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l{íšvztďr k Úárodní nínu1gtl Jo rnlní Ží'vý a chcen ac a aí moho
ůĚrt. *aat Jdg o to' oÉ'{oeb@pt sc ltB tg děJínEíobdobí' krty nclt níroil řel qřeil' m{enůowt so nB pok řokov é' or vo bo zcargBaho národa a kultrryt "
ne ckó tradÍec
trlcÉrltC o t't r a !. d, spícyo av" TIo' Prebr 1950' atr. 9.
,

,

U

příložítoatí15" výročíosvobozcní rraňí vlaat1

sovětgkou

ard-

hígtďíclró ottděloní Olt k otLĚtění výzranqýotr lcoatldřskýcb zá1
rnot : nalcho baJeo lcterá zachytíIy pcron vyl'íóed udÁloetí itoby tlĚlstj.c_
'
ká okupace našívlaaťÍul1dovó bautí odporu v ]'etgch !939 _ 1945 spolu g bo_
Jovýní akooní pactyzrínokébnrgÉdy Jane Zí.žkyz 8roonorra & ogvobo'ovaoí boJo
nc úzou.íVala'šakoklobouob. v květnu 1945"

dou přtltupuJc

Elstclokó ridobÍ'' ].et 1939 - 1945 mylo ae ngnretoln|, do $ull_
tl všech' kteří tyto lpbnutá udd.lostí prožíwI1a událost1 těohto let vstou_

p1ly rlo hístórÍe Oachrl a sIovóků Jako pokroková vl'agtem e&c tradíoe boJe aa
svi'bodu našeho Lídu a Jebo mzévÍs}Bt Jako tra'dÍc6 boJe potí clzíu uobrra_
'
tltelůn" &ká v rnšíobxastí Jaou tato tóta t'ěžkéncÍgt1oké okupa'ce a tzv.
potelrtm{tu naplaěn, šíroeýBI{dovýn bnutíu oitporue Jehož opolou byly J€alna&
taJné organJ.saoe např" ko&uatstíckó líoravgkó Rovaet o ftnara' národa a kortěaš
otevřoný boJ g okupa.aty u který ve ťlla ve Vlzovokýctr horáoh a &Ílých Í'arpateclt
partyzóaská brígátla JaÉŽížkyz Trocpcvao rre které 1roléi/alírpoIeěně lróv
ra rgě1 arárodní svobodu oynovó a ttcery raš1eb J 1hovalaěských ilě(En a něateček
6 }g.d{nn{ příalušníoÍgovětgkého lídu"

otÍštěaínari.ánanů naš1eh 9kolních g obecrúch }rÓník - dokud
noní období lÓt 1939 - 1945 v naĚí oblagtí nonog:af1cky zpraoováao - vzdívdm
dí& všon těn hrdínůu,kteří pad1t v boJÍ za rašíndřodtt{ g vobodu a rp zóví.alogt l
blavně příslušníkůEhrdLnných Je dnoték aovětgkó Ruiló arná<ty, kteří nán pří
gvóm vítěznán pochodu oil Stalírrgnadu až do &rlírra Éíngsltv pa.roátlÓn květnu
1945 opět Evoboilu.

' Příehoden ruských boj ovníkůe, ostatníclr jednďek spoJeneckýcb
arníd - ;ředevšín apojeraeké af,ná.aly rusutlské a přísluĚníkůro čso a"rnÁd!ího
eboru v 5658 - nestalc u DáB novó éra děJ1uo Jakou sí lid dopÓsud Jenon přc1
a 1l'o kterou bojovaI 4 uníťe}J1ž v řaťlrích huo1tů' a elskýoh rebe1antů doby feu_
dólaí' bojovník& r evoluč rú.bo roku 18€ a v řadích bojovníkůprotÍ lapítallauu'
pod prapory na.šídětnlekó třídy"
Té!,rv€ ps příehodu slavuýďr Jednotek sovětské aruídy uoblo ge
splntt staré česképroroetví l

-2,,bbuile v &otrÁcbdobře,

alo&uat

!e z lÍlta'ry rED{Jc

kozócký kůn".

t
.

zárowň ae zaěalo real1sovat ataré pď"&í llilwýob urr

r

aby všcoho bďratgtví patřtlo
rebylo 1Énrl, arú
'c!ťffi'
llil Bl adm vléd].t'

'rlby
lldu a

lxlxxx
váu Boďikov{'aí a lá,sku váJ!' kó' zoěly by Ja} zvory'
vždyř Jé ne sÉn,Jsou nds už ottóaý,
B!.al všíohnís e váu Jc dnor v něčcu YJŤoYDéDo
'
teií poděkování ván aspoá goeítí'o...

S. I. butBan,

Poděkorríní SoětaLóurr avuu.

x

& o n, ry rLlaitt1 Jco Érně

cvó ucbc k grdcl Sovětfr
'
ny zasleobll v ton Eritol r:a ilrň,
tan vědí o nás-, že Jarne tu ...l

rb{ůa šran L'

lí{Jovó.

T

lbtví E žtvív
V

Jedné froatě

stoJí.

té chvílt k s1avao6tí uř všecbn ardae zbroJí'

za,trady lďotou, ústa zpírnJí

hrilÍngkou

píeei

o náJt.
Jan BlJ*ř'
Pígeii o níJt.
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PLošTItA

v

Pl,Al{EÍ&cE

látat v uoe1 cízítetad:a c sbr_
zwa]ažívýní}]aid-paraÉutlsty-tjo}íd*'kteříaeakočí!ígletadlapaťldlrern"
Byltto Jedrak &chováu kteří oo na zaěd'tku vóxky uehý}ílÍdo clzyayu *bo
ruštívoJécíuweÍríěónía'almšensvaáĚkodníokénboJíot1soge!lpu8tlll'eby
protl
záškodnJ.cky boJorrall protJ- ![ónocku' b,ualíI1 odpdř oby]Íatol8tYa
' 'irot€k_
nich br_
ae
o
vědělo
taJrň,
vše
Aě
děla]'t
torůn" a or6an1sova11 tajuý ďboj.
Slovenskén
zy a tašld všude bodně stouperrců a příznÍvců.Zvláště po zniařenén
poÉtání9t!po.l'l.nroku1944uroznnožilysoJeJlcbodctílyóeskfu.,sloveruký-!
Pg žníclr19il4 začala n*d n*šínbajan

1

nl í ruckýmí aftyzány. V rg.šem okolí' ee zdržoval oťlťtí1I" českébrí8d,aly Jala
v noc1'Bby
ŽLtW " z,aríovalí o v lgsíeh a u pasekdřů, do vesnl-o přícházet'í Jen

e osuš1li. z JeJ1cb ělnností Jsrao s počétkrrslyěe1í Jenon
o přopadávtí.ní tťa'flk' obaboalů E botaEí9 peHlenu rušen{ tebfonníoh vedení,
ale 1o znÍěení nuntěBícb B klactů u Bojkovlc, w}rozoní ttůležttýchnostů u I\i_
jeJtoh Prací'
chot'e & také přepady dueckýcb hlíitek byly Jístě
l{ěnc i o jeJlcb čínnostt\ěilět1' alc nélokdys 6 Jj.n dogtall n8 kůž1"Aní
v z1uěo ldy móz a gníh 'E gadňoYa.l J€Jioh pobyt v Igsích a nut1l Je více w_
hledárrat příBtřeší'rsnoblí Něnet vypá$geĎ JeJioh úkryty" zuřll1 a Yyhrožorra_
oo nastrrtil1, ohřá1j.

Ii

.

neJborěínítť€sty každénuo kdož by porná'bal p'rtyzrinůno
BuěněJší bojovor ělnrroet p*ojerr1lí partyzd.ní poěátken roku 1945' přl

ústupu n&rské arnÁ{y raĚ ía )a aJerr. V úao'ru nocowl zde rre Vysokéu Po1Í na_
ůarský oddíl aBí 50 nužů.Bůstojaíclse rrbytoval.1 u irěků ěís. I00 E Y6 školo'
řozkové s koňnr u god!áků 4 oEtg^tn{ mržstvo ve steřé školeo ÁsÍ 20 vozů s růr'
nýn nrákladon' byloořaděno rra uóvgí a poB oháno dozoru strc.že" Iřed půlnocí
příš}a skupína partyzá.nůo odzbroJ1lt hlídku u vozů a dgrurt 1Ll rc JáJ<a, aby Je

vedl k důstojníkůn"
0 půlnocí-píšeř{'d. uě1te} štápá'' Cernk- probudí].o E!3 rázné bouchání
ge vzkazgn k ubytorra dváře " šel jaen otevřít'o ťlonnívaJe seo že to Jdo ÍĚkito
autonat íoké
vanému důstojníku"fitlyž vša,k Jsen otevřelo pohled do úgtíblavrrě
pietole, jížna nns kttoeí EnÍříI' mě hrB d napověděl' kclo Je t alc po zitnín ná,v_
štěvaílon.Bylíí s Daěa,rekou hlí&ou gd vozů tří" Ftali s6' k'le epí oftcír"
Xdyž jaen Jím ukéza1 dveřs do pokojoo mcba1í nnB na cboilbě a veš1ík něnu '
Slyšek jsen jen ruský hovor.Pubylí u něJ as1 20 nlnut ' pak odešl1' anÍžkonu
ub1ížtli.Jen důstojníkbyl cbudĚí o ručaíautonatíeké zbraně o Jež vza1 ksobě
do úachovy"Podobně se stglo í u gous€ťla Trčky"
lbzit1n dva h1ítta1íspíci vojáky ve ateré škole a ostatní prohle dával1
vozyo co se jim ho<iilo to Yz&l{' hlavně zbraně o etřellvo, Jíillo, pokrývky a
í pomocl přtnělí téžrěko1lk oběanů, kteř{ uě11
prá.dlo, ogtatní zaeškoalnlu.

"
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v obc1 poř{ídkov J h}ídku' rebo lj!ťobuz€ní růuirem zvódetvě !ťgětŠv6řio Po vykoa,_
rÉndí}c s€ partyzání z&ae utteibíxí" Ú žívetpřl$' tót'o'ekoí n6 přj'šgl nd.Hoo
}uhóbo itno přÍJe1í NěaeÍ $E třoeh atrteeho vyubroJ€ní aŽ po auby; alc Dí_
čsho o par*yaáJrgeh ffizjíEtíIí"Poóobnýeh příp'dů byLo pozdlJá' w v€gnÍel !F
ué 1 v oko1í víee" d rrby}í poetíženívřdy Jon lbdaří'o ktoří bylí e61t<c! t{dl'
ža s'c zbeví]'ízbraní a eíJa;k sé proto m tťot l'v11" í u uýbnž í. t6noí, trteří děla1l bdíqy' clo bLat1í pří axově n partyaáaa'.
P3neJprv e e paetyuáná veřeJně u3ďza}j. v pavó poledrc dns 29o březn I9,l5.
PřÍš1i ilorpeníce a rt něko]-íka míetee h vyvěoíx.Í-vytrlášly, vyzýmJíc í obyvrte lstvo k mře ní' naříz.e aí něneekýeh r.lřadso k oatporu !ťot Í' l6mcům a rnlaJící
nladé nužc do partyzárnkýeh oddílů.Potom odcšlÍdo Drnmle" lde uč tatl1 totéž"xdyž Hěncí druhéire dno s*rhával'í pertyzcnské ryhlášky' n1kdo tyto npo_
zradll.Jl-ž od prvého ýepedcní nda*ů aeracr zdc sěne { nr{lrlé donornrí !ťoblíat_
ky t Pťohlíalky okolí vssn1e€ Ó Áěkotív víee sxíd1lá pě potřavlnáeh a cllvovlcl
( když Přrš]'í do ohaxupynpta}í sea ŠpokEéě? TaJ{čké'alívov1c nríš?Partydg vlděls? )' přeee Ieekdy nĚktcróho by b3t}í c\rtílíonsbď partyzánj' l rr
dÉrc bozstalťostně zdržormlímvoo:ríoío spol'éhaJícena ogtražl'tost občad:
První velitelé partyzánůo $ a š a a lí í k o L a J! uilržorÉl1w rrór
oddí]e žels znou lctizoňo ficty ž vša& oba za\mu}í o d oste}í gg n vedoucí Efuts, u_
dí náně scbopní" By1L téžve}ni ruopatrní psí příJ{ncní novýeh člclů,blal;t í
liilÍ' $ehž rparolí a níčfnse pfud n&ÍíretaJítí"Tak ag Btí !rě' do šbal po_
ěátlren ťtubna rod'ák a ÚJezdao Ma e ba Joho příte[ Ba ďao Ží!1 o partyr{rgr
Děkorik daí, zúěast níIíe,c něko1í}<a narrš{'eb podn1ků, shxódlí obvyklá oíeto |_
Jtch pobytu s ta.& ubytó ubr',ně e stfullvo. Při' purí vhodnó přítežttostl ďt
utgku a zradíli věo ilěncůg" & títo, přlpravÍ.],í' lcrutoru pematu.
Bylo 19" dubrg }945o Před drrrho.l bodínou odpolodna pťoJal,a vesnleí dv! *11ká nrikladní euta, obsazěad. něrneekýní reJá&yu doleonafu vyzbroJeuýní všcud.
ruěuírni zbranění.b rozceetí. k Drnovícůn vo.Jác1 alozt*' a a'ute 86 wátíla.' b
čagně Pogtupovaly Jínéčety l{ěmeů od Fozděehova a llso lrlděs o Všech bylo aa1
'í5o - 500l od různýeh "j*vo-eů ( gegtepo ae Llíra ,/eottwe1dova,/, Jagdkomndo re
Slušovlc a bunova, éseg{et aj. ).bjínavó Jcn žc Bul' nía{ byll í sloveaští
voJécÍ.bzvýšeníostražitgetL něIí gebou aeí 50 polÍceJníchpsů"JtžJcJích
cestad o Vyookého Pol'e byi.a pozr8ó6e krví nrvínnýeh lídí. P6 proJížrÍěníB_
Jezden zastře1l1i bez Jakóhokol1v vyĚatřován{' ko čovnébruEíčeRudo1fa PťLcgtl
z &rvíné ladlB leiar fiangla a jeho žcau vlagtu' u jcJích obývacího vozu. Zů'
ata1y_po alch dvě mlé děd'í"
Po opuštění.ut pogtupo'a.Ií h'ěBcí bojově k pasekrfur Ry 1í g ka /náa'*
Jícíok Vyso Polí/ a P1' g št í ně /rú{16žeJícík Drnovícíď. Cestou vzaIÍ
všechny nuže, kte:.é potka}í o nebo }cteří tae IE"aGgva3í rn políc}r"
U všaeb pasekdřů právě oběrtrraxí reb@ po olrědě odpočívaJ.ípertyarí.rrt, aty
o
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g€ !Dc.'krn posÍlnl}l ne nočnívýpťavu. Bylo Jích asÍ 45. V posled'rí chv{lt
ao nebezpěí. ffozhod11 seu žc se pokusí dortatí sc
byll_ upozornění na blížící
po skupírrkóch, bez boJe, za aužuJ{cígo }ťuh npřáte!' aby pý se tlto p_
mtiu na paoekářích a obyrrate}ích blízkých Ý63nl'co hgckcře všek ncvzall se_

