíňově.
Příhoda měla dohru a závěr, v té době nemohla ani jinou mít. Velitel
hasičů, kterým se v té době začínalo úředně říkat požárníci, byl předvolán
před úřad, bylo mu resolutně vytknuto jeho napadení velitele družstva.
Přestal být velitelem a členem "požárníků". S ním vystoupili i další
členové.
Od obdivuhodného rychlého nástupu sobotního odpoledne v letech
padesátých pokulhává činnost požárního sboru v Sobíňově. Většinou se
členové sejdou jen na výroční schůzi, kdy se podává párek a káva a
dohodnou se na konání bálu.

SLAVNOSTNÍ PROJEV PRONESENÝ V KVĚTNU ROKU 1995
V SOBÍŇOVĚ PANEM KARLEM JANÁČKEM PŘI ZAHÁJENÍ
VÝSTAVY K 50. VÝROČÍUKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Vážení přátelé, pořádáme výstavu s názvem "Náš domov v proměnách
času". Zamysleme se nejprve nad tím, jaký smysl a poslání má naše
výstava.
I když lidský mozek mnoho zachytí, přece jenom se nám časem hodně

zážitků, které jsme prožili v životě, zamlží a podrobnosti se nám jaksi
ztrácejí. Když však pohlédneme na starou fotografii či dokument, najed
nou se nám v mysli vybavují i zážitky, o nichž jsme mysleli, že jsme je
dávno zapomněli. A to je účelem výstavy, aby nás přivedla k vzpomínání a
k zamyšlení. Dokumenty starším jistě připomenou a osvětlí mnohé
události, mladým možná trochu ukáží minulou dobu z jiné a pravdivější
stránky, než jak byla do nedávna hlásána. Padesát roků v dějinách mnoho
neznamená, ale musíme říci, že minulých padesát roků bylo pro naši vlast
z historického pohledu velmi mimořádných a je tedy třeba je poctivě,
spravedlivě a hlavně pravdivě podchytit a vše, co je možné, zaznamenat.
A k této dokumentační práci jsou potřeba doklady, záznamy, fotografie

ZBYTEČNÁ SMRT
Skončila hrozná válka. V lesích kolem Stružince se skrylo mnoho
německých vojáků. V osadě Jasné Pole v krajovém stavení na břehu
rybníka Januše, hospodařila rodina Pátkova. Krátce po 9. květnu 1945
vstoupil do jejich chalupy puškou a pistolí ozbrojený Němec. Pánovitě
žádal něco k jídlu. Hospodář Pátek mu řekl, že musí pro potraviny do
komory. Když se vracel do světnice, napadlo ho, že by mohl vojáka
odzbrojit. Po vstupu do místnosti Pátek položil bochník chleba a hrnek s
mlékem na stůl. Když hladový voják usedl ke stolu, o který si opřel pušku,
Pátek se po zbrani vrhnul. Němec však byl rychlejší, hospodářův útok
odrazil a výstřelem z pušky jej zastřelil. I také hospodyni, která křičela a
chtěla vojákovi zabránit v činu, zabil.
Chlapec Boháč vypomáhající u Pátků, zdržoval se právě na dvoře. Jak
zaslechl střelbu, zalekl se a kvapně utekl. Dcera manželů Pátkových právě
byla na návštěvě u svého snoubence v Kocour ově.

\

Nedaleko hospodářství nešťastných manželů, nalezli lidé mrtvolu
německého důstojníka. Neměl u sebe žádnou čepici. Ta se našla v domě
vraždy. Usoudilo se, že mrtvý německý vojín byl ten důstojník, který
zavraždil Pátkovy.
Sebevraha Němce zakopali na místě, kde byl nalezen.
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i věci.
Mým životním údělem se stala historie, zvláště našeho kraje, kterou
jsem se snažil nestranně zachytit do svých četných kronik a doložil
fotografiemi a listinným a věcným materiálem. Část můžete spatřit na této
výstavě. Velká část z mého archivu je již uložena v různých muzeích,
například v Chotěboři, Žďáru, Praze a jinde. I to, co mám doma, chci
předat, tedy dát tam, kam takové věci patří. Při této příležitosti vyzývám
Vás: Važte si památek po dřívějších generacích, neničte je, uchovejte je a
předejte do archivů, kde budou k potřebě odborníků, historiků, badatelů
dob minulých. Děkuji Vám!
Pončvadž si v těchto dnech připomínáme výročí 50 let od skončení

ncjstra�nčjšf války v dějinách lidstva, zmíním se dále o krvavých
ud61osLcc:h, které se staly právě před padesáti lety.

