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Události na jaøe roku 1945 dávaly
tu�it, �e se nenávratnì blí�í konec druhé
svìtové války a porá�ka nacismu. Vý-
chodní fronta se pøiblí�ila k Brnu a na
východní Moravì se bojovalo u Pøerova a
na Ostravsku.

V Boskovicích byla umístìna nìmec-
ká posádka s protiletadlovými dìly a dal-
�ími zbranìmi. Ná� kraj byl prohlá�en za
druhé váleèné pásmo váleèného území.
Do okolí Boskovic, zejména do lesù ko-
lem valchovské a hrádkovské cesty, byla
dová�ena munice a ukládána kolem cesty.
Do Pilského údolí navozili Nìmci sudy a
nádr�e s benzinem, které ulo�ili pod stro-
my podél silnice. To vzbuzovalo obavy
obèanù bydlících na konci Boskovic v
Su�ilovì a Bìlské ulici. Mìli strach, jak
by dopadli, kdyby ru�tí nebo angliètí letci
tato skladi�tì napadli.

Nìmecké velení naøídilo stavìt v uli-
cích mìsta obranné záseky, kterými mìly
být silnice pøehrazeny pøed pøíjezdem
Rudé armády. Záseky byly zbudovány v
ulici Komenského, Vodní, Riegrovì, Rù-
�ové, Havlíèkovì, Su�ilovì, Podhradí a
Bílkovì. Také na silnici do Lhoty Rapoti-
ny v Mezihoøí.

V únoru projí�dìli mìstem nìmeètí
vystìhovalci z Bílska, jak mìli na vozech
napsáno. Vozy mìli opatøeny samodílnì
narychlo zhotovenými støechami. Byly
plnì nalo�eny pytli s obilím, senem a snad
i �atstvem. Jak je napsáno v kronice mìs-
ta, konì mìli pìkné, nebylo na nich vidìt,
�e by trpìli bídou. Jely vìt�inou �eny s
dìtmi, mu�i byli pouze starci. Byli to
Nìmci z Rumunska. Místní Nìmci se svý-
mi rodinnými pøíslu�níky z vybombardo-
vaných mìst zde pøechodnì ubytovanými
dìlali tìmto vystìhovalcùm prùvodce a
opatøovali jim noclehy, buï v panském
dvoøe, a kdy� tam ji� místo nebylo, uklá-
dali je i na námìstí. Dali jim najíst a pak je
posílali Bílkovou ulicí na dal�í cestu, prav-
dìpodobnì do Rakouska, jak kuse sdìlo-
vali.

V budovì gymnázia byla zøízena pol-
ní nemocnice, která od bøezna zaèala pøi-
jímat tì�ce ranìné k pøevazùm. Kdo z
pøivezených vojákù zemøel, byl pocho-
ván u novì zøizovaného høbitova na Ví-
tovském, u cesty do Doubrav.

Vojenské velitelství nìmecké armá-
dy bylo v zálo�enském domì. V mì��an-
ské �kole (dnes pedagogická �kola) bylo
zásobovací skladi�tì. Navozili tam mno-
ho vojenského materiálu, co� vypadalo,
jako by se zde chtìli usadit natrvalo.

Mìsto bylo plné nìmeckých vojákù a
dostalo na èas ráz vojenské posádky. Ko-
lem mìsta byly postaveny protiletadlové
hlídky se strojními pu�kami.

Koncem bøezna zaèali Nìmci odvá-
�et na nákladních autech skladi�tì, v dub-
nu odvezli polní nemocnici, také nìkteré
vojenské oddíly byly odvolány. Zùstalo

jen vojenské velitelství, oddíl protileta-
dlové obrany a mrtví na høbitovì.

To v�e ji� bylo v dobì, kdy se podstat-
nì zvý�ila bojová èinnost. Sirény ohla�o-
valy nìkolikrát za den nálety letadel, èas-
to bylo sly�et dunìní vybuchující munice
z blí�ící se fronty. Poplachová slu�ba na-
stupovala nìkolikrát za den, aby zahánìla
chodce a povozy z ulic do krytù.

2. dubna o velikonoèním pondìlí pro-
létla nad Boskovicemi letadla. Kolem 14.
hodiny oblétla mìsto a zamíøila nad Rov-
nou. Bylo odtud sly�et výstøely. Letadla
se znovu vrátila, krou�ila nad Oborou a
zámkem a po chvíli zmizela za lesem. Po
15. hodinì pøi�la zpráva ze Skalice, �e
ru�tí letci støíleli na lokomotivy, které
stály na skalickém nádra�í pøipraveny k
odjezdu. Ve vozech místní dráhy bylo
zranìno nìkolik osob, jeden obèan z Brna
byl zasa�en støelou a zemøel.

Dal�í nálet na Boskovice se uskuteè-
nil 27. dubna. Bomby dopadly na høbitov,
po�kodily nìkolik pomníkù a domy v
Havlíèkovì ulici naproti továrnì Bosko.
Za dva dny nato shodila letadla bomby v
okolí okresního úøadu, nejvìt�í vyrvala v
zahradì u Prchalù 2 stromy a vytvoøila
jámu 1,5 m hlubokou. Okna v �irokém
okolí byla rozbita.

30. dubna odjelo z Boskovic nìmec-
ké velitelství, tak�e nìmecké jednotky
ztratily velení. Po 14. hodinì hlásil mìst-

ský rozhlas, �e ruské vojsko postupuje od
Skalice na Boskovice, aby se na radnici
dostavili tlumoèníci z øad obyvatelstva,
znalí ru�tiny. Krátce nato, kolem 16. ho-
diny, se roz�íøila zpráva, �e byly na Rovné
spatøeny sovìtské jednotky. Ve mìstì
nastal zmatený útìk nìmeckých vojákù,
kteøí prchali v�emi smìry. V panice zajeli
s koòskými povozy i na zámecký kopec
ke hradní zøíceninì i na úzkou pì�inu k
�Vyhlídce�, kde se vozy i se spøe�ením
zøítily po srázu k Pilskému údolí.

Poslední bombardování Boskovic
bylo 5. kvìtna 1945 v 10.12 hodin. Bylo
poslední, ale nejtragiètìj�í. Vy�ádalo si 9
obìtí na �ivotech a nìkolik ranìných. O
tom více na jiném místì.

V mìsíci dubnu, mo�ná ji� nìkdy
døíve, se schází v bytì Karla Kovaøíka
skupinka boskovických obèanù, Èenìk
Dokoupil, Josef Valter, Alois Øehoøek,
Josef Veselý, Jaroslav Veselý a Ervín Bi-
nar a pøipravuje se na pøevzetí správy
mìsta po porá�ce Nìmecka. Kovaøíkovi
bydleli v Havlíèkovì ulici u starého høbi-
tova. Schùzky tam v�ak byly mo�né jen
pokud skupina èítala málo èlenù. Èím
více se v�ak blí�il konec války, bylo nutné
poèet èlenù roz�íøit, aby se tento ilegální
národní výbor mohl dobøe pøipravit na
pøevzetí úøadù a podnikù. Tito dal�í èle-
nové byli pøedem vybraní, spolehliví lidé.
Proto�e scházení se tolika lidí na Havlíè-

kovì ulici bylo nebezpeèné, nabídl jim
jeden z èlenù, �e se mohou scházet u nìj v
bytì na Tyr�ovì ulici (dnes dùm è. 7).
Dùm byl v zahradì a nehrozilo tak velké
nebezpeèí prozrazení. Rodinu poslal ra-
dìji do Velenova k panu B. Luká�ovi, aby
tam bydlela, dokud si pro ni sám nepøijde.

Pøi poslední schùzce, která se konala
mimo budovu obecního úøadu dne 8. kvìt-
na, byly rozdány v�em èervenobílé pásky
na rukávy a patøièné instrukce. Bylo do-
hodnuto, �e 9. kvìtna se v�ichni sejdou na
námìstí a pøesnì v 9.00 hodin si pásky dají
na rukávy a provedou pøevzetí obecního
úøadu a správu mìsta. Èleny revoluèního
národního výboru se stali obèané mìsta,
jak jsou uvedeni na fotografiích.

Ráno 9. kvìtna v 9.00 si na námìstí
pásky nasadili a �li -neozbrojeni - k obec-
nímu úøadu. Jak napsal jeden ze zúèastnì-
ných: �U vchodu jsme se srazili s Nìmci
dosazeným starostou, panem Veèeøou, bý-
valým pøednostou berního úøadu, který
právì vycházel z úøadu. Bylo ji� v�eobec-
nì známo, �e kapitulace byla podepsána a
on se vùbec nedivil, �e jdeme úøad a
vedení mìsta pøevzít. V tom se mezi nás
vedral pan Adam se svými dvìma dospì-
lými syny a chtìl jej insultovat. Tomu
jsme zabránili s poukazem, �e není tøeba
�ádné násilí a on, pak-li nìco zlého prove-
dl, bude povolán k zodpovìdnosti. On pak
mohl v klidu odejíti. (Nebyla proti nìmu

�edesáté výroèí konce druhé svìtové války Jiøí Bu�ina

Slavobrána a kontrolní stanovi�tì Rudé armády u hotelu Slavia v Boskovicích.
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Miroslav Holík

Je èasnì ráno dne 9. kvìtna 1945.
Jsou teprve 3 hodiny, zaèíná se �eøit. V
té dobì projí�dí køi�ovatkou na Vacul-
ce nìmecký tank. Uhání pøed Rudou
armádou a smìøuje k Letovicím. Tam
v�ak nemù�e, nebo� by vjel pøímo do
rukou Rudé armády. Náhle zastavuje,
nebo� se v�í pravdìpodobností si øidiè
uvìdomuje, �e mìl na Vaculce odboèit
smìrem na Kun�tát. Vrací se zpìt a
otáèí se na mostku u Slavíèkových.
Náhle zazní mohutný výbuch, tank vy-
létá do povìtøí a hoøí. Pod svými troska-
mi pohøbil celou posádku tanku. Do
prostoru mostku, kde se chtìl øidiè tan-
ku otoèit, ji� døíve pøed tím prchající
Nìmci slo�ili rùzné trhaviny a munici,
vèetnì min, kterými chtìli mostek vy-
hodit do vzduchu. Jakmile na nì pøi
couvání najel, v�e explodovalo. Okolní
domy byly po�kozeny. Ètyøicetiletý
Franti�ek Slavíèek pøi�el o zrak. V sou-
sedním domì byla v oblièeji zranìna
obyvatelka domu, která musela být o�et-
øena lékaøem ve Svitávce. Ten ji v�ak
ihned odeslal do Boskovic. Ani tam si s
jejím poranìním nevìdìli rady a ihned
ji odeslali do brnìnské nemocnice, kde
jí specialisté okam�itì oèi operovali.
Je�tì dnes, po 60 letech, je poznamená-
na tímto silným otøesem a má trvalé
následky na obou oèích. Obrázek byl
poøízen tìsnì po výbuchu a ukazuje to,
co z tanku zbylo.

Tato vzpomínka je sepsána podle
vyprávìní pøímé svìdkynì události.

Výbuch tanku
Miroslav Holík

vznesena pak ani jedna stí�nost). S úøed-
níky, ji� byli v�ichni èe�i nebylo vùbec
�ádných potí�í. Pøedstavili jsme se jako
revoluèní národní výbor, vyvìsili na bal-
konì státní vlajku. Karel Kovaøík, jako
pøedseda revoluèního národního výboru
pronesl místním rozhlasem krátký projev
o pøevzetí úøadu s poukazem, aby lidé
sledovali peèlivì ka�dou relaci místního
rozhlasu a øídili se jejími pokyny. K prvé
oficiální schùzi jsme se se�li v rohové
místnosti prvního patra na radnici. Odtud
jsme vidìli stìhování nìmeckých uprchlí-
kù s nalo�enými vozy ta�enými koòmi,
jak smìøují po námìstí vzhùru.�

Poèátkem dubna 1945 byla postave-
na organizovaná partyzánská rota, která
mìla 4 èety. Velel jim �kpt. Døímalka,
pøípadnì rozkazy dával Macháèek. Mìli
spojení na VELU - vojska lidové armády
a pøes Døímalku na skupinu DELTA. Men�í
skupinka ji� pracovala od záøí 1944. Po 1.
kvìtnu byla naøízena pohotovost roty. Dne
8. kvìtna ráno nastoupila rota do chlapec-
ké �koly. Na jednotlivých obcích byly
zøízeny BOJKY. Byla jim v�ak dovolena
jen odzbrojovací èinnost jednotlivcù a
men�ích skupinek nìmeckých vojákù, aby
bylo zabránìno vìt�ím bojovým støetnu-
tím. Dne 9. kvìtna byli v�ichni oznaèeni
páskou ÈSR na rukávech.

Po pøíchodu jednotek osvobozujících
vojsk byly ozbrojené jednotky rozpu�tìny
a zbranì dány k dispozici Rudé armádì.

V odpoledních hodinách 9. kvìtna
pøijel do Boskovic autem velitel party-
zánské skupiny �Juraj�, major Nièajev a
tøi dal�í partyzáni -Valentin, Viktor a Ela
Dohnalová. Juraj dal vyhlásit, aby v�ichni

mu�i nastoupili k obranì mìsta. Dostavi-
lo se jich dost. Partyzáni si je rozdìlili na
skupinky a s nimi obsadili vjezdy na ná-
mìstí. Mezitím pøijely na námìstí nìmec-
ké jednotky s dìly. Partyzáni s dobrovol-
níky je bez jediného výstøelu odzbrojili a
zajali, jejich zbranìmi vyzbrojili obèany.