bou, ale ponecbalí Ja osuduo

n

Eytíske /ep" zt9 a L2a/, kilo bydlel }bantlĚek
blhg se gtarou Btkou a jeho švagr Sno}ek se ženou a l,|tetou dcerou Ludn{lou.
ťglodní tř1 právě !raeo@}í * pol1 u Drnovíc o V číglel2o byillela rodlna
&antíška. Baš$r" otec byI "tlrr66g q vo ZIíně ,/cottvataov,/l dona byl Jeho syn
FrantíĚek o itcera Božena a npvIastní natk4 těchto9g }4denaín děokeu" Něncí
}řótc6 vyslýehalí vĚeobny o partyzárrch" Nikdo níc naprozradíl. l[ěuc1 vša.k
a,ul nečekalína příznÁníg ]unod rabovaIÍ" 2gnáar rozkr{taIlr' B.bJr so lůned vzdlíIíly, že Jejíctr ehalupy budou za1Éleny. 0o nélo p,ro }snee něJa.kou hodaotu,
atobytck' obolí, lnso a dnůbe žo to odnesl{" PaJ( hodíl{ do g tavon{ zápa}rÉ granÁty, ta^kžo vša vyhďolon a ž do zrikledů " &anto naš}o E]. " sloo z tlrcnu utekl,
ale přeeoo a ehvílí,j 5'n aase Ylezx do rukou" }rantíšck8a1ba byI J'ro{ prý
přist1žen' když akopd.rrat msc z6 ab1té' partyzény lcdesí !'kořistěné Jalovtcc "
B1 proto uzavřon v rodné e}ralupě a. tÁn hřo znoo sÍťtí-upálonín za žírnr-ukončílovůJ nladý žtvot "
SteJně s rrově sí !Íěne í poěírall Í na Ploštlněo Tau téžvětš1nou za žLva
upcll1í néJoa ob]^rat61e Píošttny,a)"e l nružc u jež v okolí pocbytalí. Po požáfutězový kruho v rĚrnž byly oatat}y šeotl
ru byl na1c zcn v Jo dnonr spÉleníští
upýlených nužůtbyl{ así tírrlo řotězen za žíveobepjatl a pak upóLení"
l[1kdo z oběanů sa msně1o aní so n6odváží.1 přtblížttlk nígtu lrozného
dětr" Přeco však zůsta1 očítýsvědok a př{mý úěastn{k tra.g!-cké událoetl.Jest
Jín .Ian l{ a c h ů, domkď z Vysokého Pol'c u ěo €, nr" 19o?' otec 8 (lětí' Jen
Jenž byl }:n šdastnou nóhodou zaahrríněn z plarns nů hořícíbodomu" O těchto
brozných u&íloít€cb vypovíd6a
. ,rs bratrovfu gyrom Františ harr }&.chů z Vys. Polc ě. 49 Jsen sázel dn 19.
dubne x945 dopoledre loand' atronky Í!B g polečnénpozenku , rIázn, Po gkončcní
prríce aŽ po polsdní' jsoo šLídollů k obědu. U vesn1eeu aal 2o0 kroků od po_
' ehalupy l Jsne s o seĚlí B brg.trJr Josof,orn a Františken Zvorrkovýní z ěís_
sLe dní
la 99u kteří rovd ž š}Íz práee na polí ilonů k obědu" f, tonu se aatrcfíI Je_
jichouaod trtant1šok Trěk* e ě. .d5n který přÍcházel md1eJší cestou do vg1o
Ast po 2o }*ocíah spo}e ěné ohůze k č.onovu Jsern spatříI aěre ckého voJá}c. E ku}oneten v ťukou blíž1tLse skrytě protí rúm. lb€ d Datg vxskočil nA kop€ček' na'níří]" rp' nÉea česky zrrol'al u stůj l E ])omrríval JBérn go9 že je to nÁ'
propustí"
lbed za nín š1i Ještě dva vohoá''Á hl{dk&' ktord.'nrís po ajíštěťí
jácí Be dvěna' psy" &á,dalt po rrd.s ob ě&nskou legítLrn cí" ilóI jí u s€be toliko
bratrův ayn a Íbant o Trčta. Já a. bra,tří Zvodrové Jsrc 1og1tí.nace u sebe Írmě_
It" ,/Přínegtt nia je potom rraĚí příbuzní rg' PLoštínu.,/ VoJécíee nás vyptávaIí', většínouněmocky' kdo Jxms g, kat€ Jsee bylí. Důkladačin{s p ohle da,lÍ. o a1e
nj.c nrím novŽal*.$€slí Jnno Je6tě zbťit€k saz€níc stronků a notyky. tórseIí Jlm
lbned vše odj.ožLt B jít E EímÍ"
t{šnc1 abrazíLímJpÚPv€

I
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Vedtrir'{É6ýíamneP1oĚtjgll.}bsrfiěxíjsm*..*rr,l.J-ufináíuluMíií".}*nr'aěátku
*
p*ríi.;. ,'^*.it'"-ň"; Ť;'snká no' p'n'" ň' 5'tr^ *'nt!r sc taká rn"aeol
}6B1tl_
p"l
árida}s.
{."Jd'e
něm
5'
;,;;"ÁdÉý
B
66k}Íriro
"""t'y'l"fu_^1a áaynr1^ t{aqll e{trrrÉ is:\
s kaa*)r.Lo aby odIožÍx tyě a sekcru
eu
Ý,*ctr].Í
Jí
-i
ffii"-ffifi 5i'pi;i''r;t.rj';
a Ěc} g mrím1o

ProtíháJovnáno&gmgffiím.*/vJguá,eh/bytnehovánRaškefuantíšekral"

* w"." řnLTi-íáó." il*ve """-ápt*urn vyntggp11 i YT{t"" " ::*-T'-.:::i1""'
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oté.1tan1 o partyzá'noh. Pak $istoupíl Jedon důatoJníkto nně. Už ní by1o
ze všebo Ěpatně'" Proto jsen na něho pohtrédl rrěJak npěkně" arytír ně za' ra,nerro
l]o toho oknal " ,/ča.stu1íkového,/.t{ezbýua1o pž ta.k učinít.
s zvo]'a.l s

''Áuf!

Okao bylog.gl Jedon a 5n11 natru rnd zeraí. Bychle Joan Jín prolc z1 do gvěttrl'cg& tan jaen d' Ieh1 pod ním, ob} íéeJendolrl. Ve světnlcj. Jeětě rnhořelo"Ven-

ku.jsen sl'yšeL -vý!ďíky evých ostatníc! druhůrrnBožaubožeo řao dobrg, ponoztn
Ozýva.ly 3€ 1 výstfo}yu poto eotdínn že se druhořé iotouxěrr unrknoúi.
za cbt'í].Ívpadl do tóže gvětníee rbantlšek Ťrě}a" RI asl hnán voJcky kolen
ata.veaí a' vebrÉn do gvětrÉce.S\ša1--Jsen, že ze l íně bylo po něrrr atř.eÍcnó. nyt
zasg!9n qe{'do týla' padl tB mrr' něko].1iřát zacbroptěl a itonat na aaě' vojář
wběh1 ze síně a bné d n1to _padl do světníee, aa dosáb rut<y odo rrrne , ruění gřanét. &vybuchl však hnad. C1yt1l
Jscm JeJ a hodí1 otevřenýnt arÉřt' ao sínE.
zalalt t&n vybuch1 číne, to 3sen v tour-vóuchdní, bluku a ňrůze nrpózoroval.
bylo verrku., P"Í'". Slyšcl Jscrn Jen hluk & gtřélbu" zpozoroval Jscn'
!o ví9
' nán
Prnt o Jgcn cc donnírral, žc Jrcn gán riněn. pozňaI '
žc
zakrvácené kalhoty.
však
žc
m1
nic
rrní,
a žc js to krev zab1táho Fřarrt Brčky" orltrr 5""'
Jaca
o
natl kanrql jížpohořívá atrop do světnícc""v hrůzc .jgcn sí zaae a vlitěl'
-že
běflovalt "e
zastřelil1 mne o ale tcťt zažlva tůořín!?,,
''
z nějakého vnuknutí, dop1íželJsot! so ra prc}r světalcg. Vtilět Jsern
. J*gby
přog
Eínó kornory o VlczL joen cb ní. V konoře
r lopq'ta. Začaíjacn
lrranríáotvlra
koPat' abych s i vyhrabal kryt Éed ohněn. lbpad).o
vša} ža už- nd to zpní času.
cttól Joen se_tedy akrýt v hronrídce branborů. Alo poJala nnE úekost, žc anj' tao
nebudu uchráaěa"' .|ase, jako z vnuknut í, Jsen sr pořrýr bbvu pleoheá a p1ížLl
se z &onory do gíně a na nrísypy.
hďe}o, alo pohyboval.-jsen oe pří zení, takžc n1 kouř tolík ne_
-.|ao_J1ž
'vše
jsenr s_Í uvědomíL, žá Jížjo kolen tíš.Jr!éit;iň. p_a
N9 uísypech
vadíl".
a3parn bylo hnojiště E nočůvkou.stuiátet-;eeňo do něho a-kolem
j3*;''a_
dostal ze stavení do zabrady"
"é"ypň
T:' jrl nbylo s'tř"ež?no. 16zÍ p1oty zabrad byla cesta,o Doatal Jsen g za ní
a 1ůížonínnebo i vrílenínjson se áoEtá} nížeod stavoní" }b'dzdvihl']sen
ge a
zpozoroval jsem tř1 Něrnce.za Zlchovým stavBnín. Ettisk1 jsen ae rycňle k zení
a tnk' a- sí po 1Ětí rríra'rtáeh čokriní,Jsen se ťlokutále]' ttáie, až 3oán se al o6ta.1
do nízkébon1ází poc ceEtou' vedoucí z Vysokého Polc do pozáěcnořa"
P6. ětýach Jsen se krad1 do vyššíboJedtového podrostu. Tínto podrosten
-r"
Jsen běžel. ilo u' lůr\r*r-kde Json se skryÍ v houští"Ťan Jsern
z.t,
Ja sc prožltou hrůzou" Ťoprve v aocL' 98í o jedné ho<t1něi Jsen"ů"i*i
aoiier_agn6. "n"e"
Tak vypovídal o Ploštlně oč1tý avědek...
Strach E

c zloocnil

všebo obyvatc:.stl

bo ncočaloÉva]'o" Áč ;smc
Němcl

v okolních veealcích" !{ěco tak brozné_
r \šeLi zn a.\ltan7ěního rozh1asu o avěrstvccb,
Jichž sc

_ , rnadlídé"./Ubernp

n,/ dopouštětí na obyvatolích východu _RrrEka a
Po1ska l Slovenska _ by11 jsm tůato č írrcm poděšen1, reb6t jacně ukázal,
Jalr
dovgdou cníž1tlidckou důgtoJnoEt človóka nac1stíčtí}ÚěmcL, a jak by s nání

Jcdnelí

'

kdyby onad byL1

ns chc

zvítězllí.

Po dokoněcné zkázo, před sounrakem, táhIy čety op1lých
,rvítězů',l hojnou
kořistí zpět. l{a dvou vozcch vozlí obílí,zabitó vcpře, ťtrůbež,}rrálíky a zo
vozy hnal1 několik kusů hovězího dobytka. Zdá].o ge Jim však, že meJí ag1
Jc_

ště nálo kořistío proto jcětě vc vgenicí ubadlí Erant išku sozgvovi 46o ěís1o,
sád}o, mdu e1ivovíc1" 8"ooo K' psacÍ stroj a dvě jízdníkola. l{ěkoltk nužů

-€-

Imtloll aute' jež J61a
pro ně. Přot r mehBli dobytek v posle dníoh domcb u J" Brcueba čo 151 a u S"
lbebů čo 160, vozy r: eesty e ogtat'ď vsaIí r$bou o
tuši1l. Jaký bněv a nenlivíst protl aobě vrbudllL" Př1 Jcjích zpéteěníocltě
ncměl 60 alkdlo z oběanů ukázat na ullel'" Když JížhlavDí. přoud byl za vesnlcíl
vyšlíněkteří občané1ře ce wn. Zailuí němcké hlídrc byls Yše,lr J.ště rs t'áwl
hned po nlch ně&oL1teát vygtřolila " střcb aegíhla 231ca přl zvo1ání
''Iált!,'
tého Jana Slížt<ado dů]|ku nad lcvgu kl{óaí kogtí & lopatkou vylétla Jabo tě_
Jin

rausole pormihat

pří o{náěoní lupu.

!{&

' 'frhř€blíku'!

'

ls"

Pláč a nrířek poatížených řodln aa roalébal a drc.ral sralec ogtatuícb'při po.
hledu na zuhelnat ěLé zbyt&ý těl obětj'. .Janon podlc nrohořclých zbytků oděvu,obwi, podlc zubů a J taýeh znengní poznávall avé příbuzné. Ant žádní úřcdní ko_
níac nezj1š{ovaxa, jejích totožnost a vůbec neprobléilta nísto zločinu" &lyž to
bylo bláše no wl ltoli nánre eké čotnÍckéstauloc vc VEl" (loborrkácho nechtěl tour
věřlt a řok1, že to ncudělalt l{ěnc 1, alo , r ll'las ovcL'"

$1o nalezerro 24 upílcnýeh ltdskýob těl z obc{
T1chorra 5, Pozťlěchova & a z laěnova }" z n1ch by1o

o Pol'o 7' z Draovic 9'
23 nužůa jr ilrn žcfr. nLabVys

vc Árrastazte./"
2 Vysokého pole to by}ít
rb,elrů bant tšck, ě. 49, svobodný, 21 1et
Zvorck ^trbantÍšekn 4" 999 cvcbodný, }8 }et'
HaĚla Frantíšck" ěo 1.20o svobodnýo 21 1ct,
Írěla. lbantišok, ě. 459 žemtýu 32 let' otec 3 dětí,
Zvonck Joeofl č" 99, svobodný' 23 let'
blha trbant {šek, ě" 1L9, svobodný' 24 )at e
Raška Jan, žets.tý, 30 letý' oteo ]' dítěto "
Všíchniupá1ení byli u1ožonído 11 rakví a pochování ve apo1c ěnén hrobu ne
hřbitově v Ú;czdě, dno á" dubna 1945"
n

xxx

Třebažo jsrne vědě1í, že osvcbodite}ska RutIé arnáda Jeot Již na hranlcícb
našcho kraJc, přo cc jeJí příchoťl byl t'ak níhlý' žo Jsrte Jím bylí Bkoro přckva_
pcní. Ídyž2" květne' krátcc před poledacn, se objev11y její první óáat1 v rr_
šívesn1cl, víta11 lídéopravdu bratro!ry vojáky ruské - sovětské i nmrnské a
bleděli je co ueJ1épe uctjt. Tito však se rrdall nÍčínzdržeta stá1c twdě itotír.a11 na poslední nómg eké odd{}y. Ťeprve 4o května 1945, kdy jížbylí. }6nci
rozprÉšení- aě v okolníeh leeích se však zdržoval1 jeĚtě dclšídobu - a YcgnícíprojížťlěLíruské oddítry bez boje' projevilÍ občanésvou radost olavněJšínzpůsobcn. za okny proJevi1y s e alespoň papírovévlajky a dlouhc schováagrÉ
obra.zy prvníci: našíetrpes ídentů"I na budově ě ko}ní - po šest1 letgch - vo1d
zavldla v}ajkai evobodné republíky, po poku rudé vlajky sovětské" fo2 E'g}áyjní
sbromíždil ge větěj- poěet žikůpřed školou, kde k nin ractostně Fon1uvÍl řídí-

cí uěitol"

Vypálená Ploštiná
19. Llubn& 1945

Jednotky rumunské spojenecké armády ve Val. Kloboukách
Kýčt.l.t 1945
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tb névs{ whréva.la hudba na p6ěr3t pŤoJížděJícíehvoJBk a t1dó rarloatně
boÝořílí a ruskýuí vojíay' s nÍrnížee loltkg dorozr.urěIÍ "
Ze školníkronlky národn{ Ěko1y
rc Vtrs oÉnPotrío otr. 11 - 667
zapóatr

řidtcí učítc}ŠtěprínCcnck.

:fiLXAXXx

x

x

vykonalo k útoku ng P1g š t l' n u přípraw Jako k_velké
naeístíekóho aab1Jdlca a
fol povolrín oťldíL pověstného
g
Skor e $ y h ou.- zrrár'oóho u d9blo_
J'oupc žnéhó- vra"he' Fr í t z e
aružrréaopottrríktr tak zvanáho úaoeu !&rsso].j'nlňou v něnž zratla a kolaborantství irráty así stoJnou úlohu Jrd<o v případě P1oští4r.
,

"Gestapo
yárá8ná
výpnavě.