Vážen( přátelé, uvedu několik poznatků z mé dlouholeté práce o válce,
kdy jsem vyslechl stovky účastníků, vdov a pozůstalých a shromáždil
mnoho dokumentačního materiálu.
Jsou lidé, kteří se na květnové i válečné události možná dívají trochu
jiným pohledem, a podle rčení, že po válce se stává mnohý vojáček
generálem, vyprávějí, jak a co se mělo nebo nemělo dělat. Válka je zlo
a byla vždy následkem odtrhnutí od mravních zákonů. Každý dobrý člověk
ji musí odmítnout, neboť lidé by se měli vždy domluvit, dohodnout, nežli
použijí proti sobě vražedné síly.
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Začnu otázkami.
Pomohlo povstání českého lidu k bližšímu ukončení války v naší zemi?
Měli, nebo neměli lidé vlastenci povstat proti okupantům, nebo čekat, až
je někdo osvobodí? Měli, nebo neměli muži poslechnout mobilizační
výzvu v Chotěboři, v Brodě a snad v každé vesnici, zvláště jít osvobodit
Bílek?
Nyní k poznatkům.
Na Bílku, ve vojenském prostoru, jsem vojákoval a pět roků pracoval.
Poznal jsem tedy dokonale budovy a prostory muničních skladů. Ještě v
roce 1950 tady byly hromady trofejní munice. Natož koncem války.
V šechny budovy byly podminovány a měly být při ústupu Němců vyho
zeny do povětří. Vyslechl jsem muže, kteří podminování museli provádět.
Jak by to dopadlo s naším krajem při ničení muničáků?
Ve Studenci počátkem května bylo ubytováno na sto mladých vy
cvičených německých odstřelovačů, kteří se měli rozvinout na Železných
horách a odstřelovat sovětský průzkum a naše partyzány. Zásluhou
republikánských důstojníků po jednání s jejich veliteli, odložili vojáci
těžkou výzbroj - miny, pancéřové pěsti a odešli 6. května směrem na
západ, jenom s ručními zbraněmi. Vyslechl jsem vyjednavače, například
vrchního strážmistra Kropáčka, starostu Otu Němce, a mám svědectví
četníků a členů ilegální organizace Rada tří (Obrana národa) z Trhové
Kamenice.
Nad Ždírcem a na Železných horách počali Němci 7. a 8. května
zaujímat obranná postavení a zakopávat se. Silnice byly přeplněny
vojenskou technikou obsazenou tisíci ozbrojenými vojáky. Partyzáni
pozvali ruské letce, kteří před polednem 9. května vykonali dílo zkázy.
Vojáci opustili vozidla a utekli do lesů. Jen několik jich zahynulo při
náletu. Zato však bylo mnoho mrtvých civilistů a zničených domů. Možná,
že k rozehnání srocené armády stačila kulometná střelba při prvním
nasazení letců. Naštěstí mnoho bomb nevybuchlo, jinak Krucemburk a
Ždírec byly srovnány se zemí.
U Golčova Jeníkova blízko silnic vedoucích do vnitrozemí již počátkem
roku 1945 byla po několik týdnů cvičně postavena dělostřelecká baterie
generála Kukatova. Tato dělostřelecká baterie "dvanáctek" byla disloko
vána a rozmístěna v prostoru Jeníkov, Habry, Ronov, Vilémov a Žleby.
Koncem března odjela do bojů k Ostravě. Ale znovu se začátkem května
vrátila, aby zaujala bojové postavení na původních místech. Po zásahu
revolucionářů se dělostřelci vzdali. Generála, který neuposlechl, zastřelil
nadporučík Němec, jeho podřízený. Důstojníci, kteří dali rozkaz ke vzdání
se, byli pak zajati esesáky a měli být popraveni. Rychlý spád událostí je
zachránil před smrtí.