Zajatí Nìmci v poètu asi 2 000 mu�ù
byli odvedeni na høí�tì v Èervené zahra-
dì, zbranì a støelivo bylo uskladnìno v
zelené �kole.

Po 20. hodinì dne 9. kvìtna pøijeli od
Valchova do Boskovic první tøi vojáci èes-
koslovenské Svobodovy armády. Byl to
Èech - poruèík Karel Krejèí, velitel 1.
baterie 2. dìlostøeleckého pluku Jaselské-
ho, rotný Andrej Kováè - Ukrajinec a Slo-

vák svobodník Michal Stafura. Je�tì nedo-
znìly zdravice a improvizované uvítání a
pøijí�dìjí pøíslu�níci Rudé armády, mezi
nimi mlad�ij lejtìnant Vasilij Machanoviè
Ignatìnko. Pak pøijel kapitán Boltunov,
který byl zaveden na obecní úøad, kde
pøevzal vojenskou správu mìsta. Ta byla
ukonèena 10. èervence 1945 - úøedním
záznamem uvedeným na 10. stranì.

Pokusil jsem se vybrat z archivních
materiálù a ze vzpomínek pamìtníkù to, o
èem� jsem si myslel, �e je podstatné pro
osvìtlení doby pøed 60 roky. Mnoho jsem
toho musel vynechat, ale alepoò podle
napsaného si laskavý ètenáø udìlá obrá-
zek té doby. Ostatní pak doplní vzpomín-
ky pamìtníkù, uveøejnìných dále.

�edesáté výroèí konce druhé svìtové války
(pokraèování z 1. strany)

kvìtna, to slavné májové ráno osvobo-
zení, uvítalo ji� u nás rumunské oddíly
sovìtské armády. Na�e obec byla svo-
bodná, svobodnì ji� vlály èervenomod-
robílé prapory a lidé vítali získanou
svobodu.

A pøece pìt na�ich spoluobèanù
nemohlo se u� z vítìzství radovat. Bylo
to pìt mu�ù, kteøí ztratili a obìtovali své
�ivoty v dobì nesvobody. Jsou to ti,
jejich� jména nese malý pomníèek pad-
lým na Vaculce. Byl to Ladislav Bed-
náø, újezdský rodák a sebranický kováø,
èlen partyzánské skupiny Jermak. Dal-
�ím byl Franti�ek Kozák, který zahynul
jako devatenáctiletý pøi bombardování

Nìmecká fronta �Støed�, které ve-
lel generálplukovník Schörner, poèala
koncem dubna ustupovat a mìla klást
odpor sovìtským vojskùm a také voj-
skùm ès. armádního sboru v oblasti
Moravy. Ke konci dubna bylo sly�et
dunìní dìl od Brna a� k nám do Sebra-
nic. Kdy� Brno padlo, na�e vesnice se
dostala do prostoru nìmeckých ústupo-
vých operací. V lese zvaném �Pod
Chloumkama� bylo zøízeno skladi�tì
støeliva, do Sebranic se stáhly zadní
nìmecké voje, Nìmci zabrali �kolu, ha-
sièskou zbrojnici, obsadili panský dvùr
a nakvartýrovali se i do jednotlivých
domù. Z kamení byly postaveny u so-
kolského cvièi�tì a �v bránì u Øehùøko-
vých� pøeká�kové zdi, v zahradách
domù è. 38, 58, 59 a 162 byla zamasko-
vána kulometná hnízda. Za branou v
domì è. 165 se pekl vojenský chléb, u
øezníkù �vába a Kupsy se porá�el pro
vojsko dobytek a dìlaly se salámy, ve
sklepích Kaldova obchodu byla nìmec-
ká zásobovací stanice Veronika s ko-
mandem, v hospodì u Chloupkù, u Hla-
dilù a Pulcù se opravovaly kulomety a
protiletadlové zbranì a za humny se za-
støelovaly. Byl vydán zákaz vycházení
obyvatelstva mimo obec, obcí procháze-
ly vojenské hlídky a hledaly zbranì.

Vlastní ústup nìmecké armády za-
èínaly pro�ívat Sebranice a� zaèátkem
kvìtna. 3. kvìtna zaèali Nìmci podmi-

novávat most na Vaculce. Pøi pokusu o
zmaøení jejich zámìru byl Nìmci za-
tèen sebranický obèan Franti�ek Pìta,
poruèík ès. armády v záloze a odvleèen
do vily ve Svitávce, kde bylo sídlo ge-
stapa a polního èetnictva.

V odpoledních hodinách ji� nastal
panický ústup Nìmcù. Hrnuli se v ne-
poøádku po silnici, po cestì kolem Se-
bránku, po cestì po skále i od Bo�í
muky. Vojáci odhazovali zbranì, na
Vaculce v místì dne�ního pomníku pad-
lým ve druhé svìtové válce hoøel nalou-
pený textil, obuv, potraviny a dal�í vìci.
Na Janatce znièili Nìmci celý náklad
psacích a poèítacích strojù a �Pod
Chloumkama� vyhodili do vzduchu
skladi�tì støeliva. V polích hoøely auto-
mobily a ozývaly se výbuchy. Po ces-
tách se tlaèily kolony a vozy ustupující
armády. Nìmci se v�emo�nì sna�ili
dostat se pøed ruskými Ivany co nejdøí-
ve na vysoèinu a odtud dál na západ pod
ochranu Amerièanù.

Sebranických obèanù se zmocòo-
vala radost, zaèali vyvì�ovat na�e státní
vlajky. Málem to stálo nìkteré �ivot.
Rozumná nìmecká spojka prozradila,
�e za nimi se blí�í útvary SS, útvary to
zavilé a ne�etøící �ivotù. Prapory muse-
ly tedy je�tì ustoupit esesáckým minám
a pancéøovým pìstem. Celý veèer a noc
na 9. kvìtna trval je�tì ústup Nìmcù
pøes na�i vesnici, ale májové ráno 9.

Závìr konce války v Sebranicích Miroslav Holík

v Neuengamme u Hamburku v únoru
1943, kde byl totálnì nasazen. Stejný
osud stihl 24 letého Ladislava Ol�ana,
který byl nasazen na práci v Mostu. Ji�
v èervenci 1942 zahynul v plynové ko-
moøe v Osvìtimi ve vìku 27 let zámeè-
ník brnìnské Zbrojovky Josef Slavíèek,
sebranický rodák.

Jako pátý polo�il �ivot za na�i svo-
bodu Franti�ek Pìta, technický úøedník
a poruèík na�í armády v záloze. Byl
zastøelen nìmeckými okupanty 9. kvìt-
na 1945 ranou do týla ve sklepì svitá-
vecké vily továrníka Löw Beera. Jeho
tìlo bylo nalezeno zakopáno v parku
vily. Bylo mu 31 let.

Sebranice - Vaculka, situace po
výbuchu tanku pod køi�ovatkou na
Kun�tát.

Rumunská armáda na námìstí v Boskovicích.
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Na poslední váleèné týdny v Kníni-
cích a jejich okolí se dochovalo i nìkolik
vzpomínek z pera syna tehdej�ího kní-
nického øídícího uèitele Jiøího Ferulíka.

1. bøezna 1945 jsem nastoupil jako
lesní adjunkt na polesí Karlov. Tehdy
bylo stále je�tì vedení velkostatku baro-
na Königswartera v nìmeckých rukou.
Jeho øeditelem byl lesmistr Kabelka, jeho
zástupcem lesní kontrolor Bárta a vedou-
cím polesí Karlov byl lesní správce Jako-
be. V�ichni tøi umìli velmi dobøe èesky,
se zamìstnanci také èesky mluvili a po-
kud vím, pøes celé období války a nìmec-
ké okupace se k èeskému obyvatelstvu
chovali korektnì. Na polesí jsem mìl za
úkol vykonávat bì�né kanceláøské práce
a mimo to hlavnì udr�ovat kontakt s
hajnými na Pohoøe a na Melkovì a s
pracovi�ti v lese. Nìmci u� tenkrát do
lesa nechodili, nebo� se v nìm necítili
bezpeènì. Válka se toti� blí�ila ke konci,
odboj sílil a v lese se pohybovala øada
partyzánských skupin.

V prùbìhu mìsícù bøezna a dubna
provoz v lese, i kdy� se fronta nezadr�i-
telnì blí�ila, normálnì pokraèoval. �e-
betovská pila, patøící velkostatku, toti� i
nadále vyrábìla plnou parou bednièky
pro pøepravu munice pro nìmeckou ar-
mádu, a proto se výroba kulatiny pro pilu
zastavit nemohla. V lese se zaèaly obje-
vovat malé skupinky zbìhlých nìmec-
kých vojákù, kteøí utíkali od svých jed-
notek a sna�ili se co nejrychleji pøemístit
do Nìmecka, nebo se alespoò dostat do
zajetí západních armád. Ze zajetí ruský-
mi vojáky mìli pøí�erný strach. Pøes den
opatrnì postupovali lesem od Protivano-
va na západ, v noci se pak pohybovali
otevøeným terénem pøes Malou Hanou.
Kolmo na jejich postup Melkovským
údolím od Boskovic k Úsobrnu projí�dì-
ly dennì cvalem hlídky nìmecké polní
policie na koních, které mìly za úkol
zbìhy zadr�ovat a likvidovat.

Asi v posledním dubnovém týdnu
jsem se v podveèer vracel z Melkova z
obchùzky pracovi�� hajného Tomana.
Bylo krásné jarní poèasí. Nad Knínicemi
jsem si sedl na okraj lesa na Skalce na
paøez a obdivoval zelenající se pruh Malé
Hané ozáøený teplým sluníèkem putují-
cím k západu. Na políèka pod Skalkou za
Boøím pravidelnì vycházela srnèí zvìø
na pastvu, a tak jsem doufal, �e ji budu
moci pozorovat a odhadnout pøípadnì i
kvalitu parù�kù pasoucích se srncù. V
okam�iku, kdy se u� ohnivý kotouè slun-
ce zaèal dotýkat vrcholkù Èeskomorav-
ské vysoèiny, tøeskla dole pode mnou v
koutì polní enklávy za Boøím rána z
kulové zbranì. Jako pøíslu�ník lesní a
myslivecké strá�e, a také ze zvìdavosti,
jsem ucítil potøebu zjistit, kdo to v dobì
hájení zvìøe v honitbì støílí. Pomalu a
opatrnì jsem se pustil lesem, kryjíce se
stromy smìrem k pøedpokládanému mís-
tu výstøelu. Témìø úplnì v rohu polní
enklávy jsem uvidìl asi 40 m pøed sebou
na okraji lesa pod mezí dva nìmecké
vojáky, kteøí tam kleèíce nìco usilovnì
kutili. Po chvilce pozorování jsem zjistil,
�e vyvrhují upytlaèený kus srnèí zvìøe.
Stál jsem ukryt za hrubým smrkem, po-
zoroval Nìmce a uva�oval, co dál. Mìl
jsem dvì mo�nosti. Buï se potichu a
nepozorovanì vrátit a obìma nepøátel-

ským vojákùm se vyhnout, nebo je ráznì
a rezolutnì pøekvapit pøi èinu. Proto�e v
prvním pøípadì hrozilo nebezpeèí, �e
Nìmci mne zaregistrují a zaènou po mì v
domnìní, �e jsou ohro�eni, pálit, rozhodl
jsem se pro druhé øe�ení. Mým duchapøí-
tomným zakroèením byli natolik vyve-
deni z míry, �e zùstali bez hnutí stát a o
vojenské kulovnice, které mìli opøeny o
stromy, ani nezavadili. Nebylo jim toti�
jasné, jsem-li sám, nebo mám s sebou
nìjaké komplice. Byli to dva vojen�tí
lékaøi v hodnosti poruèíkù z knínického
lazaretu. Bojové zku�enosti na�tìstí ne-
mìli. Vytkl jsem jim upytlaèení roèního
srneèka v dobì hájení. Omlouvali se, �e
chtìli pouze pøilep�it zranìným vojákùm
v lazaretu. Kdy� jsme si v�e vysvìtlili,
roze�li jsme se. Myslím si, �e jsme urèitì
v�ichni tøi byli moc rádi, �e se na�e ná-
hodné setkání obe�lo bez krveprolití.