I

X těnto vyzkouěoným aLosynrln byIa přídd.na rota zlíngkého.6est'!tl
kte'á by ge nď notrestnou v;ýpravtrn'b6z hIavníeh sí}@ noodvéžl'la"PříllĚ
dobře Jížpo znaji nebez1rěnou sopoěnost ' 'zitrgJšípůdy."
{ P&mÁtnó ní6te boJc ěoskos}ovengkébo lídu protl fašlsnu! 'Yyi" lbšc
voJskó - sPB' Prala 1955u cdí.ee o nfukunonty'' -Svazck 36u str.3?6 ).
x
l{rJ

orc Skorzc

4r

t

navštívltJscn včcra Ploštíny.Znóte přece to Jnréno, tu valašskou ostdu Jste ýoce drr ].9. dubna 1945 vypáltl 8. vyvrg.žd1l" ttyvštívil Joen věera
PloÉtínu-abylo jaro, Jalro tehtly 19. dubnau pře ťt patrrácti lcty.
z{kladť donků n které jste tebdy echal Wpáut a s rovrp.} lc zcní, Jaou
už zarostcny, aÍBbo na jcJ1ch nístecb stoJí novéu moderní uonědělgké uscdlort l,

stétu. Oas za něko]-ík let zahlarlí stopy bývalých domků.
b zehlaťlí však nenÉvíetk vlfun uraJore Skorzony, k Váu a k fašÍstůn.ffed pct_
' význmnóho waha poslalo gestapo rE Pl'ošt lDy.
náctl lcty pasekríř1 rrevěděIí, Jak
Ibc 19o ilubna tr945" v dosot hodtn dopolodaa jstg' mj ore SkorzeÍVr vY_
' třÍ dny pře dtín porodlla'
vLékL z postele paní lbantíěku Baškovou - ž9nuo která
partyzání,
j{
ty mchol...ť
jste
s
e
pístoli na !'d.nek řrrat e ooXde ;eou
tískl
pogtavcné na'ná*l"a

&nohl jste tuĚÍtu že ua patnáet }ot go znrí paní Raěkov{' yrahy svébo
rp Jgtaršíbo syr*. Poznatra'Táe na óbrazovee toLev!-zoruo pozrrala v{s í JoJí dce-

ra

Bože na"

zněn1l jste Be' najora Skorae nyo jonfu teň noa íte jj"norr rmífornu.
J1gtě jste se í hgdně přiučítaa těch patnáet lotn od ťoku }94'o lao€
byste E,' Ploštl_ně pracoval jístě - dokom'}e js....
Paní tbšková pIáče o kdykollv sí vzpomeln Ín. sJEE kterého Jste' sÝázayra žloutnoucí
'
ného řotězy upélíI.slařenlo Zíchová pláěe o kdyko}ív se poťtívrí
jen
pnoto, že Vá's
rodné
o}rní
obaxupy
Tonečkao
tdorý
aahyaul
v
6yng'
fotografíí
jote
jí zawaždít '
ďeho'žgrra
pět
piredtíno
než
porodíIa
dní
tašíityonerrrrívíděl"
lot
a
15
už
Vás' naJore
*věá*ku
dÍle
s
otce a žívlteleuzdravou holčičku"
J6
Vaše
eynícké
oči
- oěi vraSkorzenyo dobře znáo Vídě].a na obrazovce televísoru
proklola
l
ha svého otce. ?,ná V{s z vyprávóní bat,ičky, která Víso rn&jorc,
do

-I01945
lterého Jsts prŘle'} ria. 'PJoĚ ti'nyo už nsžíjs"Byl v 4oee
ehďtl
a.
B
a
{
jnónose
ns
3mno*el
ut u'fuňi'ů.i"
Joho
I
-*"*"l"jí"ie
s..povíanimg_o
pe'g6kářÉ.t{n
'ířái-;á
a
ukaáow}'nn
.n*rupv x oíra'upě
,které '
Jo
n1ly tín' že rr"'ařr};" .taJ*tý&ínůn polávkno llkaso'!'a} e& pesekářr ' kt€r€
evobodu"
proto
můLova]'í
fu
třeúa vhá*tt do' ohně o
avát!é Je)'o níeové'ru_
w _jsto" c..ioao. ne atř*tre}. !6& jste m rukou
r,o"r"u"a"i"Éá aě8-"{'í ualÁ prutul* á'1gta.la 'uo pouzdře" Ty jsto zabíJcl
potcyboÚ ruky' kývnutís hxav;i'o roakazen!
A iosttrÍm.k" @."jsť6 n vÍteo že Jedon z 'Ěěeh' které Jgte úhté:a'vt*Žkézat poetří1et v ok_
dít, ;ď;;i*ffii*1"l-g't"tu ;eÁen z:těchn kteróseJste
postavít ,!tro o}@B' JoD_
tBkó
*.u ór*e"py a s'rdtít"- Jan M a o h ůjeJmuse1
}b'chrl *p*q go řno_
Jan
EeuagÉh1"
že ge ta.'n óste.ťtez zťeÍ!ěn{ - Fsosák
ktené Vašt
kÉÉťáde'
ii"i-"r'J''pía ůěla1 '**oót'u. &tvd těío'neĚ{astného
5
do hoříeíehalupy, JoJóusí}o a t]'a.ěilo k zenj." rreJvětěí nÁ_
rráe
cbďupyo Zr1rta1
vyrostl'l' aopraztl'áó Ěífuq a^aos"ta! so z dřevěná
*J';u 'ú"aňi
Skorzcr1yo
ta,kó dobřo
žr"-; "; á'řam ótó"r"oý naot" Jan lbchů Váso naJore

(

zaádcÚ

znt

'

'á

tláts bohaté zkušenoet l e najore ! ilcpoehybujl o toou žc^. jo pře dáwli'ts n1e_
,,o'á' tÉiar"acnti. Zrušanostía Ptošt1ny nůáatc shrayn na"n ety'
"r'i"p"t"
za 'kterou vris drrcšní chlebodárcí J:stě poohválí" PřednÁ"š_
iá"t a" pióa'gštyi
kasc mů'žetřeba- jrrrsnovat 8 fun renpťe 8o8ca d1€ Bandltcn'
!

JcnžcrgP}o&t1adchnestál{prot1VrínJenpartyzrínl,'ale-vš1chaílTchdy
udust' v lídooh ioeít evobódy, ktcrí ďíJížděIgng govět_
okýctr tanoích.
ge Vrín však zn1č lt v lldcch
Za'vražťl1lna ?loštině e8 lídí' nepodařílo
řiářg ir' kéáalo_ponríhat paftyztnůE a-Dcnávldět.vcs'
u"u"ěaá']-"-íra.toí,jgtg-vraiině
trasrciý typ zÍoětnc6' vřah' ktcrý ní aurllu
áiorc Skorzgnvr
W
Ň..ioro"'ně"*od{te g fflhrerovo pňrínírfusso}1niho - a oal Véo ho
rrykoi'e nít a zadupat do
i^;g;;"i;"
;;;;á''í * sJ,'urní Itélli pověgí" Poton ec snažíte
",rraždítc a pé1ítcv zí_
světě,
po
' ?ňÉ-t."r'' ouye"l"err" eió"!t" cpeavedlíYén
Sovétaké
arnády'
ktaťó sé Íp z.df_
poui" o"i zfuívostíovabuzgní brozlrou_
"táio
žít61ně-blířtla" A3.e n ani to 6o Vd.m nepovoťllo"
Dvacotosn udí jste tedy' nE }'}oštínáebu zavraž(tíl - a Ú1llony Yás n nó_
vtalějí"
:gte

g ó__pár.oušcL

*se*-5bs{,*M
xxlxx

z

KE

9 N_I El--&!-q-.E-Ř_4-L$_Í-*qJ-o LB-_a-ngA_P-B-qé É:/L"
vA tA š s xť e n !(-!'o!qujÉg

L"

zá.ř! 1940

iáctil€t

bylí na eeató

B_g=

ilo š ko)-y aatčg ní a odvle čeníJako rukoJoí do

sk

hsčB

bsř&jm}:-:Tril*l'

n*ÍÍ'J-ffi: S:-ť!:; rffiť"ť*ffi*#Ťn]aocía}ístíckýchgtran'
uěitclé byli u&tčqníJa'}<o ěaln{ furr]<eíonáří
Uěitel Ant " J:říčekby). propuštěn z vězant 16" Iístopaťlu1939r _uě1tcl Antonín Dvořák byl odvezen áo banienburku, odkud by} pak propuštón_ !5" rgana
1943" svým tďiáenr a rrosral"ouvevýlr postupom byl trrrn v oěích něno okých oku!B!tů. Neztrácol n1jdly vífu v le pšíbudouenost "
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Školnírok 1940 _ 1941
výmay ošv vyoházcJí Jcště č.gly' ale něolěína * ponal'u tlačí1 do Ěkď.
Výnos'lsANo stalov{, žc roťtlrÉ"lazatčcnýďr uěttclů přía1ušípouzc poIovlční
Ec uě1t'cté poatrobttt ."\oqŤ z _Jazytr
piat Podlc výaosu z 1o" dubna ÉuĚílí
'
a táté na uÁrodníeh školách bylo zavedcno vnrěovdní nĚněběr n 3.
iĚncckého
až 5o pogtup" ročníku3 hotlíny t ýťlněn v 6" - 8o poatupo roě. 4 hodirry týdaě.
Skolní a veřcJné budovy byly ozn'ěcny písncr:cn ,rV"o Výnoo vyovětlorre}, ře
písncno ,rVt znaěí' zkratku 61o'ťe
= vítězctvía Jc rynbolcn ,,ví' 'vÍctoťía"
tězství říšcv boJ!_ o lovou Evťopuo"
Sko1ní rok l94L - L942
5. říJu ráno byl zatčon 866tepen řed1tol školy Jaroslav Zlám'l a to Fo
obfanB"' ktaré uěIo m Valo l(l'obqrkáob
il1r6{1ní. č1nBogt v hautí
'Národn{
gnobo ělsnů. TaJní nárotlní' vo
Jc nrkó organiBaco , rObrarn irároda" vzn1klr Ja.ko
rcakcc ěegkébo vlastcrsekÉbo cítěuínašcho 11du ng násllnou a brutální okupc1 IEšív1a6t1. Jejín rikolcn a poolénín by).o znobÍllaor'at1 a zor8anlgotatl
wšbrénárodní sí1y k vojcrrskánrr povatdní, ovrhnutí lanávlděného !acj.!ttckónové u svoboáaé denolrgtícké republt}y čcskobo němctví a opětná vzÉišení
slovÉryké"
V o}rcgc Valašskok]"obouokén započala' organíoace podzenní čírrnoetv rěsíc1
květnu a ěcrvau l'939. Qrganízótoreu n'. zdcJšírr okrego a cpcJkou g kra,Jaký! '''l-

Iit€lgtvít! v l'h. rbadtštt byl kpt. v zíl'oze Stan{e]av Janc ě c k, řídící
učltcl m Ylaďrově ]ůotě." .Ieho zástupcen byl np'r o pěchoty JUg-gf B o t ! r e_
k 1' říctícíučitel v laěnověVe YaI. loobo.rkácb m'vrízalL St" Jane ěek a Jog" Rottrokt spoJouí s vc dou|cíoíaokolské je dnoty a z& ěIony zíglratíe Á}oteo bd!áře, Jaros).eva Trllcu,
inorrunua l{ovalěí}a., Josefa Fapeže n líarla BJ.ttra, &aÍt 1Ěka Egra, ktcří pa.k
izíska1íještě oolou řatlu epo lupracorvníků, zvLááté Fardinanda $chl'ovskéb a
' Jaroelava zf,áaa.re.u ředltele Děštlrrské školy"
ofganlr&cc něla stovlq: čtenů,kteří byll př!.cbyotÁní' v;&ont1 <tgné roz}azy" $la vša.k - dosud rrcznóno Ja,k _ tt* vyšš{ch s nad níste ch, prozrEz^' !a e ko_
nec Její byl brozný. &stala, ťloba vyšctřování, které bylo cpoJono a tsnín
a hlavní ěIonová byl1 popravcnJ. nebo odvleěcni do konccntračnícb téborů.
' 1lo lírtopadu byl zatčcn řídícíuěítcl Stanlg}. v Jansček w Vlactrově !ho*
tě. &'. 2o" pe íncc 1940 bylí zatěcnía {Iole &ilnriř' Jarorlev lrllca a Íerc l
Ríttcr' 17. února 1941 řídícíučltcl Josof futtrckI z laěnora a 16. zdří }9.l1
lbant lšck Egcr a lbrdínand (ychlovoký. &l 5" říJnB 1941 by1t zetčcnl. Jaroglav
izlí'm,l' Joscf Fapc ž a Bohumj 1 rora}ěík.
Vštchnl byl1 oťlrn zcni do brg a ža1ářovénív lbrrnícovýclr kolcJ1ch' vyrlý_

.'ohéni e týf{íní DÍE 29. října 1^94r bylí odoouzení starmýrn aoudcrnl Stan1glav
'Jancěck, Joecf "Bottrekl, Aloís ddDcř' Jeť. lrlic&' Joocf Papc ž a Bohuníl I(o, valěík k treEtu gmtí a ještě télroždnc zastřolen1. Rnant. Eger, Jaroolav Zlá' ml a Ferd" scb1ovský by1i ďvlečcni. do korrccatraěníbo tábora, kite bylí všíchni v rocc 1942 unučenS'.
Jaký úkoL plnil Jaros1av 21óma1 v odbojí, robylo ýesně zJíštěao"írona1
Joj však jt6tě vo lrn1 dobře u poněratlž by jínak rrbyl zetěen" ilnc d po zatčcní
byl odveden na čotníckoustanici karn byl téžpředvo}án zrístupcc ř6dlts].8
'aby nu uob3. ts.téený předatí úřad a' oitevzdatl klíěe. uestapo zatíu odje1o do
Ilesvadbu.
střolaé' aby zatklo řídío{ho učítele0.
četníotvozatún unožnilo ředitell školy J" Zlírrralovíknítký rozhovcor sc
zrístupcon řed1te1c" hsattel s<oly-ho žádaL, aby odešel do jehó bytu a aby
byIa ryehle uschovrína střelrui zbraňo kterou měL zatčoný uschornínu ve s kříni
pod šaty. Byilo totížrobozpečíbytové prohlíd}y a tak ge rrě1o ýedeJítt <1a1Ěímu vyšetřorníníro<liny a také
'''io]s dkůrr, které by byly lrrozné. Zbraů uyta

Bnželkou "'ar.

Jí pak

Zj"úpa]"a 1ix9p

zakopú$* v

]i6

sg

n,

*1

,rrt]

-te:
e $etlovár:ií v dřsYnílctl poe{ efirlí, poedě-

s'ůranň na

Ve skd'lí*.

ilo
Podle výpovědí říďíeíhouěítgxg oo !&avadayu byl ředltel 3Fm1- ďveargn
ušbubít
byl__příno
tbzl.l
*g*L"atóuhon
bngaň{r.čni!}e tóbopa v mfur'.*""u.
a aa každou Jír}úu
Ji" v"i'n* těž+e snríiig i brutělní motody ně neekých ornadlidío'
Zlémal nczt tě_
Jaroslav
byl_ře'titcl
Lří"r*"t" i'r'*. V Itbuthauáanu
ff;;iň
učítc_
ř{tlící'F
al6"tíón_spolu-g
Éeříitavěli pověstné o,achody
na
lornů
kángn
z
'i-;;iilJii"
ren %svaatou'" Když jednou řéd; zláEal msl blízkýcb
1tavb9l w_
pJ.něď
povinno6tí'-J"
v
uií""*i lix'r.resr" tó pni.raa"r dozorca za otl1nr
!&nže1ce atčc^á5pi. p*L 'iňl"a povalíl a_ ýíno ušxap}" Bylo to .19. února !942"
by}a
odkázá,aa
a
tu
náťo a,'i"čenáho mby1ď aní po aaišídobll wpláeeng s1užné
Jea rs. dobrotu trídskýeh ordeí"
trygně valašgko&rtí Jarostgve zf,dnŘIa by}o popr're veřcJně vzponanuto Depřírný
a ncanlourÉ_
zhodnoeen
takó
Jeho
k}obo.uekého $gko1e v roee x94-5, káe- by1
rra
Dna
1946
vzpolaonuto
x9o
byIo
února
joho
vfugtenre eké smýšIení.
vý poatoj a
Vc
Jarge]ava
Zléna1ao
řectítele
zaxóvskén Ep"omtiždění 4" výrďí únrtí
rřoi"
"ď
joho
ocerpŤad
v
4laty_a.
omtt
$voboťtnýe}r nr:vÍrrr{eh tly}o uveřeJněno oznáne ní
níor vě"i''í'truo ěasopísÁ ot{T v IJh" rrodě, byn uwře jněn čLrirs k 4.rrgo Vlka o rh_
náteo nautbausenekého mrěgdníkao'"

&qtaÍ-caFJ9;#-:-!s3

květrra L943 by]' api.ohría atentá,t n, SS obergruppoafuhťéra &. g6no pol1c1á
by}o ryhlri"šeno etanné páBo Eo y d r íc h g'o !h cá}ón úzom{deydr1eha
'protoktorr{tu'
'
byl Josef v a 1 č í k' rrarozcný
vo. Příqýn účastnílonatentdtla na
ve smolině' u Vďlo Elobgulc.Pohybova} so něsíe před atontátem rlejcn Y obIí sno1t_
nyn a.le byl nákolÍkrrít í vo Vatr" lQoboukach" }ÍE 16. červra byl zrazon a so 5
věrnýarí ciruhy - parašutístyobklíčenv úkrytu koste]'a na ťrar}ově rrríněgtív Prgze a- zde po1oží.lžLvot za vIast. Jcho rodLna pak byle r& c1sty vyvražděne"

??.