Tato baterie a další určené jednotky měly zpomalovat postup sovětů,
aby jejich soukmenovci mohli ustoupit na západ. Bylo v tom kotli na
milión vojáků.
Jak by to asi s naším krajem, naší zemičkou dopadlo? Ještě 8. května
byly shazovány letáky podepsané velitelem německého letectva, aby se
vojáci nevzdávali. Jiné letáky shazovali ruští letci, s výzvou gen. Mali
novského: Pokud se Němci nevzdají, použije sovětská armáda všechny
dostupné zbraně ke zdolání odporu.
Stačily by dvě hodiny ke strašné tragédii. Fanatismus Němců byl ještě
veliký. Ještě 9. a 10. května vraždili v Raňkově u Chotěboře. Revolu
cionáři, mnohdy holýma rukama, je zajímali. Jenom ve Ždírci bylo
soustředěno na 70 000 zajatců.
K odporu vyzývaly i letáky shozené americkými letci, a to již v dubnu.
Nakonec bych chtěl něco říci ke tragédii u Sobíňova dne S. května
1945. Byl jsem přímým účastníkem. V přestřelce zahynul můj starší bratr.
Sám jsem byl zraněn do levého boku.
Můžeme odsuzovat staré vojáky, například Josefa Starého - Ječmínka,
ruského legionáře, který se vrátil až v roce 1920, Emila Vepřovského,
Zvolánka, Jeníka a Víta Janáčka a další vojáky z první republiky, kteří
poslechli mobilizační výzvu?
Na Bílku po krátkém jednání se posádka vzdala. Snadné vítězství snad
zahalilo myšlení vedoucích důstojníků a partyzánů, že nás původně vyslali
do Ždírce a Krucemburku odzbrojit tam umístěné malé jednotky. Mnozí
z nás ani nevěděli další zprávu, že je u Dočekalovy vody transport
esesáků, kteří podle očitého svědka Rudolfa Procházky si vyhlédli
příhodný terén s úvozem a cvičně se rozvinuli před naším příjezdem.
Pak následovalo neuposlechnutí k zastavení auta u "Sedmnáctky", kde
nás zastavovala určená stráž - Mirek Ilich a Láďa Pěchů.
Po t;astavcnf auta u Dočekalovy vody velitel št. kap. Honický z Chotě
boře po hndcc s podporuč í k em Dvořákem zbaběle utekl - prý pro posilu.
Pnk pl'l vyjednávání parlamcntářl'1 s Němci, při manipulaci s puškou, Lojza
.Josků Z(! Sopor vys t ře l i l . Možná, že pro nás, kteří jsme se zachránili, to byl
šťustný výs třel.
Nevěřím, že by nás srocené za autem nechali Němci odejít nebo že by
složili zbraně. Obklopili by nás a povraždili všechny! Taky rozkaz Emila
Dvořáka a vojína Rudolfa Konfršta, abychom po útěku Honického
nezůstávali za náklad'ákem, přinesl některým záchranu.
Že Němci měli taky ztráty, mám zjištěno a mimo střelbu z kulometů a
pušek z naší strany, byl transport ještě dvakráte přepaden. Bylo to z okraje
lesa Kožíšek kulometnou střelbou partyzána Rusa, u něhož byl Jiří Kafka.
Pak podruhé střelbou z kulometu F rantiška Brabce a Oty Břízy od sopot-
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ského lesa. Když se transport objevil nad Dolečkem, bylo zasaženo auto
a počalo hořet. Nakonec musel velitel transportu v Chotěboři podepsat
smlouvu o neútočení.
Kdo se spravedlivě dívá na povstání, nemůže jenom odsuzovat, ale
musí taky vidět kladné stránky.
Rozbor situace a posouzení událostí nechme historikům a my, již z
mála účastníků a pamětníků, dnes vzpomeňme na ty, kteří ztratili své
životy ve vlasteneckém nadšení a v touze po svobodě. Věřme, že již nikdy
nedojde k nové litici války a lidé budou žít v míru. K tomu však je třeba
lásky, snášenlivosti a vzájemné tolerance. Věřím, že i tyto lidské klady
budou nacházet v našem národě stále více úrodnou půdu.
Na závěr děkuji všem, kteří se o tuto výstavu zasloužili, zvláště příteli a
starému skautu Josefu Dvořákovi, celému zastupitelstvu, v čele se staros
tou Františkem StaJ.ýrn, a i všem, kteří nám zapůjčili dokumentační
materiál, podpořili nás i dali rady.
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