Válka skonèila. Nìmci z velkostatku
byli internováni v bývalé sladovnì v �e-
betovì a já i nadále chodil do práce do
kanceláøe polesí, kde jsem pøipravoval
písemnou agendu pro nové vedení. Bro-
kovnici - dvojku, s ní� jsem chodil na
pochùzky po lese, jsem pøi tom míval
povì�enou v kanceláøi. Jednoho dne pøi-
�el zøízenec, �e paní baronka prosí, abych
k ní pøi�el do zámku. Bydlela sama v bytì
pivovarského areálu. Její man�el dlel ve
Vídni a do �ebetova témìø vùbec nejez-
dil. Proto�e paní baronka byla �výcar-
skou státní pøíslu�nicí, není divu, �e od
MNV obdr�ela písemné povolení k vy-
cestování do �výcarska. Vydat se sama
pì�ky pøes obec na nádra�í se v�ak bála,
a tak mne po�ádala o ozbrojený dopro-
vod. Kdy� jsem jí to pøislíbil, tak mne
zavedla k vitrínì plné rozmanitých a vel-
mi pìkných drobností a øekla mi, abych si
vybral odmìnu za mou ochotu ji na její
cestì vesnicí doprovodit. Do oka mi padl
krásný lovecký nù� z paro�í se støenkou z
nerez oceli. A kdy� se mi tolik líbil, daro-
vala mi ho na památku. Cestou na nádra�í
se nic pozoruhodného nepøihodilo, av�ak
po návratu do kanceláøe mne èekalo nemi-
lé pøekvapení. Moje brokovnice byla pryè.
Sedl jsem si a dumal, kde jsem o flintu
pøi�el, a jak bych ji zase mohl získat zpìt.
Za chvíli zaznìla z parku rána a po ní dal�í
a dal�í. Okam�itì mi bylo jasné, �e nìkdo
støílí z mé brokovnice. Rychle jsem sebìhl
do parku, odkud zaznívaly ony výstøely.
K mému velkému pøekvapení byli pùvod-
ci onìch ran ru�tí vojáci, kteøí v lesmistro-
vì kanceláøi objevili bednièku s brokový-
mi náboji a mou zbraní se trefovali do
pohyblivých terèù, døevìných klackù a
èepic, které vyhazovali do vzduchu. Bro-
kovnici na mou prosbu v�ak vrátit odmítli
a je�tì mì obrali i o náramkové hodinky.
Oloupen o mé nejcennìj�í vìci jsem cho-
dil po parku a pøemý�lel, co dál. V blíz-
kosti zámku jsem se setkal s nadporuèí-
kem ès. armádního sboru, kterého jsem
po�ádal o pomoc. Byl slovenské národ-
nosti a velmi ochotnì se se mnou vydal na
improvizovanou ruskou støelnici. Kdy�
vojáci uvidìli v mém doprovodu oficíra se
tøemi zlatými hvìzdami, brokovnici mi
kupodivu sice neochotnì, ale pøece, vráti-
li. Lovecký nù� od baronky v�ak po èase
záhadnì zmizel.

Vzpomínky Jiøího Ferulíka
 Dagmar Stryjová

Pøíbìh knínického rodáka, pozdìj�í-
ho �ebetovského kronikáøe Rudolfa Wil-
helma zaznamenala D. Stryjová.

Bylo to zaèátkem kvìtna 1945. Blí�il
se konec války, která byla pro celý ná�
národ tak krutá a bolestná. Poslouchali
jsme s obavou a úzkostí dunìní dìl, které
se stále blí�ilo k na�í vesnici. Zprávy z
Moskvy oznamovaly, �e Nìmci u� horli-
vì vyjednávají o mír. Tehdy zaèínal krás-
ný sluneèní den. Nad unaveným a zchát-
ralým nìmeckým prùvodem, který se po-
malu �inul po silnici od Horního �tìpáno-
va, se víøil prach z rozbité vozovky. Use-
dal na ohnutá záda nìmeckých vojákù a
uprchlíkù, kteøí na rozmanitých vozech,
kárách a koních spìchali smìrem na zá-
pad. Do zubo�eného zástupu a jednotvár-
ného vrzání vozù a vozíkù èas od èasu
zaznìl drsný køik a hluèné nadávky nìkte-
rého oddílu Wehrmachtu a hukot motorù
jednotek SS. Bìda, kdy� potom zástup na
silnici dost rychle neuskoèil do pøíkopu.
Silný nemìl slitování se slab�ím. Zbìsilý
strach hnal kupøedu mu�e SS, strach pøed
trestem za stra�né èiny, kterých se do-
pou�tìli v celé Evropì. Vojska za sebou
zanechávala v pøíkopech celé výstroje a
plná auta naloupeného zbo�í.

Byla støeda 9. kvìtna dopoledne. U�
jsme to vìdìli zcela urèitì. Válka skonèi-
la, byla podepsána bezpodmíneèná kapi-
tulace. Vypravil jsem se s nìkolika kama-
rády do �ebetova k lesu, odkud po silnici
ve zmatku ustupovali Nìmci. Vyprávìlo
se, jaké mno�ství cigaret, látek, vojen-
ských dalekohledù a jiného zbo�í se pova-
luje v�ude kolem. Nebylo by �patné získat
nìjaké cigarety nebo dalekohled, øíkal
jsem si. Do lesa v�ak nebylo mo�né se
dostat. Zastavili jsme se v blízké tøe�òové
aleji a pozorovali, co se dìje na silnici.
Znenadání z jednoho vozu, na kterém jeli
nìmeètí vojáci, zaznìl hluèný smích. Je-
den voják vytáhl z kapsy malou krabièku,
vytrhl její víko a hodil ji na místo, kde
jsme stáli. Z krabièky se vyvalil hustý
rù�ový sloup dýmu, který stoupal vzhùru.
Lekli jsme se a zaèali ustupovat pod stro-
my, proto�e jsme si mysleli, �e je to nìja-
ká rozbu�ka nebo tøaskavina. Pojednou
od silnice zaznìl køik a volání: �Stát, ruce
vzhùru!� a proti nám bì�eli dva mu�i SS
s napøa�enými pistolemi. Zùstal jsem osa-
mocen s jedním kamarádem. Ostatní ji�
mezitím utekli. Dali jsme tedy ruce naho-
ru a èekali jsme. Zuøivì pøibìhli, zaèali
nám vztekle nadávat, strkat do nás a ko-
pat. Pøilo�ili nám pistole na prsa a køièeli,
�e jsme partyzáni a �e dáváme znamení
sovìtské armádì. Nìmecky neumím ani
já, ani mùj kamarád, ale v tom strachu

jsme oba pou�ili v�echna nìmecká slovíè-
ka, která jsme si zapamatovali ze �koly.
Nic platné to v�ak nebylo, kdyby nás
nezachránil jeden rakouský voják, který
v�echno pozoroval. Vysvìtlil, �e opravdu
v�echno zavinili vojáci ze silnice. SS di-
voce zakleli, zastrèili pistole do pouzder a
ode�li. Myslím, �e jsme tomu Raku�ano-
vi, co nám zachránil �ivot, ani nepodìko-
vali a rychle ode�li domù.

Odpoledne ve 4 hodiny ji� byla situ-
ace radostnìj�í. V �ebetovì na køi�ovatce
u �koly jsme vítali první sovìtské vojáky.
Plni nad�ení, s kytièkami v rukou a slzami
v oèích jsme tiskli ruce tìch, kteøí nám
pøinesli pokoj, radost a mír. S mým pøíte-
lem jsme si byli vìdomi toho, jak málo
dopoledne chybìlo, abychom tyto chvíle
nikdy nepro�ili a nespatøili. Jaký krásný
okam�ik. Kolik úsmìvù, díkù a kvìtù
toho krátkého odpoledne lidé dávali ce-
lým svým srdcem a plnýma rukama. A
pøece se v�ichni neradovali. Opøen o plot
�kolní zahrady stál mladièký sovìtský
voják. Byl smutný a vá�ný. Kdy� jsem ho
zpozoroval, pøistoupil jsem k nìmu a ptal
jsem se ho, proè se také neraduje s námi.
Øíkal mi nìco, ale nerozumìl jsem mu.
Ná� øeditel �koly k nám pøi�el a dìlal
tlumoèníka. Mladý hoch øekl: Zùstal jsem
sám. Vracím se domù a nemám tam niko-
ho. Celou na�i rodinu vyvra�dili Nìmci.�
Kdy� jsem to usly�el, nìco se mi zadrhlo
v krku. Nemohl jsem promluvit. Jenom
jsem mu mlèky stiskl ruku a objal ho
kolem ramen.

V samotné knínické kronice jsou po-
slední váleèné dny popsány následujícím
zpùsobem.

�9. kvìtna odpoledne objevilo se v
Pøídolí první sovìtské auto. S jásotem mu
lidé bì�eli vstøíc. Dùstojník se tázal na
Nìmce, potøásl v�em lidem rukama, obrá-
til auto a vracel se k �ebetovu. Brzy na to
pøijel jiný dùstojník od �líbkù na koni. O
18. hodinì pak pøijeli do mìsteèka první
ru�tí vojáci, je� obèanstvo nad�enì vítalo.
V mìsteèku byla postavena slavobrána.
Za sovìtskými vojíny pøijelo vojsko èes-
koslovenské. Bylo stejnì nad�enì pøivítá-
no. Vojsko pak bylo ubytováno jak po
domech, tak v budovì národní �koly, kde
zùstalo do 14. kvìtna. V budovì mì��an-
ské �koly byli ubytováni vojíni èeskoslo-
ven�tí. Prvé kvìtnové dny byly plné po-
hnutí a vzru�ení. Pøinesly svobodu na�e-
mu národu. Po �est let byl ná� národ utla-
èován a nièen. Radost z nabyté svobody je
v�ak kalena vzpomínkou na tisíce na�ich
nejlep�ích lidí, kteøí se nedo�ili samostat-
nosti.�

Mùj pøíbìh z osvobození
Konec války ve Svitávce.
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Památníky, pomníèky, pamìtní des-
ky - to jsou trvalé pøipomínky dìjù více
èi ménì vzdálených. V na�em okrese jich
najdeme desítky, mo�ná spí� stovky. Mají
rùzný obsah, ale v�dy stejný zámìr -
chtìjí upoutat na�i pozornost, pøipome-
nout a zdùraznit význam urèitých vìcí,
osobností nebo událostí. Pøirozenì, �e
zdaleka ne v�dy se jim daøí toho plnì do-
sáhnout. V�dy� mnohdy o památnících
ani nevíme, jindy zase kolem nich jezdí-
me èi chodíme a z rùzných dùvodù je ani
nevnímáme, nato� abychom se u nich
zastavili, pøeèetli si je nebo dokonce o
nich pøemý�leli.

Ty, na které dnes chceme upozornit
jsou výjimeèné tím, �e nesou dìtská jmé-
na ve spojitosti s krutostmi poslední vál-
ky. Pøipomínají toti� nejvy��í obì� tøech
�kolákù na samém konci druhé svìtové
války. Byli to: Marta �krabalová z Taso-
vic, Milo� Prudil z Louky a Jan Bednáø z
Újezda u Kun�tátu.

�ivotní osudy tìchto dìtí mìly v po-
slední fázi mnoho spoleèného. Na prv-
ním místì to byla skuteènost, �e u nich
doma bylo dost odvahy a stateènosti po-
máhat partyzánùm. Kdy� to pak okupant-
ská nìmecká policie zjistila a do�lo na
zatýkání, také v�ichni tøi èestnì obstáli a
pøi nelidských gestapáckých výsle�ích
nikoho neprozradili. Úplnì nakonec pak
museli je�tì zakusit nepochopitelnou
bestiálnost nìmeckých vyhlazovacích in-
stitucí.

Nejmlad�ím byl Milo� Prudil. Jeho
otec Alois byl lesním dìlníkem a celá ro-
dina bydlela v hájovnì Karlov, která ad-
ministrativnì patøí k obci Louka. Kdy�
tu byl Milo� 9. února 1945 zatýkán, bylo
mu pouhých deset let. Do �koly chodil v
Hodonínì u Kun�tátu, kde nav�tìvoval
páté oddìlení tamní jednotøídky.

Spolu s Milo�em odvleklo jagdko-
mando z Bystøice nad Pern�tejnem i oba
jeho rodièe. Zpoèátku byli v�ichni vy-
slýcháni v Bystøici, odtud byli pøeveze-
ni do Letovic a pak do Brna, do Kouni-
cových kolejí. Jejich
dal�í osud není pøes-
nì zdokumentován,
proto�e jejich jména
nejsou uvedena ani v
seznamech vìzòù
transportovaných 7.
dubna 1945 do Mau-
thausenu ani v evaku-
aèních transportech
do Miro�ova. Ov�em
podle výpovìdi byl
pøi poslední popravì
v Kounicových kole-
jích mezi dvaceti do-
sud neznámými oso-
bami zastøelen pøed
oèima rodièù také
malý chlapec. To v�e
nasvìdèuje tomu, �e
utrpení Prudilových
se dovr�ilo v Brnì.

Jejich obì� pøi-
pomíná památník na
Hradisku u Louky a
také pamìtní deska
na hájovnì Karlov
(Louka è.p. 25).

Na Hradisku je

uvedeno i jméno Marty �krabalové. Byd-
lela v Tasovicích a do �koly chodila do
Kun�tátu. Byla �ákyní posledního roè-
níku a i kdy� to mìla do �koly kolem sed-
mi kilometrù pì�ky, nezame�kala v po-
sledním pololetí ani jedinou hodinu.
Kdy� byla 21. února 1945 zatèena, mìla
patnáct rokù.

Pøepadovou akci v Tasovicích pro-
vedl nìmecký protipartyzánský oddíl z
Letovic. Osobnì mu velel jeho vrchní ko-
misaø Herbert Kuka. Prvnì byl zatèen
stolaø Jan Dostál a pak se bezohledné pá-
trání po partyzánech pøesunulo ke �kra-
balùm.