$tola byla pod př {enýn dozoren nerreckýcb a protektorátních úřadů.Výney
nadřízonýeh úřadůbyly peÉ.ny Jon Jazyt<on něm ekfu a vše cbny úplay ve škole a
'
to hlavně ra ehodbrichn nuaoly býtí dvoJjazyěnó.
Kuraloríum pro výchow mládc Že rná za úkol, aby sc z úšín1ádo žc sta1t

.'dobří čcšía

oběané Vo].koněmeeké říšc""..

v čoÍvnubyla zavedcna povínná clužba nlddcžc s to ročníků1931 - 1933"
'Škoty
byly nákolÍ}rát vyzvdny, aby učítclévBtou?llt do r'uratď le o ponďrll

tak vé ,výcbově' nlátlažc.""
'
12. listopatlu 1942 by1 propuštěn z koncentreěníbo 'tríbora v 0svěněíně v Po1o*u odbcný uěÍtol lrantLšek lb.tyóš " ljtrpěI tan těžkou ťls g"aronu nohy a po vyléčcníby1 ustalroven aat ínníuodboťným uěítelem na školc v Áamnící',okr.cc JíblrYa. !b okrose Uherskobrodekém nernohl býtí uotanoven, poněvedž bg1 uvězněn z po_
1itickýclt důvodů.
12. úaora 1943 byl propuštěn z koncoatrgěního táboea po 3 a půtleténvězda1 učLtol obeené školy 'Ant onín Dvořák" Byl věznón v Oranicnbtrku v l{ěnooku" Po
bétkézdravgtnl dovoloné byI od 1" v. 1943 uatanovcn zat o učítolenrra nrír"o.rňi
*ole v Lidečku. ".
PrqaqYď_'Dov1u4oÉ}

Š:íion1zbrojení },lěrc ckao jehož bra'rrnri noc se za-ěala jLž hrout1t, postlblo l
učitolstvo" L9" záit }944 by}í praeovně nasaze ní z re.šíško}y učltcl Joscf Bubajrn a odb wný uóí+,el .tay " Kusala" Oba pracovali v Jtrěrieíeh u RoudnÍce nad LP
ben" Souěa"cně jim lryl- zas1aven služabníplat "
23. října }944 koru'J.y s o oďvoly uěítelů"Po lékařské prohlídco byli pro cmoe uznání neoehopnýmí s ladígl'av &ičan Fya,rr1. sedláčoku Zdonák Točaar, Joeef
flLoušak Ž poětu asi_ 4Ů uóJ'ta]l-ů byl uanÁn nuccné práee s ohopnýn pouzg jodca u"
pe rrddni." kterě rrení dosud vysvět-_tenon by}í uě italé 17. listopadu
čitel. Avšak
1944 za"volání opět k Lébř"ská prohlídce, pak všíehnŽaž rra tří uzoáaí schopnýucl
a posJ.ání ro" prác*. do Kuk1ě& u Ibadce &rálové "

-13uě1te].é
bylj jrn pomocnýní děIníky nE ltaTbáeht podríya!1 cíhlu' pros{veli
-vykládárr
ře*o'rv a uýravoval5. osty" ;l*aeovelí za hod1novou uzdu Kč 5'-.
pígok,
gtory
pĚi
by}l resazcníe iudvík Serý a tbantj'šck bdvtrika. odborný uěl'tcl
Ž
Frantlšck lsťtvính vzponíná n toto údobíg
očolďvala gtsřostuvó ol Áodtorn or_
."}Ía náitražív lbadeí KráLové nís Jíž
_o,
ruitc1'a<lnía! Buty Jeko dobytck
zóJazdun'
ger'íéace,/" oilvo z1g všgehn;r úěastrrí\r
'v
Kuktro
16r Joou vtastně ýodněstíu lbadoo ťrálwé o Snutro
do,l,ígru fu<la nríea.
rrá_neĎyJ.on ale v hloubí duše se oaývaJa ne::ávÍs t Protí okuPntůn a naporost{
bc znocnct p rĚ jak o e vaopř{t
" Ávšak vfua ve spnavedtrnoot nÁa utěěomla a Po_

sílovala o

hvní ilen jsna gpatÍ v meříuelrén barr{}u" I}rm d Jsno dogtalí Laždý po_
kťyvku' jtl ž však tdbee n lďríja" spalí Jsrc pnoto gb]aěerrd" Něko1ík ttní nás
zad staíl'alíúpavou eogt aA prostďnóra E tavoništl. Všucb by1o oaná bláto' Jež
jlgiě nolďlodíxo e }atnró &uvj' o
Pgzdějt jgp ponÁha]'í na *avbě" Práeo byla vetrmí pastrds níchalt Jsn cencnt , pr oaírra}í pí"sako n€Íxí ďíxee 9 z níchžpotora atavěll- barrílqy. Dóle Jsno
lrtadtí kole je , rle,kláela.lí pytIc a eon6nt.n a skl{ída}ícíhly. Když nastaly razy,
přcetalo se pracovat ra aťavbě o
Předatl nás Škodovcc do Er{ďec iÍrélovéo která sc o$t postarala alychon
' Škodovbylt na ztlravén vzdrrhu" ltbytodn{ .jsoc vša! by1í drílo v íukIe rrách. Vc
có js'" opět vyir1ádď1 ÉgoÍ!y,sanÁše11 rr1zaé Eoučristi stroJů a přcraísdovall
u}caclcné tra.rrcfccmátory

n

ukolooyoo

z

futska"

Zíny Jsmc užtfídogtí" ohřá' t jsme s Ír.nohlí e také Jsm 3eně1í kde" Toptcdyž Jsme š1ík obědu do závodu, Jsrrc bylí v tcplr" Cesto eněžllo a
tchdyo
vc
poJídalt
svou-dopolední pře snídévkuvcnku. "Igdnou jant orrglou v6š1t do Éíny
Jcnrrě vytopeného barókun alr j.hnod náE Yyhtrall, žc prý barák Jc vytopn pno
trEstancil to všgk ne, rtr6etanc6n', kteří přc oc nclaohou J{otí venku. Po1íttčtí
pře
draž ovalí zboží"lPéprvcpozděbyl1, alc řcznící,pckařÍ' a obebďníeí, ktcří
jtl když jsnr a1. ztěžovalí,bylo nrín ilovolenoo abychon š1ído Jcitnó z tročctnýcb bucl, Jcž však byly určcry pro ilělníky"
Den po dn1 obíhat a ng a&Élc otroěí}í"očekávenó svoboda však přccc příšIa a našc naeezo rrí byIo skoněcno.'

&štpgeptlkgu_-!e&9r&g4gÉq

?" březne 1945 bytrq pěsto Va]". Ktobouky bonbardmráno. V uLio1 Zástoilolí'
drrešuíSouke nieké n spadly dvě pr:ny. Jedna z nÍch dopad}a ast 50 n od ško1ní
budovy, kteror změně výbueh poĚkod{tr" Ye výohodaíra tralrtu ško1níbudovy byIa
rozbita všeehira okna' některá okna vytrhána z rri.rnrl a poškozen* onítka" Velní
utrpě la těloovlěna e byla roubÍta okaa téžna, ehodbácb v I. a 1I" pco chďí.
Střecha nad těloevíčroui nad uě ebnarrrÍ byl'a poĚkozenao Způsobcná škoda byla dťlhadnuta na Í'čs45"000o *.
E1 náLe tu zahynulo 9 osobu aezi nirnl l- Jan Veverka, žáJt II. třídy něšt.
školy, spo1e čně o otcemn natkou a dvěln souřozeacío
způsobené homba.ťdor"'íníBbyiy odha^dnuty vo Va1o Klobotlkóch rg Xčs
. síody
_-"
Ja.k doĚIo k bonrbardernínírebyIo zJíštěno. &na 7. března voěer,
oo0"o0o'
a'
ci:ystal s-á k odjezdtl načarský potní lazaret n který by} ubytován vc ško1e " Při
řadění.eut pŤed školouu ' použs.tívojáet přílíěsil'nýcb světelo lcteré v1děla po_
sríd}a pnů,zkrrrnébo }eta,dla a ta sí ně sto osvětlllg a shodlla pak ra' deto dvě
Pumý" Toto letadlo mě}o prý dů16žitýúkol" N9g1o zprávu partyzánůa vo V1zovskýeh horác}r Qůo potfobí od'poutat pozotrnost Něneů od partyzánů.

"

Ě&qbL !uqqy"-'a -o4]&

0d 1' progínce 194a byla ško1a upráadněra pro Řišskou pracor n{ sIužbu,
ktorá g však naet áhovaLa aŽ 25. pťosinae ]"944. D'E 30. prrostnce sc tato s ].užba
odetěhovaia "

;,.&=

'p':iní }azanet"
0d 25. lsdw 1345 t.vx ffiP g:r*-n'í bt4nqě 'r]'Li* ''8i" oo'{erraký
T+4tqŤn
or€xntaacg " 1&. únm
a. únor.' á,' irť}J-Éo"Hk$*'"g"ói* 1':.étt u6s"**rx
iě+í * příst6.áo"ro\ do ško}.'t iuaňarský po!'nď l*aare{: ě" LoP"
Ař do os vohoge:rÍ Toy1a Ěk ota nglpřatráítoě okuyowíuoi dmekott_ bra$Eolr eoeíl
ee_atřídaly. fuo}e tín
t""*'iioiv í!lo"t-ňJ*i:t'v"y'o-"á*eř*:rí e sLo'ÝBDF{kýsb
škoLnÍ tavtoao věĚ{Jry
sdh1ů
na
*r'r"i*pĚr""*xayž' epá:Lríí váaae*"'ěoc}"Bo uh3tn
reĚyIo ae fuoly oa''6u3so a usob€ryá^no" _výkazy o t!oar.álii zařízánín'potud
'6yfu
"J"
u:"oženy do baden a ultelženy vE šk1gpě barního úředu,
prospěehu
"k"'*-*
řd"-Ě;1' i;řďil*h."á"y všoehny úřední kn5}y.e &!}ísy. $toto opg.tř€ní prot1
notezpeěí ohně a poždsu' Í pfstí bonbardowání"
16.

d

ubnp 1945 byIo vyuéování w škoxáeh ve Yaxo lq.sboukáeL přerušcnoó

1?.dub:ra1945dolehn.yŤEněetotěžkóebvď'lo"nélobylgwhlášcnosten-é
;;í ';-íe"*;ízla*to" byn
$opedon pertyzérry p'rF}"sp* r:ěngcká
zát;eno- srko rukoJrní 9 oběanůe &a'&t.
Ěyró
v
!M€
í
fud
ůrannénoeí a znanóno
atfudní školy oblapocké, {rq'{í_
Aw"
ředs.tel
Vikn
Dufck^ řcdj-tetr školn dívcr"
š
Áxoís
Buro
o soulrp n{k' Frant lšek oachr t!at_
lct *tlrvl. ma-jrtglc oasvřárny"
noťrířo &rc1 bř'n}a' po}ař a
Šromotau
Dr"
;;;i;;-{l;Í; $;ý; &'k'"*t "
"roseg
Budolf Švach, želczní&nízamestnaag e o
Bo 8" hod íně rarrní bylo Bak. vyhtrrišcní ctgqného pnív* oaaóo no občaaůn_
'
voJáka b'úd6 aaátfulcno 1o klo_
" vývggĚnr---upo'á"oí"ó, # aa'režaáho gěneekého
by}y_íbÍÉalvyslí\y gpeJůi""tý"l nbčilů"V měsiě naetalo aděšoní.K partyzýuůn
g
ky; tieré io íafoťEovts]'Jr o něroe clcóm opatřcní e oučaaně byl1-.prtyztnÍ ž6aláD1'
.,.";[i nrčeňo-ppoar*ka1í'-h1avaě v přítónna době a něgto ta& ušotřili dalšícho_
bětí"
Ťéhoždno idtervenoln,l g taros ta obc6 2a zatčenéu velítelo něne cké poaéd*y, avůat px"|6. Ťeprve nB třgtí itege-po naprosto klidnóm orůulny: p9 výlcu_pn3á - oběané aarovaií něun ekó a,rmirtě" 6-0 kroů prddtra - a po ujtštění, že z cblt
v okolí va1. Kóbouk so Jížl'g1íti.}t všíehn1občanédoonťlg elíbífvo1ttglův pobočníkože zatčenéproprust{. Tí ntrsslí old.bít o žes e -n6vadáx{_ z mě6ta a n',
xdyhy byl něůcterý- z ruko.jní uBu'ehtr, byle' by za ně_
aoc buáou ehodítj- a'á
"E**nt"
bo uvězněrra eelá jeho rgdína.
nóko}jj< dnů se ršmcká
Starrnó právo věaJ( tnvalg v móstě qá.]'e, i kdyŽ

p"a*l"v

'*or r"'okoJmíeh_a tresteeb"
velitolství óast ěho.vnJ-o zmtr"ng by}y vyvěšorry vy}rld'šity
tg zase nařÍdl1a něracoJcÁ poJ,ie Ío n ktoní by3.o v nrěstě ař elo 1". květrra.
}ůísledgvaly ťtlouhé drry' dny tr*z konee , *la j6šť-'ě *'óášd' noěí" Sw4l bmbardovacíc}r lat;del brázďí}y vzdueh. By3a troaabarďoviíeg Wtniee. Jrž t lrunov
ptatil vá}eěnou daii" Vgěer hy}a anut nÉpodívanÁ. Lídóo obyěgJně m'ttqy e dětpl'
.

g

řírreni a uzly s* etáhouaxí z r*ěeta do Lesů a d o her"
19o ci ubna byla vypáigna PŤošt1na u Drnovie "2€ občanůby}o tan zažlra upážo přoehovávnli part yaá'rr'y "
].c nc v- ňořícíe t' trog'*'illt.'l'regt za to
'
.'Zio dubna 1945" Ncdě}e Ia'čnovsk{
Iflobo uk byla svěd}cu
n ,tlfuaína' u Val"
"
Slováic&g
tr'6_
ktcří bylí zatěenl
lrozié'ira5'laíc.Byle nd* gestapon "ar'e"Ážděno
Klobo.li<"
na Slowrrsřu jako vyzvědaěí a aav}e čenído Ya'}.
lésto ži1o jako rm op*e" &e"oesitB aa stupňova].a " Zreávy so přoďráaěly '
fronta g c přib1ížova1a. "Edfi_lo B6! žo }oždýn dno& budcnre osvobozoní.
1. kvótna ].945" snutrré o deštívéróno. 0ď &rrraova sa oaýva1y rány"Mlnct nldopravní
epeje, u tratí padaly telcgrafní s]-oupy. Tetrgfonní příotroJc 1ozěili
bíjal1 iažbam:. i,u8*ú. árodnl majÚtŮlt byx niěen. $adalo g * ornu zabránit.
Á večer 1. kYětxÉ : klid' ktoťý Íepřínáěol 'trklí di:ěn i. It|.tšla noe, plné napětí" A po ní nový den, opravdu oový dere pro' v*'lašskolrloboueké obyťatclstvG"

s

1r

*i5_
vg}9š! kó_gabo1ll&_qryoš ggcaf,

!