Celá rodina vdovy Marie �krabalo-
vé byla tehdy odvleèena. Byli to její dva
nevlastní synové Bohuslav a Josef a tøi
vlastní dcery Jiøina, Jitka a Marta. Zatý-
kání bylo spojeno s bitím a rabováním.
Hrubostí a násilí nebyla u�etøena ani nej-
mlad�í z rodiny - Marta. S ostatními byla
i pozdìji podrobena gestapáckému mu-
èení, ale neprozradila nic. Pøitom nacis-
té jistì poèítali s tím, �e to bude vzhle-
dem k vìku právì ona, kdo je pøivede na
stopu hledaných partyzánù a jejich taso-
vických pomocníkù.

 Prakticky celá vesnice o partyzá-
nech vìdìla. Podporovali je u Brückne-
rù, u Jílkù, u Mar�álkù, u �imkù, u Prud-
kých i jinde, ale od zatèených se Nìmci
nic nedozvìdìli.

Mìsíc pøed koncem války, pøesnì ji�
zmiòovaného 7. dubna 1945, byla Marta
�krabalová se svými nejbli��ími trans-
portována z Brna do koncentraèního tá-
bora v Mauthausenu. Zde o tøi dny poz-
dìji v�ichni zahynuli v plynové komoøe.

Památka nanejvý� stateèné �kolaèky
je pøipomínána kromì památníku na Hra-
disku je�tì na dvou památnících v Taso-
vicích.

Vrstevníkem a spolu�ákem Marty
byl Jan Bednáø z Újezda u Kun�tátu. Po-
cházel z rolnického prostøedí, mìl rád
zvíøata, choval králíky, uèil se vèelaøit.
Ve �kole si vedl dobøe a tì�il se, �e pùjde

studovat na zemìdìlskou �kolu v Bos-
kovicích.

V�echny plány v�ak zvrátily událos-
ti, které zasáhly Újezd 11. ledna 1945. Ten
den vesnici obklíèil protipartyzánský stí-
hací oddíl z Letovic a vedeni maskova-
ným konfidentem �li fa�isté najisto zatý-
kat udané pomocníky partyzánù. Kromì
Jendy tehdy Nìmci odvlekli do nenávrat-
na také jeho otce, dále pak Karla Opálku,
Leopolda �touraèe a pozdìji je�tì Jendo-
va strýce, Ladislava Bednáøe.

Jenda i jeho otec byli transportová-
ni do koncentraèního tábora ve Flossen-
bürgu. 28. ledna 1945 zde byl Jan Bed-
náø st. ubit k smrti. Chlapec ��astnì pøe-
�il v�echna utrpení nelidského re�imu
tábora a� do zaèátku kvìtna. Podle vy-
právìní jeho spoluvìznì a kamaráda Jer-
zyho Olbrychta z Polska jim 1. kvìtna
oznámili, �e tábor pøevezme Mezinárod-
ní èervený køí�. Nad baráky zavlály bílé
prapory, objevili se i pøíslu�níci èerve-
ného køí�e. Za dva dny na to v�ak vtrhli
do tábora opìt esesmani se psy a zaèali
vìznì spì�nì øadit do pochodového útva-
ru a následoval pak nìkolikadenní vysi-
lující a strastiplný pøesun do povìstného
nacistického koncentráku v Dachau.

 Tam se Jenda doèkal i osvobození

Památníky �kolákùm, obìtem poslední války Franti�ek Padìra

Jako zamìstnanec �eleznièní stanice
Skalice nad Svitavou byl jsem svìdkem
prvního leteckého náletu na �eleznièní sta-
nici Skalice, v dobì asi 4 týdny pøed osvo-
bozením Rudou armádou. Nejdøíve pilot
stíhaèky (èernoch) varoval zamìstnance
stanice máváním a nìkolika pøelety nad
stanicí a teprve pozdìji zaútoèil støelbou z
letadla. V té dobì stál na vedlej�ím nádra�í
osobní vlak plný cestujících, pøipraven k
odjezdu smìrem na Boskovice. Mezi ces-
tujícími i �eleznièními zamìstnanci vznik-
la panika. V�ichni vyskakovali z vlaku a
utíkali pøes nástupi�tì smìrem k øece Svi-
tavì a dál ke Lhotì Rapotinì. Nìkolik
cestujících bylo zranìno, rovnì� strojve-
doucí a výpravèí, který vy�el na nástupi�tì
z provozní budovy stanice. Byl to první
nálet, proto byli v�ichni tak pøekvapeni.
Od té doby se nálet je�tì nìkolikrát opako-
val i na trati mezi Letovicemi i na celé trati
mezi Brnem a Èeskou Tøebovou. Na tra-
tích letadla, kterým lidé øíkali kotláøi, na-
padala lokomotivy a tyto vyøazovala z pro-
vozu. Proto také, kdy� se tato letadla obje-
vila, strojvedoucí s lokomotivami radìji
zùstali v tunelech a z nich vyjeli a� se
letadla vzdálila. Osoby bydlící v blízkosti
tratì se proto zdr�ovaly ve sklepích vlast-
ních i sousedù ze strachu, �e by mohly být
i jejich domy bombardovány.

V té dobì od Lhoty Rapotiny prochá-
zeli silnicí nìmeètí vojáci smìrem na Le-
tovice a dále do Èech, pronásledováni
sovìtskými vojáky a docházelo mezi nimi
k vzájemné støelbì, èeho� jsem byl svìd-
kem. V té dobì také zejména mladí lidé
vytváøeli partyzánské skupiny. Tyto byly
vyzbrojeny zbranìmi, které si zaopatøo-
valy rùznými zpùsoby. V noèních hodi-
nách partyzáni hlídali hlavnì silnice, aby
mohli podávat zprávy o pohybu nìmecké-
ho vojska svým pøedstaveným. Scházeli

se témìø dennì ve veèerních hodinách ve
stodole v èásti Mladkova zvané v �cha-
loupkách�. Tam se radili o dal�ím postupu
a tam byli také zásobováni zbranìmi. Mno-
hokráte se také støetli s nìmeckými vojá-
ky, zabraòovali jim støelbou v útìku na
západ, proto�e ti vìøili, �e tam k nim
budou shovívavìj�í ne� vojáci Rudé ar-
mády. V té dobì se mnoho tìchto vojákù
nastìhovalo do obytných domù v Mlad-
kovì. Na pøíklad u nás bydlelo 5 nìmec-
kých vojákù nìkolik dní a jejich chování
k nám bylo rùzné. Mnozí byli velice vstøíc-
ní. Navozili nám nákladními auty vìt�í
mno�ství døeva, tak�e jsme byli zásobeni
na celý rok. Také nás varovali pøed pøí-
slu�níky SS, kteøí byli ubytováni ve mlý-
nì a v pekárnì. Chování pøíslu�níkù SS
bylo kritizováno nìmeckými vojáky. Nì-
kde tomu v�ak bylo naopak. Sousedé si
ztì�ovali na velkou drzost vojákù a na
jejich velké po�adavky. Mnozí kradli, co
jim pøi�lo pod ruku, na pøíklad u nás jízdní
kolo, jinde zase civilní odìvy apod. Pobyt
nìmeckých vojákù v Mladkovì trval asi
týden. Lidé trávili ze strachu pøed nálety
a pohybujícími se nìmeckými vojsky vìt-
�inu dne v lese, kde si vybudovali pozem-
ní bunkry.

Pøed kvìtnem 1945 se zaèala situace
uklidòovat. Pøi�li vojáci Rudé armády.
Nìmeètí vojáci byli jako zajatci umístìni
v døevìném táboøe nad Mladkovem. Ten-
to byl pùvodnì postaven nìmeckou fir-
mou Karl Rose, která stavìla dálnici pøes
tehdej�í protektorát. Dálnice v�ak nebyla
dostavìna a firma se pøestìhovala do Nor-
ska.

Poslední dny pøed koneèným osvo-
bozením procházela pøes Mladkov èást
Rudé armády. Vojáci byli srdeènì vítáni a
poho�tìni mladkovskými obèany tradiè-
ním �chlebem a solí�.

Situace v Mladkovì a okolí
pøed kvìtnem 1945

Amerièany. Ti dokonce i vysílali v roz-
hlase zprávu, �e Jan Bednáø je �iv, a �e
se tì�í na setkání s rodinou. V Újezdì se
ho v�ak nedoèkali. Koncem kvìtna pøi-
�la jen strohá úøední zpráva, �e zemøel v
Dachau 13. kvìtna 1945 (!!) na tyfus.

V únoru 1946 vyznamenal prezident
republiky Jana Bednáøe ml. Èeskoslo-
venským váleèným køí�em 1939 in me-
moriam a jeho památku pøipomíná pa-
mìtní deska v Újezdì u Kun�tátu.

Od událostí, které jsme struènì vzpo-
menuli, nás letos dìlí ji� plných �edesát
let. Ani tato znaèná èasová vzdálenost
v�ak nikterak neumen�uje význam odka-
zu v�ech tìch, kteøí se za cenu nejvy��í
postavili na odpor proti válce. Zvlá��,
kdy� to byly, jako v na�em pøípadì, dìti.
Urèitì si zaslou�í na�i úctu a vzpomín-
ku.

Pro ty, kdo by chtìli zmiòované pa-
mátníky nav�tívit osobnì, je tøeba øíci,
�e se nacházejí v severozápadní èásti bla-
nenského okresu a nejsou od sebe pøíli�
vzdálené. Mohou se tak dobøe stát cílem
pro moto i cykloturistiku. Pro pì�í by
bylo asi nutné trasu individuálnì rozvrh-
nout. Krajina je tu malebná, harmonic-
ká, turisticky pøita�livá, z velké èásti je
to klidová oblast Halasovo Kun�tátsko.

Miroslav Holík
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Je to ji� neuvìøitelných 60 rokù.
Mnoho toho z pamìti vymizelo, zùstávají
jen ostrùvky vzpomínek. Jednou se vyba-
ví to, jindy ono. Takové záblesky vzdále-
né minulosti - �flashbacks of memory�. Ti
�velcí� - tedy tehdy ji� dospìlí lidé z té
doby vìt�inou ne�ijí.

Vzpomínky tìch, co tu dobu pamatu-
jí, tehdej�ích dìtí èi mláde�e, jsou jednak
obecné a v�em spoleèné - jednak vzpo-
mínky individuální, osobní. V�ichni pa-
matují na pøíklad na to, jak bylo od podzi-
mu 1944 dopravováno mno�ství munice
do lesa pod Valchovem (vìc, která sama o
sobì nevìstila nic dobrého), koncem zimy
roku 1945 pøemìna prakticky v�ech �kol
ve mìstì na vojenské lazarety, nouzové
vyuèování �v klá�teøe� jen nìkolik hodin
týdnì, hukot ve velkých vý�kách pøeléta-
jících svazkù spojeneckých letadel, kolo-
ny povozù nìmeckých uprchlíkù ze spì�-
nì po prùlomu fronty opou�tìných seve-
rovýchodních území (tì�ko dnes øíci od-
kud vlastnì byli), transporty ustupujících
nìmeckých vojsk od Valchova smìrem na
Mladkov a dále, nìkolik drobných, v pod-
statì ne�kodných noèních bombardování
celkem malými bombami (snad cílené na
noèní vojenské transporty), bomby za bí-
lého dne zabíjející 9 lidí, spoleèný po-
høební obøad na je�tì tehdy provozova-
ném starém høbitovì, nìmecké vojenské
pohøby na novì projektovaném høbitovì
smìrem na Doubravy, nìkolikrát malé,
asi ruské letadlo shazující nìmecky ti�tì-
né letáky urèené nìmeckým vojákùm (ti
je sbírali a na místì pálili), poslední den,
kdy byli po dohodách ustupující vojáci
bez dlouhého zdr�ování jejich pohybu
�odzbrojováni�, aby pokraèovali pouze
beze zbraní, nezapomenutelné nad�ení,
kdy� pøijely první jednotky Svobodových
vojákù (sdìlovali dùvìrnì: �buïte rádi, �e
jsme pøijeli první�), nový zaèátek ve �ko-
le, velká radost - �není nìmèina� men�í
radost - uèit se ruskou �azbuku�, paní
uèitelky jsou vesmìs jen o 2 - 3 lekce pøed
�áky � atd. atd.

Takové jsou �kolektivní vzpomínky�,
vìci, které pamatuje vìt�ina tehdy v Bos-
kovicích pøítomných. Jsou v nich ale indi-
viduální rozdíly. Jednomu se vybaví více
to, druhému ono. Èím více vzpomínají-
cích, tím ucelenìj�í pøedstava o probìh-
lém dìji. Jednotliví lidé ale vnímají stejné
události èasto rozdílnì. �Kolektivní pa-
mì�� prý neexistuje.

 Co jedinec, to mno�ství individuál-
ních vzpomínek zá�itkù i emoènì zabar-
vených dojmù. Ty vzpomínky, které se
vybavují je�tì po �edesáti letech let, ji�
zùstanou.

Z nìkterých �fle�bekù� tehdy
osmiletého �koláka

To bylo o nìjaký týden pozdìji. Jsme
�s klukama� na Kirchmanovì ulici u domu
è. 440 (dnes Námìstí 9. kvìtna). V�ude v
okolí odpoèívá plno neznámých vojáku.
Letí nìjaké jednomotorové men�í letadlo.
�ádný hakenkreuz, �ádná rudá hvìzda.
Vícebarevný kulatý terè mi cosi povrchnì
pøipomíná. Vybavuje se mi oznaèení fran-
couzských a britských letadel. Køièím na
kamarády: �Anglické letadlo�. Cizí ne-
známý voják se pohne a reaguje: �To je
na�e rumunské letadlo�. K na�emu údivu
jsme mu rozumìli. Mluvil èesky (nebo
slovensky?). Navazujeme rozhovor. Jsou
to Rumuni. Mají svého mladého krále.
Zøejmì ho mají rádi. Vytahuje krabièku

zápalek. Je na ní na obrázku. Zápalky
vyndal a dal do kapsy. Krabièku jsem
dostal. Schovával jsem ji dlouho. Ctil
jsem mladého rumunského krále. Rumun-
�tí vojáci mìli hodnì tabáku, byl slisován
do cihlièek. Vymìòovali prý ho za chleba,
kterého se jim zase nedostávalo, vázlo jim
zásobování z týlu.

Je poslední odpoledne nìmecké oku-
pace. Vlastnì ji� okupace není. Po poled-
ni jsme toti� odzbrojili pøed Bretschnei-
derovým na dne�ním námìstí 9. kvìtna
poslední nìmecké vojáky s povozy, smì-
øujícími na Sokolskou tøídu a dále k Mlad-
kovu. Nìkolikrát pøejí�dí èerné dùstoj-
nické osobní auto s velkým dubovými
ratolestmi ovìnèeným �V� (alespoò 1/2 m
na vý�ku) namalovaným na obou pøed-
ních dveøích (�V� jako �Viktoria�, rekla-
ma je�tì nedávno øíkající, �e �vítìzíme na
v�ech frontách pro Evropu ��). Nikdy
nezapomenu na èastý pøí�erný smrad (pøi-
pomíná nìco jako èpavek) z výfukù nì-
kterých osobních nìmeckých aut ze syn-
tetického benzínu, pou�ívaného v posled-
ních dnech okupace. Pøed vjezdem do
dvora ONP (pozdìj�í polikliniky OÚNZ a
nakonec Lidové �koly umìní) se objevuje
vojenská polní kuchynì. Pøívìs s kotlem,
komínkem, dole prázdné ohni�tì a nìjaké
pøihrádky na boku. Tìlnatìj�í vojenský
kuchaø u toho. Diskutuje se známými pa-
ními ze sousedství. Dnes
nepovím, zda mluvil èes-
ky èi jinak (potkal jsem
dost vojákù, tázajících se
nás dìtí po �nìmecké vo-
jenské nemocnici�, nebo
na cestu lep�í èi hor�í èe�-
tinou). Nepostøehl jsem o
èem hovoøili, zøejmì o
tom, �e je koneènì po vál-
ce. Pak sáhl voják do pøi-
hrádek a zaèal mezi pøí-
tomné 2-3 �eny dìlit nìja-
ké konzervy. Ka�dá z nich
dostala asi dvì. Natahuji
také nesmìle ruku. Pøibí-
há je�tì paní K. a køièí:
�Jemu nedávejte. On je
doktorský, oni mají dost�
(nevím proè, váleèné pøí-
dìly byly stejné, oni mìli
babièku na venkovì stej-
nì jako my). Je otázka,
zda ji voják Wehrmachtu
rozumìl. Byla trochu pøi
tìle, snadno se dostala pøe-
de mne, nemìl jsem mo�-
nost dostat konzervu od
nìmeckého vojáka. Toto ��kolení� v pra-
xi mi nezkazilo náladu. Byla to pro mne
lekce. Neèekanì jsem se tehdy nauèil vy-
rovnat se s faktem, �e jsou mezi lidmi jisté
tøídní a spoleèenské rozdíly, co� se mi
pozdìji hodilo. Od�kodnìní pøi�lo dal�í
dopoledne. Byl jsem za kamarády v bytì
u Králù. Paní Králová mìla otevøenu jed-
nu z konzerv a kluci z ní dostali na èerstvý
chléb z blízkého pekaøství od Rosùlkù
maso se sádlem a ztuhlou ��ávou. Také
jsem dostal. Bylo to vynikající. Asi jsem
od té doby nejedl tak dobré maso, jak bylo
to ze ��elezné zásoby� neznámého nì-
meckého vojenského kuchaøe z poslední-
ho dne II. svìtové války.

Jsme zøejmì ve druhé polovinì dubna
1945. Na dvùr ONP pøicházejí 2-3 nì-
meètí vojáci v modrých stejnokrojích.
Dnes chápu, �e byli od �Luftwaffe�. Hle-
dají správce budovy, chtìjí na nejvy��í

støechu domu (kde byla pozdìji zøízena
Lidová hvìzdárna), �e by si tam chtìli
zøídit pozorovatelnu. Pan Král jim zdvoøi-
le øekl, �e to nepadá v úvahu (�Es geht gar
nicht in die Frage� doslova), �e to musí
rozhodnout pan øeditel Zlámal. Ten zde
není, musejí pøijít pozdìji. Pøi�li tedy poz-
dìji. Pak je pan øeditel (jinak �vedoucí
úøedník� ONP) pan Zlámal s panem Krá-
lem provádìli po støe�e. Pøipojil jsem se
(pova�oval jsem to tehdy za své teritori-
um, dalo se tam jít i z na�eho bytu).
Vojákùm bylo nekompromisnì vysvìtle-
no nìco v tom smyslu, �e jde o zdravotnic-
ké zaøízení, �e tam vojáci nemají co dìlat,
�e budou mít lep�í pozorovatelnu nahoøe
na Hradì, èi na radnici atd. To uznali a s
nepoøízenou (k mé lítosti) ode�li. Po Osvo-
bození byl pan øeditel Zlámal, prý �jako
kolaborant sesazen� stejnì jako mnozí
jiní.

Mohlo to být nìkdy po poledni v
lednu èi únoru 1945. Nìkdo zazvonil. �el
jsem otevøít. Nìmecký dùstojník se ptá po
otci. Ten byl pochopitelnì je�tì v práci.
Vìc ve mì budila úzkost. Pro�ili jsme v r.
1942 dvì prohlídky bytu gestapem, ten
rok byl otcùv bratr, strýc Frantík, zastøe-
len v Kounicových kolejích, dal�í otcùv
bratr Rostislav ze Slavkova byl v koncen-
tráku. Otce jsem zapøel. Poté pøi�la ma-
minka, byla nervózní, nìjak ji ne�la nìm-

èina. Øekla dùstojníkovi, �e je otec je�tì v
ordinaci, aby pøi�el pozdìji. Vskutku pøi-
�el je�tì jednou. Pøedstavil se jako Che-
farzt (primáø) protìj�ího lazaretu. Myslel,
�e by mu otec jako kolega mohl poskyt-
nout u nás ubytování, aby nemusel bydlet
na pracovi�ti (chlapecká �kola pøes ulici)
a mìl chvíli klid. S topením si nemusíme
dìlat starosti. Má personál, který pøinese
koks a budou topit tøeba i nám. O�emetná
situace. Otec mu vysvìtlil, �e nemá nìja-
ké kolegiální city, ponìvad� mu Nìmci
zastøelili bratra a druhý je ve vìzení. Po-
kud je to ale rozkaz, tak se nic nedá dìlat.
Byt je pøedev�ím malý, máme jako rodina
se dvìma dìtmi jen 4 pokoje. O rozkaz
ne�lo a ten argument s malým bytem asi
rozhodl. O nìjakých pár mìsícù pozdìji,
po Osvobození, pøivedl jednou v noci
èeský voják dva rumunské dùstojníky na
pøespání a �ádné argumenty a protesty

nepomohly.
Ve vojenských lazaretech se vojáci

nejen uzdravovali. Ty mrtvé nìmecké
vojáky (asi nejen z lazaretù) zaèali v Bo-
skovicích pohøbívat na místì novì pro-
jektovaného høbitova smìrem k lesu na
Doubravy, ponìvad� starý høbitov ve
mìstì byl ji� v podstatì obsazen. Pohøbí-
vat je na �idovském høbitovì, kde bylo
dost místa, asi nikoho nenapadlo (byl spí-
�e tehdy takové tabu). Èlovìk se v nece-
lých osmi letech asi o mrtvé cizí vojáky a
jejich hroby v relativnì poklidných pøed-
pøevratových Boskovicích pøíli� nezají-
mal. Tím spí�e mne jednou, je�tì témìø v
zimì, pøekvapilo, jak si paní ze sousedství
vyprávìly o krásném nedìlním vojenském
pohøbu. Byla prý tam mj. velmi pìkná
hudba. Dohodly se, �e tam budou chodit
pravidelnì. Vnímal jsem zde soucit s mrt-
vými nìmeckými vojáky. Cestou na vy-
cházku jsme se nejménì jednou také za-
stavili na ty hroby podívat. Byly na nich
prosté døevìné nenalakované køí�e, na
nich� byl v pøípadech, �e �lo o nositele
nìjakého vyznamenání je�tì pøipevnìn
èerný tzv. køí� Maltézský. Mezi mrtvými
prý byli i nìjací vídeò�tí Èe�i, jejich�
rodiny se pøes blí�ící se frontové události
staèily úèastnit pohøbu. Pøi náv�tìvì hro-
bu hned po válce zjistili, �e jsou hroby
zpusto�ené. Byla z toho tehdy trochu ostu-

da, ponìvad� vojenské hroby jsou chránì-
ny nìjakými mezinárodními konvence-
mi. Pan Hampl (pohøební ústav) to musel
dát do poøádku a byl problém kdo mu to
zaplatí. Nevím jak to dále dopadlo. Vo-
jenské hroby jsou zvlá�tní kapitola. O
sovìtských vojenských hrobech na Br-
nìnsku psával historik PhDr. �ampach.
Vyprávìl mi, �e k hrobùm má vztah, jeho
tatínek vlastnil pohøební ústav.

Slovo �pionýr� mìlo v dobì, o které
pí�i, jiný obsah. �lo o �enijní vojenské
jednotky. �enisté pøipravovali v Bosko-
vicích døevìné zátarasy, �barikády�, kte-
ré umo�òovaly v pøípadì potøeby zneprù-
jezdnit ulice. Na�tìstí k tomu nedo�lo.
Sledovali jsme stavbu jedné takové �bari-
kády� na Su�ilovì ulici nad køi�ovatkou s
ulicí �emberovou nìkde v blízkosti ji�
neexistujícího domu Kopøivova øeznic-
tví. Jiné �enijní stavby na�eho �ir�ího okolí

Záblesky vzpomínek - záblesky pamìti Zdenìk Boleloucký
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byly betonové kvádry o stranì asi 1 m v
poètu 3-4 nad sebou, pøipravené zatarasit
cestu tankùm. Nìco z toho by se je�tì
na�lo. U silnice smìrem na Valchov asi v
první tøetinì kopce na pravé stranì stál
prostý srub z neotesaných klád. Byla tam
strá� s vlèákem, hlídající, kdo projí�dí
kolem tam zøízených munièních skladù.
Vidìl jsem, jak na sobì vojáci cvièili
vlèáka v napadání lidí, bì�ná kapitola
výcviku slu�ebního psa.

Nìkolik dnù pøed koncem války za-
èali v nìkterých obchodech (knihkupci a
papírníci, pan Hauser na námìstí apod.)
prodávat papírové èeskoslovenské vla-
jeèky a lidé si je dávali do oken. Trochu
jsem byl zmaten, kdy� jsem vidìl ustupu-
jící nìmecký vojenský oddíl cyklistù, z
nich� si nìkteøí upevnili tyto vlajeèky na
�pejli na øídítka. Je�tì vìt�í mùj údiv byl,
�e jednou mìlo nìkolik projí�dìjících tan-
kù vápnem zamalovány nìmecké køí�e a
pøipevnìnu ès. vlajeèku. (pøibrzdili mi
tehdy, kdy� jsem pøecházel s konvièkou k
Vachùm pro mléko, abych mohl rychle
pøebìhnout silnici). Naivnì jsem tehdy
zprvu myslel, �e se pøidali k Èechùm.
Oblièeje nìmeckých vojákù byly vìt�i-
nou vá�né a� zachmuøené.

Je druhá polovina kvìtna 1945. Jdu s
tatínkem z jeho kanceláøe na okrese (byl
té� �úøedním lékaøem�). Na trávníku pøed
ji� ne �úøadem� (�Bezirksbehörde in Bo-
skowitz�), ale �Okresním národním vý-
borem� shrabuje trávu Dr. Rudolph, do-
nedávna ná� okresní hejtman. On nevoják
je v plátìné nìmecké pracovní uniformì
barvy �polní �edi� i s èepicí a tehdy ne-
zbytným oznaèením - bílým plátìným
ètvercem asi 8 - 10 x 8 - 10 cm s velkým
èerným písmenem N. Otec se zastavil,
pozdravil ho a prohodil s ním pár slov.
Ptal sem se pak otce, proè ho pozdravil a
proè se vùbec �s tím Germáncem� bavil
(ji� pùsobila �Národní revolucí� ovlivnì-
ná nová �kolní výchova). Dovìdìl jsem
se, �e mlad�í má pozdravit star�ího, kdy�
ho zná. Je to doktor práv, v�dy jím bude.
A� se doba zase uklidní, stejnì bude mu-
set nìkde pracovat a to nejlépe ve své
profesi. Právníci jsou potøeba v�dy. Je to
slu�ný èlovìk, a nemù�e za to, �e on je
Nìmec stejnì jako to není na�í zásluhou,
�e jsme se narodili jako Èe�i.