Frgnta lřgšla' přes Va]'" IBobolrky riplně kL1dnón bez Jed1né
e" květle
'ány"
1945 v rEnníeh hod ínríchvstoupíla do města rrrnunskÉ voJska" Byly
to rrJďíw
oJedinělé skupLqv výzvědns b}íd}y které sehÉuoly térrěř po všcclr kloborckych
'
gtrénícha to jíž od 6" hodíny ranrrí
"
V ton okanž íku ee]'é měgto také roakvEtlo baŤÝa.ml' našía ruské vle,Jky e p_
bylo ténář donnr, ktcrý by rrebyl gzdobon. Souóae:iě eo také obchody o úřBdy zbavova}y něno ekých náp{^aů a oanačení"lyla to skutočRoetn bylí Jamc olvobozcní.
Lídé'po těžlďch dneeh pLnýeh rrejístotyn po noeíeh pt'ožítých v € sklcpícb a v 1r_
sích, vychózcll z d'onrů s, vš{chnl- přá}{ aové republice nnoho zdaruo
Po l'1. hodÍně vstoupilB do něsta rrrmunská vojska arovítelo je Jcn obJrvetel_
stvo, čle i aripísy na fokÉi.žkách /, ,víta;to n bratří !'/, kteró byly pogtaw'ry
MnEl' aby Rugůn zgbrání}y Vetup do měBta" Klobučanépřínéšelííhrrc d voJókůrn
oběorotvoníu olga:ť6ty a fotografomlí Jc.
Pa.k vstouplla do dsta Budai armá-da a obyvato}gtvo J1 ýivítalo wlui grdcě_
ně. Odpoledn go BbranÉždí]"ona n{něst{ Enoho liatí a Jc-ain.4conlwtJ.'a..Budé'-an_
nridá poděkorral Ja'n-Fejtíko' Téhoždnc 'ge doatavÍl do -való .K!o}ouk..téŤrrrskf_m}í- '.
tolr. Jeaž oe .ubytovaL na,'nrirněstíi .v don& ěo.-16?a u";i": : ;iti${- ii-l ..';. l. :
,
._ ?;'t<větra pg €; hodině-.eešel' ee na rgdaioj' t(futní nlbodní výbe; }rt'erý
ei
zvolí1 předsodu }bant o FoJtílra n hostířlského' jenž pobyl" dxouho v koucentračnín
z učít6]"cteby}í v !ÍilYa n'ragt " Dufekp ředítel Btředa{ školy9 Ánt. Dvo_
táboře
"
řdk;. {nt. Jiříěck a' řrg.rrt o ret'ýáš - Ťšíehníbyl'í a okupaca vězrrěn1.
&vní povínností !ÍIťVby}o pos tarťetíso o k1idný chod v ořeJného ž ivota a o
důstojíýpťůbě}prv&{eh popřevratovýeh dne' Avša.tc prwní }rá'sná chvílc, ktcr{
jsn próžílralí,byly potfÍeuěrry udr{Ios tmí o Jež miseJ.y takó přj-jítíl bylo to zaJištění všeeb těeh občauůnkteří za dnri rre s vobody aklam,}l' a drile byla radost
teké zb.l€'na vzpomin}ení'na ty' ktrří se evobody ncdoĚlrelí a zonřo1l v koaccntraěních táborceh"
4. květáp. by1í pezváaí k rnístnínuTelÍtelífur<ió amlárly ředtto].é ško1 a Ln_
forrnovalí ho o stavrr Ěkolství ve Va1o K1ob'orrkáeh. ZaJínaly ho porěry n' školích
a'pĚá.I'e1 qoučaqně r'. 'abtr1 vyuř ováaí bylo zahrí.F no oo rrcjdřívo.""
-Yol1tcle
"*.'
nu6" května dopol.e dnc se kona}a sla,vnost osvobozťní rre rrríněstí"
ii;
Ceísler
předsoda
lIMl
Jan
arnídy
přitítal
a
a
ncnrě avolený
dé
slrupina hochů díwl ý
vc i'alaš gkýeh }rojích pak saťým zvykem a to chngbom a soIí" Pak v průvod u lco_ l
Jovaných okupín oitcšli- do doyn-t č. 16?' kdc by}.o vcIítclctví místěno.
'':"-j
t{a tfat l Brno - Wriyský průsmyk byJe traÍ í B lrÓsty zniěona a ťlráha z &r.
Iádče do Bylni cc byla značaě poškoze:':a. lyní jsna tedy úpIně oť1 světa odříznutí.
oběžaíkoŠvv urr. Brodě zc dn }o května 194' ě" tr/45 ďinc81 oavobozoné
čeakéško]c 1 učítelotvuv rlďesě pozdrav a přríaí aby učite1Btvo co ncJrychle_
' a př$^vedlo školu na úroji zúčtovalog nínuloetía. da.lo Šozase do nové práee
t'en' r& které byl* kdyeÍ" 8" kvótna J.945 sešly š a opět účttclstéebory'NeJilřívc byl do š koly ýemístěn' archiv a pa'lr byl"y araviderrány všoehr1y porrůcky a lrníhy.
'i!
Do pomůcek by}y zařazeny obrazy dřÍva zaké"zané,rovně ž by}y do žriJ<ovskéa učl_
tolské knihovrry za.řazarry knlhy kteťébyly za, , protaktorátu" zakáaány, vyřaze

nyausc}:ovár1y"

'

o

(ý

1945 by]a vyh}ášena ú p 1n á
ka p it u la c e nHecké ar_
nády" Vyuě ováni bylo z]aáeeng a žácÍe zúčastnl].íslavnostír- "Jete3$".prou1uv1-iir'
+**.lan*so.,j+á]en.- 'J .'-lbstkan -&it o ltvořáJc. q místní' vo.líto} 8udé 'arrr{dÍ; '0o }Ei4 bylajr}
zakončgna gtátníŤní}ryxrna.vrí. i.''* ,rL''. '' .' '\

9. května

dby bylo zabráněno neštóstín přJ výbunhnr rrino ktaré by}y Němci pohozgny'
prohlíželaskupí:ra rwkýeh vojáků b;rtyo dvory a zahrady ahtedala miny, které

tan zakopalŽ Němeí.

i,

,l

-16-

osvoBozENÍ
Jan

( Ze

Trávníče

ško

lní kťonlky )

k

zřízcní tzvo protekted.tu &ověděLa Ee Í&ťaít*de ě rťino x5. bře zna 1939
}&uyIg ď.rgti_jasno oě Jdo. P:rrní motorLsgvaná Jodmtky němaekó
o
'o"ňreu".
t $csjížáěly obcí Í6. bfu Eí'a É6dpolocno:t" $xo d ost siněhre, zím a ncvnnr*et
O

vlídnó počásí.*v-"t náne.e&ý voják na, ragtocykIrÍ grFe*vrht ae s niotoeykIou a prud_
ké zatÉčeE1rřed škoxou' tiyLol rsilodí"
Ťáhož dre v trTro,{ zí*:fuora pohaao{ěnll e'r"r&ň n J5'}romoravekýeh p o.Jrdrrorůrtzv"
ZoueraEuselrut6" Unatá.!á ge' vg Bko}o až ,{o 8. kirětEB"' $v $osíau.rÍdo Střolťaatapo.
ag ÍB suídťaxÍuaaaana liiaiťorsxn'Řnc &"onzprJ!.{aeí,o pozdéJt ta''a unístěno
"
gtavět
da]'š{ hr.ď. ovy nn' nrídraProtožo eóťb"ažaíhrdory byny naLá o í}uao d aařízeno
s"tnří
áe1azn{ě6řĚtí
ďmařtí
oa.gdny'o
vse'á11yg.
tan
uaíst5'lý
ží.abys'a
o nříšcró
nooí.
vo
dn*o
v
n
nríóraží
žela
anlóářo
ne
ne,šs
1rnelaté dozlrats-í
Dnc 1o aóř{ bloslcms * roattsly zprávy o aatýkání čcských líclí"V ld-dč1
ubyl tďro Áae aatčen ud.kdo. V ltstofu.aún po zn očdmrénaavřertí ÝJ'gokých škol
a rizcnnÁní strrtlcrtů, by]"í uětto].é v yErýánáns. g€s+,ap,aB pro pod*zřsníu ře ponébeli v &ro i.,LdčÍstůdĚ;tůin'ktoří pexar* přos hranJ-e* ra slmruko. Ib1šívýstcchy bÍu koneom Icťlne 1940' kdy aase pehsxo hgdně osgb přgg hťanío6 o
Ibd koace u roku L939 zaveder4y potravínr:rrá trístky" Vydávali Jo učitclé
oťt lrdra 1940 by! uBtanovan zvfuíštníárísoboveed' ťcťeř.rrt ťíroněnírcsple1cnt
'
Írc Snof,a o Vcdl zá"ÚobovÉsL{ až do oevobgzení a poě{'nal d' dobř..
by}o-přts 30 ftanrokear acsílanífastgtíeké zvůIc " Y tíťlčí
Rok 1940 byl
'otužctny
TaB
t
o
v}ryťdalo
!B
nádraží"
Jako rĚkdo u &rlín:
c'l a Bogiaýků.
'ň1í
bokgn
unÍforťde
o o
keždji!!
hrubď něua cloá hlaay sc roztréhaly, aa
"
!b dráaE k &1ehovuo u nrstu rra(l eÍtnícíalo }barněw l*ro_ty n byl+ _zřízcne
gtrÉžnicepá l"t"l*yl ougile Jí pos tavít oboc. Byl1 ssn gteženía blídalídríhu. Trvelo to ež ao ro}ar 1943.
lbnccn srpnn 1940 ee v obeí uaaďí}o přes 50o dělníkůoťtovcaenýcb z růz_
qých etavob &or;vský€b' a,by ryohlo upravovatrí sÍlřrleí Vsetín - slnieg. Báhcn
šástíacalěI Á'Bí}a být úprarra }rotore - sofmtprogrenr" ehýlíIo so k o}upac! Ju_
8og1ávt6 " Jeo dělnít*i bylo ubytodno ve škotre u atr'e poědt}<nn acří eÍ safiÍ t:&iu
byty JtÍtdo' .aby gÚ nohlo vo šlcoLe učíto
0d }" ěcrwreo 19.{0 nuslly býb ne šeo}ácbo obohďoch a' vořcJnýďr buttovách
aáplsy něnaekg-čagkáo Po vypknut í oťgÍgívym západě 3'940n bylo a řízcno vy_
řaatt z knÍhové!! díIa fr*.ucouzekýeb a aagl1ekýe}r autorůo Usehov&}!. jsmg Jo v
balících"
1

Rok }94x aačáw.l prt:dkou aírnou o V břo znu v3"hořsla šhln1 dřavr{rna í sc
zágobou 30 n3 dřuva. Stgrosta q, říd íoíučít6lby]-í áaloviní ixo sabotéž,a]a
souden nBkon6e ošvobgŽÉnl o
Dn' !o květm by]e. zastaycne číanost'sbkoian !aa"jdtá!ť byl zabavcn3 s1rávceu by1 Aloíg Po ehaIo Ah.js.bě}< So}co]g,- u něhg zrista]t' aá do oevebození. U obccní
vÍhy nprd Í š kole byIca kďctých ětrnác t ůnívriženo renožstvík*av a Jinébo ťlob1*ka z okoInícřr obcío rrrčeného na dodévky.
Po přopaderr{ srvětského švaau holr dbelí go něnr: čtíťašistévítězstvím"}E
budovách nusólo aa u$ls{oval vc}iké orVo*. lrlapř{ě přes a{}níeínet8žcn byl pruh
plátrra 1o m dlouhýo s ndp{sam VLktorii" D1o.uho tam rreby)'n zmizc}' al'c obe ení p*ÍicaJt ří}la]. žc ta bylo dobré pxátnon toá vědě]. o jcho e,atrde c}r.
'
Tolro roku za.vedeng tabačenky, vynízo}írrokuřc.cí a všechng mužsképoko1caí
od 18 1et se gtalo kuřákr'.

-u3Oolíatgpsdu194!byIroaBuštěaoratraJeholnJclckzabarpno-o.óoopor.
děir ;;;DuElĚ"-"por*laaoír dďa nrlBokonč€ný-Lídryý důn zabamno Boku 19'|4
;"j-"'g.i v. t{ovd} a ďídíÍv rňn k1m. B1o vŽily plné'
la_
&šístíckýroáín přítuží& gtaneó ÍťáYo wtlášcnéna podzln-hluboko
opravll.Slo_
gatčán
Pa1;gl
a
S}ovr{k
&anto
1ídí.
v-Id'dě'
sáb}oao-řad ěóskfuh
kolcJÍeh.v Ť"Ť *k p1ry|l!}Pa-l
;a;;yi pil ňálíó-"ěz'd* v Áotmleovýoh
kde byl "r oto fiegv4dDou zc
tbuthauaqnu'
opravir lyl unuěen v kgneentrdJnr v
Střelné "

1td ěanské zvo!1oc oilgbrí! Jcdea
" Zpoví'rné
setí nákrr Ja}o prúnFlo_ '
byrďBřízóno
arurry"uióitie''š.-v-ijý""a"bě

V

rocc 1942o v

vé oloJairv

ilubnr n oitebfuény zuory

o

lLJlnutněJší dobouroku byla atoba Eyčr1oltódy, Fo.lt!n:{t:l n říšského
p"ot"tiila-g"iá*í"r'". Va1ěíkgvi pr*_ur-Í vo_Střclnól rodlaa.Sívkorn'.byla 'tt_
Cbc c [ro liacč ty1e 31. květp a 14. ěcrvrr obtlíčcna
cwati']."
Ec
"".
"
''a
;j;!.'''_iloir"ae"a*" fu$r" tyra pn-oolíděna 1na půdě a s batcrbn1 přohlížoi:. pavrrěr(y za t rá.myn J€oti-ll nporuřcnó. ".
občanéoit ťleactílet všku nělÍ podcplsorat probléĚcní,žc nlo nnělt apo_
1cěného

!

ateBtátcm"

Liitčc svóžcrry z okolí a zůata]y tu c]avnó až ilo ochadrůr-papíru a kostí bylo qrvažcno do
',Sta"n"iíy"n
"o"ů
'ouo"uú]-HfĚ"a'
lc".Žajgzo zůstalo a bylo odebráno aá v rocc 1947..
' V ténžcro€o byt pracovrň r.Bggzón uě1tcl zdB JBí šbly Jan JclírrL rb štyraka' tan aďrynul pří nílctu"
z&ěínBl ěerný obehoťlo ěm}iaa. DojíždĚlÍzáJouci zc.Vsotíngl z- ftrevy'
& aL z Prďry. Poiravrnové trísttryo avláště nasovó, sc hoJně prodéva}y.
n
aasanoku 1943 vsl{š cno totrílaírg.sazcní do prdcc'pro .'
" D9,říšc
'říĚl
poš{á}
Arrt.
Sýkozdcněk
Dúbrsva''
Kuěďp
Sporekrla'd
Joso
ó;guiák'
zcal' Ani"
"
do
zbroJovlyo
nasa'z.n
a'stolař
ÍroJtfi.
zavřeno
Sto]a}ství*rb.
}břízen sběr

hmot

l

ato

r'ao

U n}aitých zav{dĚny zv!Áštnd leg1tíngcc - lbnnlca'rtyo ltíbléprohlíd}y u acmeaarců. Ýyio'oený taj;mnJk lY. s}gíěe1 včas vždy voroval e t& n doělo.v obcl
k žédnóreÁnrízt" Ítrotrá učttg1ůna.g&zono tlo dolů a do zbroJorrek. V Lí'tět zatčca
uěíteI Jds. f FoJtůo 1rotože ncupooleehl g neĚcl ó dolů i rraz 11 Jakousl ďnp e'kou
prl"r"x"r"t a aóstár_ za' to 8 měiíeů,pnopuštěn 1u3 avýní potornky zc alužby"

Da}šímgazcní il g říšea la,tto Pc chal, &o }&,chaěová, l6rlc &nová'
noku 1944 ťoaloh}o so donácí pílcníkořalky, saraohonkg. Spotřcba euloru
Kql za kí}o m,sa vopřového 20o lG.
uto'p"i*" á írutut na' cukr se ptai11o'.3o0
Kč,
1"000 - 1'200 Kó apod' Fapu-.2'
bůta'
kllo nouky
Kilo'špeku Érí1'oBoo Kču
'Í
papučriří,
ktoří ýedtírn o ppuěích nonáJ.rštui tyro. slávě. obcí byl1-tř1
1leoi ponětí"
objevovat ang1o'+.uerícké lgtaďa' Jcdnou cc o_
V letó* zaě*Ia pravídelně
'souboj s něre
ětfu lctaillcn, které kleelo poblížc.Val'K1oaer'rái naá-naši obcí
raipat
zv" na Plé t1aácňo kóta l(r.álowc. Počátkam něto"r.. o" svazícb Bírých
síco'uřezna padly na ,rstrání'' u našíobcc 2 borrby" bezc Ěkody" V l1etopedu_

;;;; ;1y$'ťto'niardování zlíÍE'/GottÝa1dov,/, častěji pak bonbardovríní Vídně.