Za Protektorátu mnoho novin asi ne-
bylo. Brali jsme Lidové noviny. Pøiná�eli
je z knihkupectví Jan Kubín. Ke slu�eb-
ním povinnostem státních úøedníkù patøi-
lo sledovat vládní nìmecky psané noviny
�Der Neue Tag�. Snad mìly více nìkte-
rých informací. Byly psány ��vabachem�.
Ten jsme se ve �kole nestihli nauèit, snad
se vyuèoval a� ve vy��ích tøídách. Tyto
noviny nosil kamelot. Nevím, kdo ho za-
mìstnával. Mluvil èesky, ale byla pøed
ním obecná opatrnost, nosil nìmecké no-
viny. Brzy po 9. kvìtnu 1945 jsme ho s
kamarády potkali na ulici. Øíkal: �Kluci,
kupte si noviny�. Øekli jsme, �e nìmecké
noviny neèteme. On na to, �e má nové
èeské noviny, �e se jmenují �Mladá fron-
ta�, �e jsou také pro mláde�. Koupil jsem
si je, asi za korunu je�tì protektorátní
mìny. Ji� nevím co se tam psalo mimo
tématiky Osvobození a Pra�ského povstá-
ní, ale èást jsem jich skuteènì pøeèetl. Od
tìch dob, vlastnì ji� 60 let, Mladou frontu
(MF Dnes) sleduji. Budova novin Der
Neue Tag byla v dobì Pra�ského povstání
obsazena Èechy a ze dne na den zaèali

tisknout tyto nové èeské noviny. K jejich
�íøení byla zøejmì zprvu vyu�ita distri-
buèní sí� novin nìmeckých. �Lidové no-
viny� byly v té dobì pøejmenovány na
�Svobodné noviny�.

Brzy po Osvobození se ve mìstì ob-
jevila pracovní èeta �en, oznaèených
vý�e popsaným písmenem N. �eny uklí-
zely zbytky po frontových událostech,
kterých bylo v�ude dost. Dìlalo to na mì
dojem, jako by byly vìzeòkynì. Kdy� �ly
kolem nás z práce, vyvolávaly ve mnì
smí�ené pocity s pøevahou takového glo-
bálního pocitu �títivosti spojeného s úz-
kostí. Byly to pøece Nìmky (tehdy samo-
zøejmì s malým písmenem �en� na zaèát-
ku, tedy �nìmky�). No jo, ale �e byly
Nìmky nebyla jejich vina, narodily se tak.
Osobnì jsem ne dost chápal situaci. Bylo
�po válce�, vojáci prý �li domù budovat
co bylo znièeno atd. Osobnì jsem mìl èas
roz�tìpen na dvì èásti. Jednak doba �pøed
válkou� jednak vìt�ina �ivota �za války�,
nyní bylo krátce �po válce�. Z diády se
stala triáda. To ov�em pøiná�elo velká
oèekávání. Pojedu koneènì k tetì do Víd-
nì, uvidím �Vídeòské kolo�. Na to jsem
nakonec èekal je�tì dal�ích 20 let. Paní
uèitelka ve �kole ale mj. v jednom afektu
pøi vysvìtlování nového pojmu �odsun
Nìmcù� hlásala, �e mìli být v�ichni Nìm-
ci ji� dávno vyhnáni na západ a� k moøi a
tam utopeni jako krysy, aby byl pokoj.
Jistì mìla k tomuto výlevu upøímnosti
osobní dùvod. Vyvolávala souèasnì tro-
chu na�eho veselí, ponìvad� ji pøi tom
zajímavì èervenal nos. A to hlavní nako-

nec. Takhle jednou zase jdou Nìmky or-
ganizovanì z práce (èi do práce) a mezi
nimi vidím tváø známé paní, man�elku
na�eho bývalého pana øídícího a souèasnì
oblíbeného tøídního uèitele Josefa Hraz-
díry. Chodíval jsem k nim, ponìvad� byd-
leli ve �kole naproti. Nìco mne douèoval,
ponìvad� jsem byl jednou dlouho nemo-
cen. Netu�il jsem, �e by mohla být Nìm-
kou, nikdy toti� nìmecky nemluvila. To
bylo dilema. Pozdravit veøejnì pøed ka-
marády Nìmku, by� známou paní? Bylo
by to vùbec �ko�er�? Dìj probíhal pøíli�
rychle. Pøátelsky jsem se tedy na ni usmál

a mírnì pokynul hlavou. Ona úsmìv opì-
tovala. Rozumìla situaci více ne� já. Její
pohled nezapomenu. Ji� jsem ji v �ivotì
nepotkal. Odstìhovali se. �Sesazený� pan
øídící Hrazdíra se objevil na ��upním
sokolském sletu� v Boskovicích v létì v
roce asi 1948 a oba jsme mìli velkou
radost, �e se vidíme.

Nepopsatelná radost první dny �po
válce� pøi setkání se s osvoboditeli, kon-
krétnì èeskoslovenským vojskem. Netu-
�il jsem, �e existuje v zahranièí nìjaká
na�e Ès. armáda. Znal jsem ji vlastnì jen
z nìkolika vzpomínek na mobilizaci roku
1938 a pak u� jenom ze starých obrázkù.
Na�e vojenská auta s na�í vlajeèkou. To
byla ohromná vìc. Neopakovatelný zá�i-
tek. Byl jsem nad�en. Hned bych se k nim
pøidal. Chodili jsme za vojáky do �na�í
�koly�, kde byli ubytováni po vyklizení
nìmeckého lazaretu. Pùjèovali nám na
hraní �automaty� (samopaly) i pu�ky, sa-
mozøejmì bez nábojù a za dozoru. Kdy�
se nakonec louèili, pøivezli si ve dvaceti-
litrových konvích na mléko pivo z pivo-
varu. Smìli jsme také ochutnat pod pod-
mínkou, �e to nebudeme povídat doma.
Podmínka byla dodr�ena. Kdy� odjeli,
bylo mi po nich pár dnù smutno. Byli to
pøevá�nì Volyòáci. Dospìlým øíkali dù-
vìrnì vìci, které nebylo radno øíkat hlasi-
tì tehdy ani dlouhou dobu pozdìji. Èas od
èasu jsme ve mìstì potkali nìkoho v uni-
formì na�ich vojsk ze Západu. I v mod-
rých leteckých uniformách. Budili ne-
smírnou úctu a respekt nás klukù. Málem
jsem se stal tehdy militaristou.

Pro nás dìti se dìly po Osvobození -
�po pøevratu�, jak se tehdy øíkalo ne dost
srozumitelné vìci. Napøíklad námi kluky
vá�ený pan Pluskal, øeditel �Spoøitelny
mìsta Boskovic� a aktivní divadelní ochot-
ník dostal 10 rokù vìzení dle nás klukù
pro nic za nic. Jeho syn Du�an chodil s
námi do tøídy, pak se odstìhovali do Brna.
Takových pøípadù bylo více. Ji� na nì
nevzpomínám, asi jsem nikoho dal�ího
osobnì neznal. Jiný pøípad - èas od èasu
jsem se chodil dívat do �Podatelny� Okres-
ního úøadu na akvárium s rybièkami, které

Záblesky vzpomínek - záblesky pamìti
(dokonèení ze str. 5) tam pìstoval úøedník pan Hru�ka. Také

jsem od nìho kdysi nìjaké rybièky dostal,
dlouho nevydr�ely. Brzy po Osvobození
jsem si zase jednou vzpomnìl cestou ko-
lem ji� Okresního národního výboru -
ONV (èerstvì vedeného panem Kosièkou
ze sousedství) na pana Hru�ku a jeho
rybièky a za�el se na nì podívat. Rybièky
pøe�ily frontové události. Pan Hru�ka tam
nebyl. Na dotaz mi odpovìdìl nìkdo z
pøítomných úøedníkù (snad pan Vykou-
kal, tatínek spolu�áka Pavla, èi nìkdo
jiný), �e co by tam pan Hru�ka jako Nì-
mec dìlal. Je dávno pryè z úøadu. Byl
Nìmec, nebo �se dal k Nìmcùm�? Nìjak
jsem to v�e nechápal, ale nepøemý�lel o
tom. Bylo pøedev�ím �po válce�.

Ú�asná mo�nost klukù seznamovat
se s auty a vojenskou technikou. V blíz-
kém okolí opu�tìné tanky, obrnìné trans-
portéry, dìla, nákladní i osobní auta a tak
dále. Hráli jsme si alespoò dva roky pøe-
dev�ím na opu�tìném pásovém nìmec-
kém transportéru (�pásovka�) a vìt�ím
terénním nákladním autì na nenafukova-
cích, plných gumových kolech (francouz-
ské výroby) u �kolní zdi naproti Okresu
(zùstala tam ta vozidla po lazaretu?).
Mo�nost v�e prolézat, rozmontovávat. Byl
jsem varován pøed vojenskými sanitkami,
mohly by být infekèní. Ty ale asi v�echny
odjely, �ádná v okolí nebyla. Zne�kodnì-
né osobní zbranì, pøedev�ím pu�ky a sa-
mopaly. Pøilby, plynové masky. A té nej-
rùznìj�í munice, støelného prachu, svìtli-
ce � a tìch neopatrných zranìných a
zabitých lidí � to by bylo na celou knihu.

Vybavuje se mi pøi této pøíle�itosti tehdy
nìjakou výbu�ninou zabitý hoch Valtr
(rozený asi 1939), syn známého místního
dámského kadeøníka. V�ichni obdivovali
jeho malý �lutý nafukovací americký vo-
jenský letecký záchranný èlun pro para�u-
tisty, nazývaný tehdy �dinghi�. Munice
se zne�kodòovala mimo jiné v pískovém
lomu v Doubravách, v místech, kde je
dnes Westernové mìsteèko. Jednou byl
výbuch tak obrovský, �e tlaková vlna vy-
razila nìkolik sklenìných tabulí v oknech
budovy tehdej�í ONP i protìj�í �koly.

Plaèkova ulice po výbuchu nìmeckého auta s municí.
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Jiøí Bu�ina
Konec války se nezadr�itelnì blí�il.

Boskovice byly plné ustupujících nìmec-
kých vojsk. Bylo oblaèné poèasí a na
námìstí a v pøilehlých ulicích bylo pøed
obchody, zvlá�tì pøed obchodem firmy
Harnach Jan na námìstí è. 31, který vy-
prodával �atstvo, mnoho lidí. Zpráva o

náletu, sepsaná místním vedoucím proti-
letecké obrany v Boskovicích pod è.j.
807/PO uvádí:

Mìstský rozhlas vyzýval pìt minut
pøed tím obyvatelstvo, aby se roze�lo a
netvoøilo skupiny. V 10.12 bylo sly�et
silný hukot motoru a letadla z jihu svrhla
4 bomby. Jedna puma dopadla na høeben
støechy residence, druhá pøed obchod Ri-
charda Indry (dnes cestovní kanceláø K +
M - pozn.red.) a 2 pumy dopadly do zahra-
dy domu paní Prchalové v Kobli�né ulici
(ul. kpt. Jaro�e). Pumy dopadlé pøed ob-
chod R. Indry a na residenci byly asi 40 kg
tì�ké. Na prostranství zùstalo le�et 6 mrt-
vých a to:
Josef Mifka, nar. 1877, policejní strá�-

ník, bytem Boskovice, Bílkova 163,
Anna Souèková, cho� policejního strá�-

níka, nar. 1924, bytem Boskovice,
Prostìjovská 539

Bo�ena �ilková, dìlnice, naroz. 1924,
bytem Okrouhlá

Jan Kusý, dìlník, narozen 1903, bytem
Boskovice, Zástøizlova 11

Vilém Kupsa, dìlník, narozen 1915, by-
tem Boskovice, Kobli�ná 4

Jiøí Josef Otoupal, dítì, narozen 1938,
bytem Boskovice, Kobli�ná 56
Následkem tì�kého zranìní zemøel

tý� den po 13. hodinì úøedník Milo� Po-
korný, narozen 1916, bytem Boskovice,
Smetanova 293

Dne 6. kvìtna zemøeli následkem tì�-
kého zranìní
Alois Prchal, narozen 1914, úøedník, by-

tem Boskovice, Vodní 43
Jindøich Sedlák, krejèí, narozen 1874,

bytem Boskovice, Plaèkova 82.
V mìstské nemocnici se nachází

Emanuel Hájek, dìlník z Boskovic,
Ústavní 445, Antonín Burian z Chrudi-
chrom a Josef Dvoøáèek z Valchova.
Tì�ce zranìný Mirek Treu je v o�etøová-

ní u svého otce, lékaøe v Boskovicích
Asi 12 lehce zranìných osob bylo

ponecháno v domácím léèení.
Tolik ze strohé zprávy o náletu.
Poslední dva jmenovaní pøi�li násled-

kem zranìní o nohu a mìli trvalé následky
po celý �ivot. Jediná námi zji�tìná zranì-

ná Vìra Horáková dodnes má pod okem
kus støepiny. Rozhovor s ní o náletu jste si
mohli pøeèíst v Boskovicku èíslo 11.
Na sobotu 5. kvìtna vzpomíná

Zdenìk Komárek
Rohový dùm naproti rezidenci, dnes

Èervený drak byl kdysi Koloniál u Ultma-
nù. Po odsunu �idù mìl v tomto domì pan
Vlach krejèovství a Franti�ek Pøikryl øez-
báøskou dílnu. K nìmu jsem v roce 1943
nastoupil do uèení. V Kobli�né, dnes ulici
kpt. Jaro�e, na �Havlinovým� (prùchod
do ulice Prùchodní) bydleli Kupsovi, kte-
øí tam mìli èalounickou dílnu. Jejich syn
Vilém byl nasazen na nucené práce do
Nìmecka. Odtud se mu podaøilo utéci
domù a skrýval se u rodièù. Nebyl pøihlá-
�en, proto nedostával lístky na potraviny
ani tabaèenku. Aby nìjakou cigaretu do-
stal, chodil pomáhat k mistrovi øezat døíví
a dìlat rùzné pomocné práce, za co� mu
mistr v�dy nìjaké cigarety dal.