v tomto rocc působilo Kurat oniuno pro výchovu nládcžc. v obol 8c Eoc n'uo}atnilo" a1c .ic dni. cerka clzího ěetaíj<a byla zamá stnrina v trarrcclář l ttruťetortr
vyi' ilr'" s.óa; a áojíždě1a sem téměř dcnně; řídícíučitcl měl ncpříjcnnostl adobě
Protože
v
té
Kuťatoría"
pro
lkoLu
proprlJčit
cvLčcní
ne
že
ě}rec
šetřovriní,
těžce a nE ťllouhou dobu onrmocnělo doa ta1 so z toho boz pohroúy.
V llstopa.du 1944 nuse 1a býtí - rro gtra.ch 2 partyzrínů _ opo vněnE čctydcké
sta,nice.
}rre ?" prosínco L944 bytro vesklcpoch v něnoeké ko1onl1 uvě zněno $ Půlčínanů a seaióá.nů, že podporovalí pa,rtyzr{ny" občanéjin př j.:uíěo J.1 Jídlo. $ nÁ_

-ir.8-

dražíve věaení 6osta1p i:yl

rLrb$i

s6nŠekýobě*at ů" ll1<edlr'o. Po}třbea

v

3"ido

ělru.

n áe spáetra}' aoborřažduo
Poč4te}< roku 1945 Jo ve znarrc ní roak].adu front3r" }Těreeká & měarskd_aÍBÉ_
a zde Ěyl vždy odpoěínek. Št<ota
aa ustupoáíq uu sl*'*"á.*, tóhla přos tídčč
by1a trva.}'o obs*aa:rru í éfut byttl řídíoíhouěít*lc " 0d ].6o lros1npě ].944 gc Éaolrlo v3ručovat " Zg Stud}ove ge ehodíll- líitá ď@ &r. Líděc díwt Jek wFilá. voJ_
rra' tan byl klíd"
Na s ílníeíchby1y rlrybudovény z klríit prottpaaeéřové žébť&ily!ovšcn ab1Écčně" 0d polovíny dubna L945 se ustup il6nofr nění]' v útěk. Y té době sg otcYřcly
hranice Slgvcrgka e lídétam Jeadílt kupovat, lÉtkyo šaty, crrkro nouku " ltttoho
urtrríkůculeu bylo dopťarrěno do tÍ(tče.VoJácí v Lí.dčívyněňow.lí. alovcnské penízc za protektoátní' a tak Lj dča.nó mohlí jczdlt na Slownskg mkupo\rat. Přcal
půl ro}on za 1ř*lcoěení hrenle snťt' a todo oan!' Něrnc$' rpzí1ítam 1íťlíl
]0. d ubna' aaěalí ťašÍstínl"ěit nídrežíutc1cťoaní sloupy podb ibáhy a 1.
květaa vylrazovalL d6 povětří moaty. V *é době furr6ova1 Jtž v našíobo1 túroda1 vjboro utvořoný ila#ilnň kortgom březn. Jcho ělonovós vtait. Veiďk, Zdeněk
Dribrava, 0tÍbor Soídln Fr. ŤrčkauJos" M{kulajrl}" 8í1ók' Jan Trívaíčck,Alo
Vyh3ášano

FoJtů' ib. Slcrícal"

n

0běané mětj. na svazíeh strání Ýybudo"lá.ay FotíLt&d}ovébyťyo a le na kerrc Je ropotřobov&}1" Dne 2. května 1945 o 8" hod. byl whozon žclezníěnínadjczd nad školou a. pos}ední
ujo}í re kolaeh ukradených v obeí a na ně"rraeieté
ko11!a. aute ch

0 pů! de vrité 2" květxe již vJ.áLy mšo prapory a oběarrá se aehízc}Éodltrapř[vo
tt}ítlku.'líeístudantl [bámíčrk
tt}ídkuJíeí
troskr ntlstů.
hgdin 50 mínut přÍvgdIx
ňomt troo}ry'
nostů" V lo hodÍn
a Sloícel soiětuxy fodvoj u postupujícíoá ŠtudLgvoe lapitr{na s ěgtou světgkých

a

rununskýcb vojriků "
!6rodní výbe přlr'íta^L osvobodítelo o hudba hrála čoskos}ovolgkou gtátní
htmrrl a.. aa pfuí nlnut bťlá. již vyhlašováaa prvrrí vyh}ríškall{rodního výboru v
osvobozgné ropub!.iee s
}o JgrF svgbodn{ ! !ú*šešostí].otd. vrouo{ touha gtata ce ekuřl$n. VoJácí
Rudé a rtmunské arrnády vst,irupiLí do llcrní tídčc.osvoboóÍlí nós" Občané,budte
panět1ívi dějtnné pa,nrít rroo tí této ehví1o, chovejte ae důstoJněl

?"

Bábcn Jcdné hodíny nuseJí zn1zct vše chrry něm cké rrépLsy" ozdobtc dony
čsl. vleJkemí !
3o Vc škcrénoe sporávní a výkonnÉ v obcl pfu e}rríaítínto o}anžíkcrt na ná'odní qýbor Jc}ro členovéJs onr o znaěen5' čorvcnobítfuípío}aná..

"

4" Odovzde Jte nfu tn{mu nrfuodaírnu výboru všcchrry zbreně a nríboJc l
5" Praeenrn{ povínnostíodadraníng trosbr a opravím obec "Všícha1vzhůru
do práce, pťaeuj6&é pao sobc a pro evůJ stÉtl

příjířděly rununské J€ dnotky a pogtupor'aly na Val. loobo.rky.
4. květr'e 1945 příjely dg re.š í obee také J6 atnotJ<y čst. zahranlčníar-

Bóhen dne

Dn6
nédy ze $gvětskéhg s vazu" To jsme jížtřotí tten gvobodně dýeh8].1"
A1e ns všichai pochop1lí vÉžnotchvíle. Dylí občaaéz tídčea z okoJ.Í,
jinž pvní s targstí bylo wvraeat dveřa v &rcoh po l€me ícb, odv].ó}at nábytelc a
zařízenío nÍěit a rozhíjet| Eyl íh'nod tydán zába takového poěínÁní'ale v ,rkoIonL1{ to již vypedalo jeko po ropřáteLokén vpr{itu. A Ještě dlouho nacháze}y ae
po polích kuey nc.trythr, ž'ídl€ ot onen aj" To byl stínný *trb ppnátDých duí osvobozáníl RadogtnÁ :lci]áalc v]'ádxa'' v oheĚ w dre eh revobozoní3 potřebné préce se
vykonaly a hned odpol,Ě,d:ae á" kětna bytra ra sílnícíeh ob&ov6rr4 norušoná doprat/& o

Den €o

květ na L945

žlJe s tiixe v rup)Líeh těohn kdož jej prožilí"

-l o-

KL0BoUcKA

v KvETlíU
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Bgdříoh }ÍavIíčok
1" v í t ě z a ů o o o h o d
v rótě 19& by)n svedens v údolířrky Douu u Stalfugradu Joáňr n6j9rr'_
' 1943.
naěnějĚích bítov souěasnó doby. Její zóvěreěné výctřgly pedry 2. únorE
Sovětské a.rnády zníčíly "avní síly ru pťrítelských voJak' které boJovaly na J1bu soGtgkého gvazu a dobyly tďr vítězBtví' které znaltrralo ĎJoa obrat na sovětgkoqěne cké frontěn a].e

Ietní a

v eelén p'růběhu drtůésvět

ové vá1ky.

sovátské arnrídy v roce 196 a doset e tal1nekýcb
údeni v nocc l9,l4 /pozno Ll nóIy za afulodek, řa koren r oku 19rl4 byla sověistd
zeně úplně osvoboa€r& od něrmeokýeh fašíst1ckýclr vetřelců a válečná Cyltor&o€ byJ.y 1řerrssentrt oa nepňítelslréúzenío
V roce }945, do něhož gIEdó vJrnrcholení voJenskýcb vít6zgtvísovětlkých
ozbroJenýelÍs il' příblížovai'ysa poetupuJ íc í soGtské arnÁdy k hranlcím zenš
podz í'raníofenal_B

líoravskos lo z 8ká
"
VoJslro 4" ur<raJÍnské frorrty pod rrelením geaerála A. J. Jeremrrb, kterí
přešla L5. ledaa do of,erx ívy z oblast'' západně o<l ř.a}y sa'roku, polouila sllď
wbudovalou nepftítelskou obranu & po rpudkých boJích v hcrské't toránu lGr1nt
osvobodLlg 3oo tlubrg Ogtravu" Íb úspóšíchtěchto boJů se výanaěně podílela í
L. ěeckoslovBnská tanková' brJ.gáda.

VoJska ?" l 3. ukrajínsk6 ťronty do á.hla vítězetvírtaťt Bpříte1en v ob]rEa mdarsko_slovenských hraaíeÍ'eh a po úspěšnýchboJích poatuporrala k hlev_
nínu rrrěstu Bakouaka _ vídnl". 4. dubrra osvobod1la voJsla e. ukraJlrské frorrty
pod Ye tlenín naršélaLblinovského hlavní másto slov€nsk hatí.lavu.

stl

V zl-rmí oferÍvě 1945 ogvobodÍla sovětská voJs}e oil !ěm ckých voJek Pol_

sko, zraěnou čágt Čeekoglovenglra úp1n6 ttokonč1la wčiětěnínilarakého úzení,
' Pouořanako, dosáhla řeL Oťlry g N1sF zďráJ1_
obsatlllg východní PťuBy a východní
la f ípravy k ofensívě na &rlín"
Tak spěla Velká vlaster ck{ vállra Sovětského o vBzu prott fašlst1ckénuffi-

necku k vítěznémuza.koněení

"

*g:oor

VoJoka ?. ul'caJ1nské f,ronty o lu r ununEkou arurídou a 4" u}řajtngké frorrty
ěeakostoresgkýu arl idníB s 'boren' kterrí bojova1a na Bašon úzení,ďlatila
běhen prosÍneg ].944 a l€dla 1945 od naclst1ckých j€ djxot€k ceIé východní slor'on_
6ko e v prvních deeh bfuzng 1945 stóta rra čářE e L1ptovoký lltkuláš _ Bře zno
nad fironon - výebodně Zvoleně - Levíeo a podél lbonu k Dwg JL /pozn. ?/"

s 1.

V uocí na 30" bře ana v1n:azíu' ěeskoslov€nětí voJácí k nerra(lrí1énu útoku aoverně od Líptovskéhol{ikulríšo n effÍobodll1 4" dubaa. grěctg a otevřel1 tak cogtu
do povážsJ<ékotlílyo Čeetgs}orrcnské jednotky okanrž1tě zahéjíIypronrís}edovríní
ustupujíeíeh něnoekýeh vosk, osvobod1ly 5" dubna Rtržonberok a dosáhly výcbod_
níeb s.va.hů velká !b,t'y. Po úpornýc}r boJích pronÍkly re1atívně nejalžšínriubo_
cnřanst<ýn sedlen í s outězkou podéI Váhu a vník\y' do t urěaaské kotlíny a osvobodJ.1y l(ralovar1v. 1ů. duba byIa spole ěaýn útokera sovětekých & na.šich Je ťt'}otek
osvobozéřra něsta lá.rtín e vrúttg. Sgučasně, pron1kla. do l&,rtl-t'&' rrmunská, voJska
ts. ukrajínskéfrontyo ktgré útočílaod Einské ryBtríc€ údo}ínŤtrroe !a gew'.
Jedrrotky P" ulcrajineké fronty /pozn" 3./ operuJ{cí na jížnímS1ovensku, pro_
ntkly .něko1ilrn kLíny k Ťronóínu 8. dubna, k WJavě /B. l!"/ a Ianžhotu /8" lv./

-2S-

a v€d1y b]avní úder ve

gmésu ns Bťno'

á'hly jeú'!'tkg 4'{ ?" ukral ínskéfronty apolu o 1"
r.au. *'áá"íň *úuň* pří orýchorlómerravaké hrartíe í této ě1_
"
""'t:r;ň"_"''ááÁuaské hmnice v ob]ast* starórrrgzánt{oirst(óho průsaykuo tedy Jlž"[-'o"anurou1e
É"u *r'l EÚ'lýeh Ka.rpat u Trenčí:raa pohoří [&'1ó htťyo
"
gfi,Js}É\ stahujíoíg€ dr 6b]astl tzÝ'
NaBtéval DoB]o alní úder. za náeŠa t_tŮ!d
' vybúdovat_p.s)€dní,b&Ětu
ž"iilJx-"íó-r'*erg *JEut:.ats v.il'rtÁrg
kloště oh}<ltěuJíeí u6tu_
""o'"ňiláiil
;d;;;;;-ď;iuiré porov:rv duhna s.tďlo'ptlJ |".hroal_vě
*u1*o*]'y
JížJaJích sběstlép"!i"i ***r.e jaánotr<yig ll"onal dopravn{ tepng'
nu útěku"
!o}ovlZe gewru postupovatra nÉu&d'ž ítetrně' vaJsb 4' nrlora'jírgké fuoat1r 9 YlÁkorra
a
v
rrepří'be1s
;lre*r'l;oru_
,rě aulm.' oro}o'ila r. ěs_o ta'akova brfupír1a olrcrrru
}ylq'
d9_
b'9jj6}
Fo
těžkýohr
[bilkon:Lgvtsnsk&
ňié";'f i;;ř""i* pxr*Átí]g hrs.níeg a prrrní.oh květnevfub
"
drreu:h pronllraly
v
íil;áá";;;-or,.á, Jgo dtrtina' o'tťava
sr:ravekos]'ezskó
E
onvottodíly Bouiieo"c iu a-tr<y_ ao s ewrov;fulolní ěástí_země
V"'"|
a
3"
c"ur.g rÉlm, Íbýd*k a fužnov l2"
Dn€ L1" dubng 1945

(lrB

i;í;;ďi""';;
2.
oo

*51i*ťu" ;"n-í'Ť:t Hi"L"?#l*:l

-ffBdl:-"-

i{i:'fr'*x"H:ťí%fl
gásta
noravskáho

ž]'áfrilzl'řiiJí";;ě by1j ;-;b;;;"á"i

Slovácka'
* vósníce
ltrnozen_
V mg1e ilních dubngvýcb drech i945 byLa s íinÍceod Striínía Starého
ltazdenLv
úseku se roa1oži]'o
r*. " j!áiiě'i_"ii"i"-riě#Ěr.,ga1eo"ítt*t*t"í-tohotÓ
!b
í_'bo je oe oda1rávaly o lJlt.
boJ.
wputný
Jprudš
ěatua řídí1o narný,
"i"n
leoit."StrÉní.Korýtnou a- íIívn1c1r-kter'í tyte apolu a Uharským Brodou ogvobozeáutn. ty]'y osvoboaeny 1 Bojkovice a vítězné
#žá.-ilt;' i;;;;:'i7"-D* odró.jíhozápaau
ótrastr vel&šskok1obouckého okresu.
:"a-irc-řiuii;t1y ** tak
30" dubna doEáhly je dnotky 4. & 2. ukťajíÍrskéf,ronty boJovó čiírysOBlat'a_
car rtů r na se ve rníe h s vsz íc h B{1 J'e h l(arpat oroníkly rpJnJ _ w*tov - hře be a:r
_Vldrskénu
průsrykuo do oko}í Púchcva a Žtrtw /so. tv"/.
dá te ao Bojtovlc, k
l( ncom alubna po nojprudších bojích o skalrgté wchy Polomu fra" jv'/ a
"
nřiea*ly výciród do žiiinakékot}iÍty9 proník]a českoaloc*u*_'7áó."'rř"7,-Ll,j,ia
i"";iáí.d. voje}11 k zí1íně-a 30. ťtubna JL osvobodÍiÁ" Ta& byl vyboJovéa
".;'xď"
trb.try_a ke střednírnu v9' : oPi"n /v obla8t/í pohr.il'il;p přes }rřeberry-}&ló
i'rc"*'ó irorského páóna Javorníků nástup k 'oorav'k;fim hranicÍn /pozn. >r'.