V sobotu 5. kvìtna, jemu osudný den,
pøi�el hned ráno, aby pomohl urovnat
øezivo, které jsme dovezli den pøed tím z
pily z Valchova. V dobì, kdy padly bom-
by, z toho jedna pøed obchod pana Indry,
stál v dílnì u ponku, na kterém jsem dìlal
já. V tu dobu jsem v dílnì nebyl. Na mém

místì stál tento Vilém. Støepina, která
prorazila oplechované okenice, ho zasáh-
la do hlavy, kterou mu témìø usekla. Jeli-
ko� Vilém tam chodil tajnì, sousedé o
nìm nevìdìli a byli v domnìní, �e je v
Nìmecku. Kdy� vyná�eli tìlo bez hlavy,
byli v domnìní, �e jsem to já. Kdy� jsem
se za dva dny objevil znovu v dílnì, tak
mì øíkali, �e mne ji� oplakali, nebo� si
mysleli, �e tím mrtvým jsem byl já.

Taková je moje vzpomínka na dobu
uèení a na konec války.

Zdenìk Boleloucký
Slunné odpoledne, poèíná jaro 1945.

Jdu (v Boskovicích) z námìstí okolo resi-
dence. Osloví mne tam sympatický chla-
peèek a øíká mi, �e na�i tatínci spolu
pracují a tak bude se mnou kamarádit. Zná
mne z vyprávìní svého tatínka, nevadí, �e
jsem ji� velký. Míní, �e u� je vlastnì také
velký, bude mu �est rokù a po prázdni-
nách pùjde u� do první tøídy. Velmi se na

Poslední bombardování Boskovic
�kolu tì�í. Trochu déle mi trvá, ne� se
dovtípím, �e jeho tatínek je mnou obdivo-
vaný pan Otoupal, který jezdí s osobním
autem na døevoplyn �Okresní nemocen-
ské poji��ovny v Boskovicích� (ONP) s
tehdej�ím jejím panem øeditelem Zláma-
lem a dal�ími pracovníky vèetnì mého
otce. Také jsme se i se syny pana Krále,
správce budov ONP rádi s panem Otoupa-
lem svezli. Tomu autu jsme øíkali v�ichni
�ledoborec�. Pan Otoupal ho pak po válce
koupil a taxikaøil s ním. Tak tedy souhlas.
Pøí�tì si povíme více, spokojenì se roz-
cházíme - netu�ím, �e nav�dy.

Nechodí se do �koly. Je mo�no spát
déle. Koneènì se sestrou vstáváme, jsme
obleèení a po snídani. Chystáme se jít
bìhat ven na dvùr budovy ONP, ve které
bydlíme ve druhém patøe. Najednou hou-
ká siréna. Signál znamenající, �e je to
vá�nìj�í. Maminka chytá �estiletou sestru
a utíkáme ze schodù do krytu. Jsme v
prvním patøe, kdy� maminka zakopla a
upadla. Vstává, utíkáme dále. V zápìtí
první rána. Padají bomby, první, druhá,
nepoèítáme je. Bì�íme se schodù dál.
Kdy� jsme v pøízemí, vchází do domu
strýc Svatopluk, otcùv bratr. �Kam se to
�enete?� - Je pøece poplach. �V�dy� to u�
spadlo � je po poplachu.� Pokraèuji tedy
na dvùr za klukama. Paní Králová ukazuje
v pøízemí, jak jim støepina z bomby udì-
lala díru (nebo dvì) velikosti dìtské dlanì
v okenním skle. Vzápìtí nachází dvì ko-
vové støepiny, velikosti asi 1 a� 1,5 x 1
cm. Dodnes je vidím v její dlani. V poled-
ne pøichází tatínek na obìd. Prý to zabilo
nìkolik lidí, snad stojících ve frontì na
chleba. Mezi nimi i malého Otoupala.
Hrùza. Zabilo mi to kamaráda. A jak se
tì�il do �koly� Pak jsme byli na pohøbu.
Devìt rakví souèasnì. Kdo to provedl?
Proè to provedl? Rozpaky. �Das war
Krieg�. O nìkolik let pozdìji jsme se
dovìdìli v Hrotovicích, �e to mohlo být i
hor�í. Rozdíl je také v tom, �e tam mají ji�
dávno pamìtní desku. V Boskovicích se v
kvìtnu 1945 øíkalo, �e to mohlo 5. kvìtna
udìlat i letadlo rumunské.

Dùm obchodníka  Indry naproti residenci po náletu 5. kvìtna 1945.

Nad Sebranicemi a Vodìrady vypí-
ná se do vý�e 517 m zalesnìný kopec
Chlum. Døíve na tomto kopci stával tri-
angulaèní bod státní nivelace. Byla to
vlastnì døevìná rozhledna. Tato se stala
koncem protektorátu místem protestu
podzemního komunistického hnutí proti
nacistùm a okupantùm. Jednoho dne na
této rozhlednì visel rudý prapor.

Protektorátní èetnictvo zaèalo na dù-
razné pøíkazy gestapa pátrat po pachate-
lích. Podezøení padlo tehdy na dva sebra-
nické obèany - komunisty, Josefa Un-
èovského a Vincence Vonièku. Obìma
hrozilo zatèení a tì�ké tresty. Oba jme-
novaní mohou vdìèit tehdej�ímu staros-
tovi obce Václavu Hladilovi, který vy-
�etøujícím orgánùm zaruèil, �e �ádný z
obou jmenovaných nemohl prapor na
trianglu vyvìsit, nebo� oba byli ten den v
práci.

Souèasnì se také v ty dny objevily
rudé prapory je�tì i na továrnì na tøídìní
hadrù ve Skalici nad Svitavou a blízko
obce Vísky u Letovic.

Rudý prapor
na Chlumu

Miroslav Holík

Protitankový zátaras na Riegerovì ulici.
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Na konci války mi bylo teprve deset
rokù. Zaznamenal jsem, co mi po tìch
letech zùstalo ve vzpomínkách a dále to,
co o událostech napsal detailnì otec v
deníku od 21. dubna do 11. kvìtna 1945.

V jeho deníku je uvedeno �odpovídá
pravdì, znovu èetl XII/75 J. CH.�

Jako kluci jsme se mohli pohybovat
volnìji ne� dospìlí a navíc jsme nebrali na
zøetel obavy z mo�ných následkù. Klidnì
jsme se proto vypravili do zakázaných a
hlídaných èástí lesa pod hradem v blíz-
kosti vyhlídky, kde byly uschovány stra-
tegické barely benzinu. Po dospìlých by
hlídka pravdìpodobnì vystøelila, nás dìti
jen odehnala.

Otec mìl na námìstí obchod rádio-
elektro a pøes ve�keré pøísné zákazy mon-
toval známým krátké vlny do rádia, které
byly pøísnì zakázány. Na krátkých vlnách
vysílala BBC a jejich bum, bum, bum-
bum se poslouchalo za tehdy povinnì
zaclonìnými okny a nejlépe pod peøinou,
aby to nikdo nezvaný nesly�el. Myslím si,
�e si lidé v okruhu známých v�eobecnì
velmi vìøili a nebáli se sdìlovat si svoje
nadìje. Po celou dobu zùstala napøíklad
utajená socha Masaryka vytesaná v zahra-
dì na Èí�ovkách. Na�ly se v�ak i výjimky.
Netrvalo to dlouho a pøi�la k nám do bytu
prohlídka SS, dva vojáci a prohledali celý
dùm. Zastavili se u zamèené skøínì a �á-
dali po matce klíèe. Otec nebyl doma a
proto�e jako kudrnatý blonïák jsem pøi-
pomnìl jednomu z vojákù jeho syna, kte-
rého ji� dlouho nevidìl, zabavil se se
mnou a na klíè posléze zapomnìl a ná-
slednì oba ode�li. To podle vyprávìní
rodièù zachránilo otci mo�ná i �ivot, pro-
to�e mìl ve skøíni uschovanou pistoli.

Dlouho ve mnì utkvìl následující
zá�itek. Po pøíchodu Nìmcù byla �idov-
ská ètvr� uzavøena a kdo vy�el ven, musel
mít na sobì výrazné oznaèení - �lutou
�esticípou hvìzdou s nápisem JUDE. �el
jsem prùchodem a ulicí, nyní kpt. Jaro�e
smìrem ke kinu. Souèasnì pochodovala
dolù èeta Hitlerjugend, hochù v hnìdých
slu�ivých uniformách za zvuku pí��alek a

bubnù. Byli to velmi mladí ho�i a vypada-
li docela spoøádanì, dokud se v protismì-
ru neobjevil vý�e oznaèený �id v obno�e-
ném kabátì. Tolik urá�ek a posmìchu
starému schýlenému èlovìku jsem od té
doby nesly�el. Pozdìji jsem stejnou melo-
dii a provedení sly�el v Berlínì v bývalé
NDR a tato událost se mi znovu v celé své
absurdnosti vybavila.

Doma jsme mìli ka�dý pro pøípad
nouze sbalený ruksak s nejdùle�itìj�ími
vìcmi a s jídlem, su�enkami a køí�alkami.
Tìsnì pøed koncem války jsme se s pøízní
pøemístili na nìkolik dní na malou chatu v
Radovì �líbku. Bylo nás tam i patnáct a
dodnes si nedovedu pøedstavit, jak jsme
se tam srovnali. Výbuchy se ozývaly z
rùzných stran. V noci se objevili partyzá-
ni a chtìli hlavnì noviny do bot. Zbytky
nìmeckého vojska se paradoxnì vyhnuly
z obavy pøed Rusy Boskovicím a vojáci
ustupovali na západ právì na protìj�ím
bøehu chaty pøes Radùv �líbek. Ve smìru
k �elezniènímu pøejezdu ale byly mokøi-
ny a tak zanechávali za sebou v�echno, co
ji� nepotøebovali, spoustu zbraní a vý-
stroje, dokonce i koèár, od kterého odpo-
jili jen konì. V potùèku byly odhozené
dva �pancrfausty� a byl zde i odhozený
kulomet. Poslední voják, který kulhal a
nestaèil tempu ostatních, si sedl dole na
studnu. Odvá�il jsem se k nìmu sejít.
Na�e vlastenectví sestávalo také v bojko-
tu povinné nìmèiny, ale pøesto jsem mu
porozumìl, jak proklíná válku a Hitlera.
Dal jsem mu nìco pojíst a on mi vìnoval
zápalky, kterým se øíkalo fosforky a bylo
je mo�no zapálit o podpatek.

Situace nabírala rychlý spád a na ob-
loze pøelétaly velké formace letadel. Bom-
bardování se nevyhnulo ani Bosko-
vicím. Z kopce nad chatou jsem pozoro-
val letadla, která spou�tìla bomby. Moje
sestra byla doma a tak jsme mìli o ni
obavy, ale bombièka, která spadla pøímo
za na�i zahradu na�tìstí nevybuchla.

Hned po zprávì o osvobození Bosko-
vic jsme se v podveèer vydali domù. Nad-
�ení nebralo konce. V�ude bylo plno vá-
leèných vozidel a pozùstatkù války. Dru-

hý den jsem se vracel pro vìci na chatu,
ale tu ji� mezitím staèil nìkdo vykrást. Na
stole uvnitø le�ela záhadná schránka. Pøi-
volaný ès. pyrotechnik tuto pøenesl do
bezpeèné vzdálenosti za chatou, odjistil
panty a z úkrytu za chatou zatáhl za pro-
vázek k otevøení víka. Asi deset minut
jsme èekali a potom se pomalu odvá�il jít
k otevøené schránce. Zaèal se hlasitì smát
a po na�em pøíchodu jsme zjistili, �e je
uvnitø citera. A� po nìkolika letech nás
nav�tívil pekaø z na�í ulice a pøi rozhovo-
ru nám sdìlil, �e nejvíc lituje ztráty citery
z jeho chaty v Lipníkách. Otec ji vyndal ze
skøínì a pøedal pøekvapenému panu Ro-
sùlkovi. Ten nám z radosti nad touto udá-
lostí zabrnkal nìkolik melodií.