liěocí opo vňo..a.lí po dIoubou dobu g }owrukou s tťesu Jaororníkůa důk]adné
EJflídy' tJ.
obranné pásnó vybudovalÍ h}avrrě v místochn kdg očekáv'éulLnápor Budé
průsmyk"
podle stluic trřes lhkov a lrysský
Je<lnotlry ].o ěso arnódni{o sboru pronik]'y l rev|j:}.aru"h P91T přoa Ja_
le_
*'"rrry-ái-iůatrá'"ao_úao}iní Štža"m{k's'lrnPapradnýrn-a }'bcj.kovgu" }hjjíánější'
a
xrlaro e"" arnááníhg s'Íl,]ťu' pŤelrríkIo a"- květÍřt od hicho:ra přos }&stečko
"ázu"i.8, ďs vyhnrrlo EÉ!obŤtxtrlJim- re'né'rreenu využ ívaJíodestě a mLhy' útoku podé1
oníJ<lo m' aet'aii la 91ďě gperráěný Lysaký průsnyk o ajk Nělreí oč'e}cdvalíunúdoní
-pr
řeky bčvy
{yc}iovó
dosti-h]-g
á
uaoÍtrn
;;-k E.;u";-u.-iř.u d.pqjskó-siarg
na Vse tíngkrl /pozs" 6/"
poa tupovala i podél
1é vého křídl& 1" ěs" a ruridn{be sbmu vš8'k přeee
část
-Prictrov
a 2" května Btenula v obtratr
- Ibrní l"'itlo é n prošIa t'ysskýí' průsuykem
téhoždne osvobozené, na úaeln{ Valašskokloboucla'"
"r-sir"rx,
Bojové akc o ne úzenínašeho okresu se odehťd'/ely v době od 1" do 5" květrsa5l-Ďiď gkuteěnostt" že o ogvobození našíoblastí došIo v doběu kdy se
'a
svých aáklatleeh a kdy s€ Wzaatfž1talně uzallrr" ii' iis';' bortí]-a Již'příno.ve
na.eígtické arnrídy'proi.i'"rý ,i"t''pové ceoty á v1ibnoanl !íoravy zbytkůn poražené
rychLe
běhla- fronta Yalašskoklobb:ckem, steJně Jako souseťinínVeacken, velmi'
'
bezprostígdníhrůzy vrií:'-y, šroeý hnotné i ne 'ídsk ]ich-žjvote ch ' dotk}y
i".t;"
"elcala v nensí níře než Jíných oblagt'{ republíky /paarr" 7/'
našeho
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Poznrínky

1. Srov. gborník Stal1aské úderyu rryťlo IEĚe 'voJako' Pra}a
195r"

'"

j; &it'o*il""ÍŤil* i'B:Y}l5li5fl'3'ill'l
Pil
roě" tll., díso 3c str" 56.

fronty wdle
r- člra. ktor6 děu18 ol'€racc 4. g e" ubaJlnaké
-_
Pi|orovu
Váhou
k
nad
přěs
hichov
oa ui"tr*-1'rútek
'/srov'
Eapku Boje na úzgnl cSR v břo znu a dubnu 1945' ?a vlast'
ro8. rv.' ěíso 3, a#. 56/.
průlrnyku a v obtastí vláiskóho prfu'rylu
íóúr''ií hlsgkého
'bo.i
ové o_p"'a"á 4o a 2o ukral tnstd fronty, ta'kžc
stÝlralv sc
zaaáhlo do boJů v aerrerovýli.iii í*tar" í. ur,"iJr*ro fronty
ěhodní a ctř€dnÍ částl okÍggu Valďgké Klobouky.
Valašskokloboucko k pol1tíckérnu
4.
'_ Do. l. lettsa 1949 patřtlo
některó
oboe v severozápdní ěcotí
or.i""" lttrerctý boá a
k olresu z;rín. v době tzv" protektcétu Ptřily vše ghly
oboe nyrrěJĚ ího rralašskoklobouokého olresu k adm1n1atra_
t1va{nú có1ku zvanému , r oberlaudrat ZIín''.
5. 7a ússr., roě. tY., ěía. 3, str. 56 a 57"
6.- K oostuDu
ďeg Javorní}lr srov. B1cba,'d Eavlík' Vaetíngko
'Á
ilvouodu, vsetin 1946, gtro J4 a n. Tantéř napko
itoir

' Etr
Bc

o

.3

6.

'I. ?8,rt8 co celkový obraz váIe ěuýclr škod na n'šou úzeaínr{ ty_
picky voje nský óharaktorr. daný bojovýní oporacen1 fronty to
'
Zi"ňa'-t' Jájrcn neJveišísóuptřeilění se obJewJe tan'-kde
dnaĚního
u. tojoi.ro ě á'rr"lttěstf,ateglcké pool'ce' voblagtl
wuištoktobouckého o}rosu věiĚtna vd.le ěných š koťl přtpadá na
vrub boubardovríní a ntěaní s trategíckých přeohodů /nosty' tra_
Lbkos,
tt aJ./' Ještě v době přoit frontou Árov. Dr. Josefgtr.36
1945'
1939
- 5}l
}úoravskosle
zské
v
zer'ni
vó]e řná'šřoav
wW,rcl"zhglz/,Bťio/"
Podrobný soupiE a oce''ění vý'ile čných škod z 1et 1939 _ 1945'
aě byl iiřealaě pnovríilěn, netýl zcóla úplný a Jest rnpříatupný'
. Jenon v rrěkter_ých obcích Va1ašskoklobcnrcka Jsou z ruímy někt9ré
škoity, oceněné v prvních rněsícícbpo vólce 1 tak nÉpŤ.w Val'
rrotóúmcx uyla ?. březw t945 přl bonbardování poĚkoze na čést
měoia tak, žá jen poskození Ěko1ní budovy odhadnuto na 45'000
i<o;;; šřoav ř "uíéobct rra 2,000'000 korrm /Kroalka chlapcc'
Ěkoly ctřední' Va1. Klobouky/'

xfixřrr
V posle dnícb dnecb drrbra /27" - 30" Iv"/ ];945 kladly-repřétellké s alaotry nr úiemi Va].ašskok}obouo)ia pos1e dní n1ny a uzavíraly některé zábrany na gl1n1oích a octrtních kourm1kačníoh epojích"
Y nocí ng 1. květne a ojod1něl€ ještě Í v ěasnýoh ranních hodlnÁch 2. květnB by}y Něm1 vybazovény nciy re siln1cíoh a c€stách' výhybky a'T!6!y rn traunístěné nopřítelern pro
ticťď"rěei Ářtm''í rg arídražích.lúíšIapové.nír1y,
i"áo"t't"r. |"uu oou"" n povrchu pů$r, oťtitranovaIi v některých obcích Joště
É"aÉi"r'4'n vitězných vo5ek salni oběané, cělníci ze zbrojních podnlků' obezaalí s Byrlto chnikou.
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rrorep*á',

t
Jt_
Ť'ýefiodt!Í, přas_ hř^ ouny &{'}ýeh hrpat
,od
fron?o
ínské
B
u)cal
4o
dao'6ky
e'' fujrovte " &
oa rnoinr.: no;uJíĚiJáa".iro 1. růarrneké'arnuídya to ěs" aÍfiá'lního

kvót'na \I€tĚupíly od
1"
-p*tupon
rřoá"

'

'
tv a ve svezku a
rr' úzeníValašskoklobouc}e"
"io'u,Vítězné.'vojakg k ncn postupo@lo uěkolika většín1 pnou(Yi lfur \y-s1ký
-'iá"ř;;;il;-p$; *-"1g"fryP.urfr
e"ů"di;.!biií-'i{a"e
*Ťil:ó"J:}Ťíí_
ňouJu[v" Vys oké Pole a louěku' od Pitíra a Luha
hďEkýE1
Karptech
v
BÍlých
iagů
errte"*
il;ňiý ÉE
;i-ihil: ilirÁ] Jsangtky
študlova,
do"
zubák
lňotyu
trba,lBcoŤ'
ďřec
6toz}tBi ! a to od tyaé p"'br.yloů do
lá-ciiiliet'-l("*ď; zipu"r'"ře do ZrívrBía óa ngrni Súče- lesnínísteald'!:l_
Éos hornkou

ékuPítsu

"rlb

koneíeh" /653 8/ k s&novu'

cesta'ní
Saěr pootupu vítěaných -voJsk sor''ětské eTn]ídy byl &ín úatupevfutVlzovakých
svah'í'!
b
rteré.wiupovary
věurnchto
p*r"áii"rr"uřup-in
Slavlěíg
''*xtá"ró
n*uií *e'r"*ry v'zrípadď-čáglt naĚí oblagti odBobus}avlo
563. Jgjich ústupové
a louěkou ! -z
ii"Lt:ň-p."torěn rezí úpu*u,'u soirradíoód ! s.ropoý"
louěce"
Ve atřodní' ěástÍ otrek
s6ěr;n
*
íh1u"í"u
;.-vliíi ř*-*"" ma*roví'á* Errruo_v buů odboékou Štítnou,
a Po_
il''nd vrá""Lár'u pnu''vxú=p"u* a odtud; buil na severu'*h VsetÍnnrr Jestřabí
ke sno_
_nebo.
e"i :-*b" *" riárá'ssrď xaotsouxv
ÉbopŤes Vysoká Po_
íiog rr"no* a pr"u r,*JioyŤrzgvský& hc k_Pozděóhovu,
lllaahovíce a tbluzlce ryót
i;; "b;'k" " r.ofo;rra o-vá=" xlnt*k-přosn Líplnuo
Vlzovlcg"
t ňeór-t "rror"r pi*u kop€e D ' &rdkJe<lnotkv roořítele usiuptlJíeí fursskýa půsnykon, volí}y buá-pďrodlněJĚí
"
á ře vsei:ínul rrbo ]psníni cestan1 přts nejsever*"t;;ffi;.;i' ;:e;"í í6á";
čáJ-Ťí"o*ty"r,hoi _rrlezt ValaĚskou s€níeí a Fůlěírrn-ke Zděcbow na

;;ši

Ygac}u.

V aeverní ěáetÍ okresuo tJ. tarno kdo konělly ústupovéceBty 'p.
_JÍáních
gl*rr1 v Llmeaava.zícb Vlzovských h.',_b''í siÁaeay"na1p1udĚí-boJes u Certoqýcb
Jtřzr*t*ii .tle r.iaeů*'7,-o ÚJ""aěu :j''ěce, Slopnén a }Iorní lřrotě.
Boíovéakce rra ygšern území"ač J íÍE'kzce]a plynulé" probílraly ve.tfuch e_

arnd,'dy čdrys.&u*"oa"il'iň] il"ř##iě;s_á""áňrí "íta7"e ;eao.itó sovát3t<é
l€
d
ašove
v ?.ásráí,
tru
obce
!1n""vr.;'/n'}a.tas
ilřiiJlríň -i;";;;;'-íní-"řlr'.
j"
a Fgtrůvky'
drázel
lt'éalěk
VI"
na
o
Boatětína" Sanova, Il''di';;;"'ší;"íe'*-n
lrp2"květnaaÁs1eJovs}a2.otapa,kťlybylBogvobozeÉvětBlneobcívnašíouňtr-a-'bojovrí čára Ee pos unula ip *"ícov; lhotě r ttgrrí lriděí, Tichornr'
"

t#;il;

u;""ář'-sár*"ai"iň_"-r.

n<,rnt Ltrotě1 toho

drg

by\

oavoboze4l talté

Valašgké Klobouky"

Éšíob1aVo ťlne ch 3" - 5" tvětna á' etapa/ byly-s rreťterry -poslsdnr !sj:.:
lÁde
stia osvobozeny obc6s ň.'":' iňót", šiopnór- loučka, Sonice, oe1é Úko a dr
5. květg í horská obec Fůlčín.
Yosvobozovao{ehbojichpoložlložlrolzanašÍnirodnísvobodu;ve49
a
oucícn vaieůototrotouo*ěfro-;Ň;' - 28 rugungkých vojáků a dígtoJníků 5 rlol
játů-sovětslcých. Brdiž věčruíslríva p8'd1ýn brdiilln
]._"Tg&*wrl-"jgEqe€39JaqL!gě9-

obcp''

průsnyk, Svo Štěpáno Sv' SídonlV1árský
.)ia čas'rrá na"o r. Lváirra dorazrr přádvoj Sověteké a .rrurunské
a_ Bv ]. n i e e"_p;*y*
pn*t*rp"' od NerĚ ové a Eorntho Srnín osvobo ze ný-cb Jtž
;"víc"
"l
""Jd}
ráne x" května' ve Y1rírgkén
ío. ď"u* " D"1"É.;" uĚo*fotnď z By}nico pozdravila
Ještě
30" d ubu' byla' svedena E v!íř9
orůgnvku Drrlnl ďÍrotrť '"un',rngke árnÁdy"_
dne obJevily se Ť bylDických
íi,ii3'itiir-lr.á. e's"j. Jtá časně, ''á*. !'líštít'o
ost'oř;;.*]1;$h_;;n,'t,nč*'' l"ni'iy' první h}íd}ry Sovětské aruady"Elavní ěást sidoa1t
'
oa Vlrárskébo- pwůsmyku údolín,.přes_s1'
bozeneckých" jeclaoiek pu*í.',',
'ňď
jednotlty
dc,_le
*-n aigá* a nenší
o pohlavní stláter na Sv" ŠtótrÉna BylnícÍ.Za
prvat vítěznéodilíly v I0 }roťtln dopoléilítitry
ányvat*istv*
nodšení
.

^je

'uaoutoeňo
ne 1. květrt d,a Bý}níce ; pcrs-bupovaly oď kopaaíe , , &uboče '' a

ot1

rídraží"

Pfvní vojáci Sovětské armády ve Válašských Kloboukách
Rýěteú 1945
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Mapka bojových opelací ná územíokresu ValašskéKlobouky
v květnu 1945
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Brunov.Ještě3o"itubmtáh1ypřes&ulovpoclednítranaportywtu.
o e" noaria ranní 1" ktÉtn4: Jéště
ou.iícíchl{ámců" P^s1eá"r-"áal_i"p""i"í-áuá*
'oa
;;#;;t"i'ffi"táf,b ;ň"-;uc !Évo;nó k Val" Klobouká'a akuplrra nectltlckýEb
vojíkq,avšak okolo }0o hodíry dopolg <tns přtpochottwalí oil $ln1oc ' veilenl
trJnr JíorÉngkfuíceIní$l, ru"ungtí vojácí. Zátoán{ drlatoJnícl, pod_r'odenín
řed1telg áto1y "l. StraiúÉoga Jtn délíh'gal k d16po31cl a hfornovall vglltere ó vojengté'aitrraei v obóí e óko!í. okupantí zauJali pr19!4' poa tarrcní v l'c P1ly ./dÚg SIS,/, nad-turr 1ern a
ii , rs"ěu'r" ail Ertnoven, !ad€:.gko brrrnorgká
pr{vy. byl lasažen atřelou dólleaní
s
lb
u
křížowtce
oioíá uyo"ro s okoIovrry o
zůstl.l-lE nístě mtev. o terrto
přachíizel
sLln1c1'
Bík Jď roJtík, který reb'yt
po
o1ó odpoledrr 1o hl6tna, až de noc1" Y boJl
risek ra toňct ólce ó boJovalc
pt1ou
nad
byl těžce raněn' respíóront fj-rranění s tréžoEr" orcsqý a JUs u PolÁcb
z &iuove.o i<terý těžténuzranlní pď]€hl" Ťe'rrm v loci nE 2" t<věten bylo úsaku na,<l píÍoua ium lgrn dobytp a našíosvobodítr1épostupova1í n- Val" Klobouky
a přer štítrrouna Stavtčírsko.
Št tt oó na d V1d.r o u. Poele dn{ aluplry Něrrců prchaly obcí
ěasně..r{íno 1" ]i.větnA ve ? hodírry q !4r (B 1lú o Jíďo" Př1šIy od l.ochrrrce, a sl' v
síle 6o nrrřů, lrošlry obeía' ubytwaly E|e v Popově. no€]. daí kulometnj' brúzda
uěll iliinc j. n rae Erá}ovce' & , rna lGíbcebn "
Mlo 2. květn* nezt'6. a 8" hodinou rarrrrí doš1y <Io Štítnepvní průzku'nné
rrrnrrnské hlíatlď. lrteré ďlve dIí řodttel Jogef Straňík e uěítel vlr.al" l{alnan z
qnÁ"". JoJÍcírc€Et& uědb. ,, za}á"ínÚ a n, ClrÉstnýnú.}la o rlGíbeoh", kde !ě_
1l Nónct wbudotdno oalo bné pos tavení u došlo k přestřelceo
Jlné skuplny osvobozerg ckého voJaka, Je dnotlqí 4. u}Íajír'gkéfronty, }ctoré
dotétrlv u poráa'ó ?. května k nádražá v stnící-,poctupovaly z Brutorra přes
..ELožáo" i , rn'baoy háj"n ve grsěťu k acverovýchodu' ra Ylashovíco "
na V 1." J e s t ř a b í' lÉnc1,wtuP o t, n v_ B o h u a 1 a v 1 c €
glBobcí klídně, avšal< na kopa.n1c1
ou_iíci orás-poioo
''lb
'6'_vrr61t"ě,'iř6Bii
ilobytok-a drůbe ž. I'!B o ,Idzu' ge B tř6t1L o rrrnunekou Jcd_
íoi;'' u'arr peseké.řůn
i"iř*r-r't".á postuporralďod štítnéa dďlo_ian k gi1né přeatřelce. Joště'před

poleitrn 2" května byl Popov ogvobozen.
2 Pooova nostuoor'aly vítěznéjerlnot)g rr:munské a Sovětské arnády na bhu_
sr"vrcc-É-úí"]-11ái.ebyiy ogvobozóny v dópoledních hodíních2. květnB" V odp9i"á'i"r' hodr&íóh uvu oá"iuoiá*-jáa'*tr.'i, které postupovaly od Štít!é'také
obac Jestřabí"