Vìci i zbranì se odevzdávaly do sbìr-
ny zøízené v budovì základní �koly v

boèním vchodu. S bratrem jsme tam pøi-
táhli vìci nalezené v blízkosti chaty, mimo
jiné i kulomet a vojenské nádoby na jídlo.

Hned vedle �koly bylo odstavené ná-
kladní vozidlo, vpøedu s pneumatikami a
vzadu s pásy. To bylo pro nás eldorádo a
prakticky nás nikdo neomezoval v øazení
rychlostí a kroucení volantem. V�elija-
kých vrakù i ohoøelých bylo v�ude dost a
vzduch byl prosycen vùní oleje, benzinu a

vypáleného støelného prachu vykuchané-
ho z dìlostøeleckých nábojnic.

Po mìstì hlídkovali vojáci a domo-
brana. Mùj bratr Jarek, kterému bylo 18
rokù, chodil spoleènì s ukrajinským vojá-
kem. Moc bezpeèno zase znovu nebylo,
proto�e zbranì nosili i ti, co s nimi neumì-
li zacházet. Sedìl jsem na ohradì, dnes Na
vyhlídce 1, kdy� mi tìsnì kolem hlavy
proletìla kulka omylem vystøelená pøi
�patném nabíjení.

Munice se svá�ela do lomu - dne�ní
Wild West City - kde mìla být zne�kod-
nìna. Muselo tam být nahromadìno vel-
ké mno�ství výbu�nin podle detonace,
která se pøi odstøelu ozvala. K velkému
pøekvapení a na�í klukovské radosti ale
uvedená detonace vìt�inu munice nezni-
èila, ale vymr�tila do znaèného okolí

lomu.
Válku pro�ívali �patnì nejen lidé, ale

i zvíøata. Na stadionu AC Velen byli na-
hnáni konì. Nemìli co �rát. Døevìná ohra-
da høi�tì byla místy úplnì prokousaná.

Nyní k zápiskùm otce. Deník obsahu-
je 140 stran a uvádím proto jen výpis
nejdùle�itìj�ích událostí:

21. duben 1945 - sobota
Zamìstnancùm v obchodì a dílnì

jsme dali u� ve støedu výplatu je�tì o
týden napøed a dali dovolenou. Vypada-
lo to tak, �e fronta bude za 2 - 3 dny zde.
Námìstí bylo plné vozù pøistìhovalcù z
Olomoucka asi ze 60 obcí. Nìmci tzv.
Arabi (z Besarábie - Rumunsku), kterým
byly pøidìleny selské grunty na�ich lidí,
hlavnì tam, kde byli bezdìtní man�elé,
nebo byl majitel, který sám statek neob-
hospodaøoval, nebo kde byly dìti dospì-
lé a nezùstaly na statku hospodaøit. Ma-
jitel pak dle slu�nosti nového nabyvatele
musel statek opustit a nechat v�e se �i-
vým i mrtvým inventáøem, nebo na stat-
ku zùstal a dìlal èeledína. Teï, kdy� se
pohnula fronta u Opavy, nalo�ili tito
�Besarabci� na vozy co mohli, tøeba�e
pøi�li s prázdnýma rukama. Jako potahy
mají konì, krávy, voly. Zdr�eli se v Bo-
skovicích dva dny a teï odjí�dìjí v 11
hod. dopoledne smìrem na Skalici, snad
proto, �e zde byly výzvìdné letouny.
Vozy mají kryty plachtami a pod tím spí.
Mu�i v transportu mìli pu�ky i pancéøo-
vé pìsti proti tankùm. Ji� zde pøedtím
projí�dìl jeden transport z Polska, ale ti
nemìli u vozù vùbec brzdy.

22. duben - nedìle
Na vì�i radnice na ochozu dr�í slu�bu

dva mládenci, kteøí pozorují oblohu. Te-

Co mi o konci druhé svìtové války zùstalo

Povoz rumunské armády v Boskovicích na Komenského ulici.
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Du�an Chaloupka
lefon, který spojuje strá�nici s vì�í, jsme
zaøizovali my. Mìli pøístroje i drát slíbený
od nìmecké vojenské správy, která zøíze-
ní telefonu naøídila, ale nedodala. Blí�ila-
li se letadla a byla-li u� nad Vídní, houka-
la se výstraha - tøi po sobì jdoucí signály
trvající celkem minutu. Byla-li letadla
blí�e, houkaly se kolísavé tóny. To u�
stály na rozích ulic hlídky a 3 minuty po
odtroubení nesmìl být nikdo na ulici.

23. duben - pondìlí
Ne�el proud, tak dopoledne troubil

poplach hasiè.
25. duben - støeda

Od Brna je sly�et dunìní dìl, dnes byl
bombardován Adamov a Blansko. Rozbi-
li tam po�tu a zadní trakt Je�kovy továrny.
Také byl bombardován transport, který
støílel na svaz asi 15 letadel ze strojní
pu�ky ve �ïárné. Dnes byl skoro ka�dou
hodinu pøelet letadel. Vidìl jsem dnes øíd.
uèitele Lamaøe. Vzali ho asi pøed rokem a
byl v nìkolika koncentrácích. Ztratil 50
kg. Byl u Dr. Mare�e a snad se zase zmù�e.
Velký transport vojska jel k �ebetovu.

26. duben - ètvrtek
O pùlnoci spadly bomby v blízkosti

høbitova. Vyndali jsme v bytì vnitøní okna,
pro pøípad, �e budou vnìj�í vyra�ena.

27. duben - pátek
Ráno je sly�et detonace z bombardo-

vání nebo dìl od Èerné Hory. Bitva o
Berlín má snad rozhodnout o této válce.

28. duben - sobota
Na Bìlé shodila letadla bomby na

transport Maïarù. Zabilo to konì. Je to
druhé bombardování Boskovic a zatím
�ádná lidská obì�. Elektøina nejde, tak se
�ádné nálety nehoukají. Na vì�i jsou hlíd-
ky, dva civilisté a jeden hasiè

Na chatì máme krystalku. V rádiu
hlásili, �e mnichovský starosta prohlásil
vìrnost vùdci. Na Koøenci pøepadli party-
záni transport vezoucí zásoby.

29. dubna - nedìle
Detonace jsou stále blí�e. Asi 50 m

nad zemí pøeletìla letadla s èervenými
hvìzdami na boku. Jsou to asi výzvìdná
letadla. Moc lidí v Boskovicích spí u� teï
ve sklepì. Do sklepù se sneslo také v�ech-
no cennìj�í. V Kunièkách a Újezdì jsou
tì�ká dìla, kterými se má hájit Svitavské
údolí. Rozkvetly tøe�nì a vi�nì. Na chatì
se zastavili dva nìmeètí vojáci. Øíkali, �e
hledají svùj pluk a jdou smìrem na Èer-

nou Horu. Ptali se, jak je to s tou kapitu-
lací. Dali jsme jim pití a jídlo. Ode�li ale
smìrem na Baèov. Støelba odpoledne
utichla, tak�e by se mohlo myslit, �e je
nìjaké vyjednávání skuteènì.

30. dubna - pondìlí
Firma Hanke prodávala nìjaké smal-

tované nádobí bez poukazù. Pokud se
nenakoupí na nové lístky, tak to má být
zabaveno ve prospìch Wermachtu. Také
z hospodáøského dru�stva odvá�í Nìmci
obilí a mák ze skladu. Na kvìten nedosta-
neme lístky na maso a tuky. Bylo 1,20 kg,
pozdìji 1 kg a teï je 65 dkg. Hor�í je to s
botama a �atama.

1. kvìten - úterý
Od rána to zase bouchá. Po silnici

zase jedou transporty k �ebetovu. Z laza-
retù ji� vojáky odvá�ejí a v Boskovicích
zùstane jen obvazovna. Vèera jich zemøe-
lo 14, vezli je v pytlích na ten nový høbi-
tov v Doubravách.

Na ka�dém køí�ku je jméno a hod-
nost. Odkud jsou tam ale není. V noci
napadl sníh.

Opravdu nevím, jak nás bude soudit
budoucí pokolení, �e jsme sná�eli i vra�-
dìní na�ich nejlep�ích lidí. Snad to bylo
mo�no jen tím dokonale vybaveným �pic-
lovským systémem. Mìli v�ude svoje lidi,
kterým dobøe platili, kteøí zakládali rùzné
ty �výbory�. Je pøímo neuvìøitelné, �e
èlovìk 20. století dovedl vymyslet hor�í
muèírny a hromadné vra�dy jako støedo-
vìk.

Dnes zemøel Adolf Hitler.
2. kvìtna - støeda

Lidé v obchodì nakupují hlavnì de-
tektory na krystalové stanice. Na horách
je telefonické spojení odøíznuto a èetnic-
ké stanice jsou od partyzánù odzbrojeny.
Partyzáni na�e èetníky jenom odzbrojí,
ale nezastøelí, nìmecké nìkdy zastøelí.
Boskovicemi projí�dí dvì motorizovaná
dìla. Mají nahoøe strojovou pu�ku proti
letadlùm a automatické pistole pro boj
zblízka. Do �koly u� dìcka nechodí od
podzimu. Uèitelé hlídají na vì�i. Ve �ko-
lách jsou obvazi�tì, ranìné odvezli dál od
fronty. Teï u� asi 3 nedìle dìcka nedostá-
vají ani úkoly domù a neuèí se. Nechci je
ani do toho nutit, kdy� se stále ozývá
dunìní dìl. A pak nevíme, zda se doèkáme
zítøka. Práce stojí, výlohy obchodù jsou
zatluèeny prkny.

3. kvìtna - ètvrtek
Od Knínic do Boskovic jdou kolony

pì�ích vojákù. Napadlo asi 3 cm snìhu.
4. kvìtna - ètvrtek

Po�ta nejde ji� 14 dní. Námìstí se
zatluèenými výlohami vypadá divnì.
Obecní úøad neúøaduje, èetníci jsou v�ichni
nemocní. Z mlýnù se má pøidìlit obchod-
níkùm více obilí, aby je neodvezli Nìmci.
Letadla shodila 2 bomby, které nevybuch-
ly.

5. kvìtna - sobota
Na dvì letadla vystøelili od nádra�í z

dìla. Letadla se naklonila na køídla a bylo
sly�et asi 4 ostré detonace. Du�an a Jarek je
vidìli z chaty a �li se hned podívat po
dìvèatech. Byli první mrtví, policajt Mif-
ka, Prchal, Pokorný. Prý bylo 9 zabitých a
asi 12 ranìných. Praha pøestala vysílat. Ani
Donau, která byla u nás nejsilnìj�í stanicí
postavená mezi Prostìjovem a Kromìøí�í,
nevysílá. Praha zaèala pozdìji.

Regulovèice Rudé armády na Komenského ulici v Boskovicích. Likvidace nìmecké munice v pískovcovém lomu v Doubravách.

Ponièený tank na poli u Svitávky.

Rumunská armáda odcházející z Boskovic po Komenského ulici.

ve vzpomínkách a co si zapsal mùj otec
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Revoluèní národní výbor Boskovice  8. kvìtna 1945

Karel Kovaøík Alois  Øehoøek Hynek Dokoupil Alois Bu�ina Karel Charvát
pøedseda revol. nár. výboru tajemník revol. nár. výboru

Karel Flok Rudolf Bubla Josef Valter Josef Veselý Jindøich Èech

Ervín Binar Franti�ek Minaøík Karel �ivný Franti�ek Pøikryl Karel Kosièka
pøedseda revoluèního ONV

Dal�ími èleny revoluèního národního výboru byli: Stanislav Loukota, Franti�ek Fabián, Antonín Navrátil, Franti�ek Procházka, Vincenc Dostál, Rudolf
Vlach a Franti�ek Jankù. Jejich fotografie nemáme k dispozici a budeme vdìèni, pokud nám je poskytnete.

Èleny revoluèního Okresního národního výboru byli vedle Karla Kosièky i Antonín Sychra, Lubomír Pelikán, Josef Macháèek, Miroslav Mazal, Karel
Kovaøík, Josef Døímalka, Josef Dudek, Josef Scheiner, N. Bodlák, Novák a dal�í.

Dne 10. èervence 1945 byla ukon-
èena pøítomnost Rudé armády v Bosko-
vicích. O pøedání mìsta do správy revo-
luèního národního výboru byl sepsán
následující zápis:

Já, ní�e podepsaný vojenský velitel
mìsta Boskovice, kapitán M. Z. Boltu-
nov, v pøítomnosti pomocného vojen-
ského velitele nadporuèíka V. F. Volo-
dina, pøedsedy okresního národního
výboru mìsta Boskovice profesora Voj-
tìcha, pøedsedy místního národního
výboru Karla Kovaøíka, jsem toho dne,
to je 10. èervence 1945 pøedal závazky
vojenského velitele pøedsedovi místní-
ho národního výboru v Boskovicích,

Pøedání správy mìsta
panu Karlu Kovaøíkovi. Rovnì� jsem
pøedal v�echen majetek nacházející se
na velitelství.

Ze strany pøedsedù obou výborù,
ani ze strany obyvatel okresu nebyly na
vojenské velitelství �ádné po�adavky
ani stí�nosti.

Tento úøední spis byl proveden ve
dvou exempláøích. Jeden byl pøedán
MNV, druhý dostal vojenský velitel.