I(řekov'!1aeh

v 1c e, Ea 1u z { c e, V

né jednotky, post
t'oai'' reoor'u_ez 3eárnem výotřelu
svobozely l vl&cbo'tÉce "

obe

c

rb ě t l

c

e. Vítěz-

,rEložec'n o'svobodí].y 2. lvětn v 7
l6ekov V odpotedních }rodlruícb byly o-

"

ďije1o ť!o Yrbětle pos]BďIí něm cké děIoEtřc]o ctvo e us8d11o ge
o""ě Éřu ioroňí*i av lese o oTrojkovó"o Odpoledro I" květD& bylo v obot Již
''
p"rt" ,re snňru otl Popova." $ště téhož-dřt€ opustíli oboc poo)e-dní Něncí
"rís"l
u. i *"i ugtouplli přos fi'aóhov1co a bluzice k Vlzov1cín. kvní, předzvě ttné
hlídki' tloiaz11y do vpbětto jížtátto a. květnr a oilpole dns, ko1pn 16.
"'g*uré
hoct1ny, vilíbIy áo obce ;óanottqy, které postupoval.y otl Bo}rtrglav1c ra V}r rou.
bďlně dopolodoí objevily se prvaí Jízdníh}ítlkyo pcetupljící oťl
í 1I"-1aké
za ní ťlělostř€v Erlirzících" á arrrí poslupovala hued pěchotao
vbchoúc
gněroro
louóce, pe}ebné
k
za
vesnící,
hpď
které
zauJalo_
i" ct"á šo"ět"téarnrídyu
30o dubna

pos

taw ní "

--5..

Va 1r š ok é X} o b n,, L v.* otřesných rrdólostoch, kteréa.e dotýkaly m jbltřšíhg oko}í Val. X}obouk i násta' sa,ného - vypólení t'oštíly u Drnov1c-19.*dubp, u vylr{loni osady Vařáků" v lačnovó l" května lwažóění 13 g1o' dubrra, vyhláše"
v ,r!řezinó|' u lačnovapt"
venkých zqJ at óůip.rtyzánů gestalnn
ní e ta.rur&ďpráva- v rněstá a ťco1Í- ýJ"b1íži1yse chví1e osvobo'.ní.
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J,ž t" kv ótrrÁ oaýv}'l& e ve náBtě s tň:_lba od &un'yra" ryIe{'ůs $es&ře}}a
u brurrůveké pí!s. e. ř"át'na kotem 7"hot1íny ráno vstoupíly do miista ťunun5lcá
hlídlť" Ne jdříve oJod5'náló sklrpírry l*er:é s 6 setrrlagxy Jížod 6" hod1rry rqJrr,t
'
vgtoupí]a' dg něsts pěehota a za ní Sg_
se všgeh otoot''í*n s tr'ání" Po trlo h,odl'ně
g
větBká eťnáde s'rgzÉlteJ5toal & atóxogtře]€ etvon. Sově'uský wl1tot móata' plukbv _
ní} re znánáho Jnrám tryl íea s'"jm štrihau u'oytovdn ve ťlrp ch f,roniy v Potoěaké
uucí ,/d'Ds uliee 0s" arrl$at / v 4íg e 250 a - nárnxe duJíe Ích ilae ch bylo zřízpnp
něstEké sovětské vellto]stv{ a ubytovcno na ná,městí v ilod ěígtro t6?"
Bohuže}o neJsor zná'na Jaéaa sovětskýeh aná ťlrnuíBkýeh vo}Lte}ůr _ant *oho
sym.patíekého runrrnského. g onarrí,la.u který voloL Jednot}c.n, osvei'lroauJíefia náĚ olrfl96

e

ot e č' vs1q šg ké Př íka ayo L í p Laa'

T pÓsú€
bo_
spsJÍ
Eď"
k
Pote
na
aílniěním
'!níoh
ě
souaodní
obee
osvo}:ozene
2o
byle
května
dlnácb
Lidčt a rre 14" !:odín VaůaŠsrcéFříJoay. ftoo byla osvobozena ru'nEÉkou $ dnotkou'
ktéřá ÉÍĚla,po BíIuícíod Študlowo z pohraníěních hcr " Ve Val'. Příkazích'
ktoré nepříteÍopustil ilopo lo drre e. kYótna' když vyhoitíl do povětří siln1ční
nogt u 6rwnkůn-o vít ěz''é Jeůnotlry ťl}ou}ro na zdrže-ly a po občerstveníolrtsrá
Jín po alrytlo ob8anstvo, postupovaly k aoveťu' k 116r. 1{dě1"
Dopoledně 2. kYětnB byla oevobozena je dnotkani, petupuJíeínía legg
,rÍ ožóe" e od Yalďských Klobouk také obéc láptna.
M i r o š o v, S D o 1 i n a, T i c h o v, D y n'o v 1 c 9' Y y_o o k é
P o l oo Dopola drui 3" květrra by1'Jednotlremí postupuJícfud. od Yal" Kloborrk ob_
Lhot y notocykl r
sazen lÍirošóv av 10 bodÍn př1Jel de V]'a e h o vy
rumrrnskýn důotoJnílonr a voJínon" Za aln1 pek po}račorrala pě chote a oilpoledrr
dorozllý do obcé prvn{ ekupíny soÝětské arnády" Ueadíly se ve _skole e po €te_
veních"- Druhóho dne nÁslodovali již hydLnní boJorrnícísovětské arrnrídy rwunskou
pěchďu k Vyeokému Poli, kde s o zakopell" První Jo itnotky osvobo zo ne cké arnády
objevíly se ve Ygnokén Polí jtž krátce přod golednen 2" květrta"
Y poledre 2o kvótna byle o€vobozena přínýn poEtupém z VaI. Klobouk oboc
Sno1ína a po poledni také , Iartyzárrci<é obec'' Tlchov" ih€ 1. května byl slav_
'
pracuJíeíďr !. partyzárxkou brigrí<tou Jaln, Ž!žnoutně oErivornin 1. oiJ -e./ái.x
Yízovskýeh hoa'richo za apoluúčastíobJrýatol
rro
Troenova
na
$ z
, oTrubíaicíeh!'
této obee strro).u s partyzány s jásoten
Tíclrova
května
noh}i
obyvatelé
z
& e.
uvítat osvoboatite}e.
Ve vočorrníehhoatináeh 2. květrra by}y osvobozeny ta_ké !rnov1ce, oboc ležící
ni:no .'hlavaí postupový smár vítěznýeh arnrfi " Rrrrtunskó J€ dlrď kJ vytlaě1f Něnce
z otao lních lesů r pos tupovaLy z Drnovíc směroyn k v6pd'1"'lné , rPloĚtíněň a přos
Vizovgké bory k foatfuJorru a. Pozděehov'.r na Vizovíeku. sovětBkí amoáda byla uvítáaa v Drnovíc íeb oběanstran 3" května.
No tl aš ovs k á 2á'vt š í" ?ávrší by1o osvoboaeno t€ dÍBch 1. až 3.
r.i'ffina. Již v polgvíně dirbrre- o ťts'b ěhova]"í se zg &:rršípřísluĚnícíněmcké f,1ranění stráže l g rorlrnami " 27" dubrra vtá.}rlo dg l{edašgva něrre ekó dě1ostfu16ct!'o'
lrteré vša& ušto pílo 3o" dlrbng. k Erunoru. Pěslodní jednÓtky' které kryly úetupr
znič 1ty Jíště1. kvétna' od p,oledn€ na )a ta.střu o"ocí' !b dašovy lÍroty, }bdaěorra í
lůívoJuésílníéní
noaty"
}b.ve ěor 1" lwětns. obJovíly ge na kataatru obce Ne da,šo:Éntezl , r tbáúreu''
n& il/ a , r Cígd'nam" lrvní rr:nrrnskó hlídky' která ýic}dze1y od VrĚateckého Podhradí ze Slovenskao ?" květy'g ve 4 hodíny ráno bylo vítěcnévojsko líž v6 vggnicl. VítěznéJ6 dlrotky! postupujíel od Ilavy a Pruského Čer'ranokarneňskou dollnou po sílníct přee Zápechovou k trÍedašově I'}rotě o utkalys € r' tťťníchpřestřelkách g ]ňmci již odpoledne ]." květlg. a ráno 2o květ na vtáhIy do vegnlceo Sílné
přestřelky trvaly TÉZávršípo eelé dva dny. 0dehrálys e přl hmním konce l{edg_
šovy lůotý, na do}ním konel obce, u rn1ýta pod l{edašovon, v obci }lávoJné a u névoJenského tunelu.
od nína 3. května pocho&vala závršskými ilědínami Sevěteld arnrída " íada oo-

P
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zů, pěchota E dělostřo]á ctvo tríhly gílnicípřee opravenó nosty, }terá sirraYjovall Jtž a" kYětB vštchnt mužíza ponooí. sovětských voJéků"

st ře }nár 8o'rní Lídeč, št ud1ov, L1de ěkol
Fr4nc ov a Lhot &r Va. 1aÉo kd $e n l ceu Obce v oeverovýchodní ěáslí' Valašskoklobouckao které ležípř{ gÍlnlcl' wdorrcí ze Slornngtrfi
lvEskJnu Átřetenatyý průsmy&en'u by}y osvobozergr ve drrch r" ď 5" květ'n.

1" května odpoJa dne přepad}Í u slovenskýcb lrra.rr1c u Střelné Jednotlr ruhrnechtu partyzrínl e ?. května. v 6 hodín rríno přtš]a. do Stře1nó í do udr. Liděe
zpnára, že vítězná ard"cly jsou J l-ž v9 Študlově" PřÍšly ze 81ovanstra, přeo BtLó
rúrpaty ze Zubéku"
'
V 3"3o hod1n ráno vkroč1lído Stře1né ťlva pvní voJácL n:raunaké pře<lní
h1ídky. Y 15 hotltn odpole dne příJelJ" první voJácÍ' zpravodaJcld služba l. čc.
a'rrúalníhoe boru. Bylo to radost!é a doJernné sgtloíníl vžalyt I. če. arnádní gborr
boJu$ícíY bratrgkén s vazku ae Sovětgkou arnádou, vstoupll ilo prvních čeakých
obcí na výehodní },íoravě u na Tolašsku u právě re územíaašebo okresu e co'aed_
nlho Ysacka.
2. kvělna vlá1y Již v Ibr. Ltdčt od p{tl devá.té prepory a oběané ge g cbdze1l odstraňovat tros$ zn1čených_ mostů. v I0 hodín 50 nlnut dorazíl do obce
goyětský 1ředvoJ, poatupující od ŠtuiÍ}ova,kepítán s četou lovětEkFh a rutnrn_
ských 1o jríků.Jlné rtnungké Jodaottry dorazíly do Eon L1ťtěo až v póbdrr, od
"
Střalné.
t( 1]. hod1ně dopolo ťlníe. květB' př1š11 do školy rre Enancově JÍrotě tlva
"
rurnrnět í voJóci-ubytov&te1é a od Lysé, ze Slovonska, poBtupovaly před ,rB1tou
voclue oetataí Je ilnotlq. Zqmd]'ouho zaja.Iy dva vozy g{' 4 ěno1, kteří prcbBu
k Ye1ašské 'seni9i. Pog]s dní ekup{y rehrnachtu tr zalco!Éry r tna Studérrtdebn l
rpbo se
po okolaíoh J'esí'cb, ve &naza doeáhlout ústupen přeg úBJEovelnějěí'roztrrchly
s vah3r V1z ovekých hcr Zděchorra.
lobrovolnícl z řa.d občaarlu vyzbřojéní ruauaskorr hlíťtkou, podntklt spolu
e ní 'v.ýpail na , orboupovy paselq,'', kde v s ílnépřestřeIcc aonútitt většílkuplnu llěmců k úotupu" Dne 3. květrg př1Je1a hlídle, dělostřelectvo sovět slcé ard'_
'
ťly a 1Ěchota 5 vozqtajatven, se zpěvern při harraoníkách.
4" lgětra. odtríh].a z
Sovětskrí
obce í
arrnrída-' když zJístilan že zb5rtky Něraců prchaJí ka Vsetínu.
Jtž l. květnr. <lropole<Íc votouptly rwrunské Jodlotky do Ltde-ě!É.. AGak po
'' dny
ti1
se boJova}o o hgrní konec protá}rl'é obce BoJova1o s e o čertovy sloÉlý,
kdo se Něncí uchybíl1o otrn vn1ll a za.kopelí e dě1o8" tře Ie ctve n a' E1nomtýo pp_
nunl proto ustouplli rg.- Vo.lašekéKlobor:ky. l( Lído čku dosp ěla fuvětgld, arnóita
a I" ěs" arnídaísbor" V boJí o cert orry s,lcály trpěla. obeé znaěně rnínonstnou
ps.lbou. Ěi ogvqb-gz-gvriní rddečka' padl rc zruí^mý sovětský voJák a Bralun Vasllij
&tras'ou z Hutulína a těžce b ý1 ''zrtridán"íio znrímý řojlďI. ěs. armádliíh_; 6boň-;
Teprve 4" května, po rryt1ďon:í Němců, se uvo1nL1a Sovětské armc.dě a I.čs.
armrídnínusboru cestE lgnenskeÍn ksevoruo ve gněru ko Vset{nu" Téhož<lne po_
stupovaly b1ídky Sovětské armády od Lide čka" Do l,rržnéa Valašské Polaitcy vtáhla SovětEká arnáda téněř bez boJe ěaeně ráno a eoučasně ob8adt11 partyzánt
obac hskovec ni Vsacku". Tak přeEla fŤonta ze oerrerovýchodní čáatí'vatá,šsko_
kIoboucka na VgetílBko ,/podrobnosti ErovnoJ v publikaci Blchgrda Pavlí}e,

Vsetíngko Ý bojí za avobodu, st't " 39 a 4o/"
L a č n o v. Posl€dn{ NěrncJ. odjelí z obco v úterý 1. května 1945. Tébož
dne k veěeru zapóliIy Jínéněmecké Jcdnotky paséky
n& } tagtru obco
' 'veřáke',
laěnova. Něnrcí vyprílíIíogn stavenl a odved]-l 16 občanů,
z llcbž tři nuže a
jednu ženu za,střelJ_lí; ostatn{ ženy a détl propustll1 m ValašskéPo]ance.
Cbyvate1stvo Íaěnova z obavy' aby je nestíhl eteJný osuil, se'zťlržovalo
v blízkýc}r lesích" &lyž by).a osvobozena sous€dní obec tíorníLideč, Iř1pravo_
val se také la.čnov radostně uvítat osvobozující amÁ{y
oňvíiíchEe
" V těchto
však rpozne g1a zpráva' že clo obce znovu táhrou l'těnrc1" V obcl
n8te1 veltý roz_
tuoh, ale ukázalo se, že zpróva ue by]a' pravdlvá" V odpoledních bod tilícL a. v.
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ť"rfi''jnký '_ria t]!-" ťr sí Ť'_''pď 'fe oosvobodiiy l*.črlov jodnorr'ky Sové';ské-a rmáodl.b
gvd
osvobodt'qene'
řř'řářJíá-La^u*a oá"tu^tla"* radostrĚ qh'ta}l_
do š koLy v prběínó nň_
P ů 1 č í n. Jestě ao & }" kvétne bastóho@lo ěr dre
tJ' 4' května opup"o"nrylrru' kuhého
ůstupu na1o'e"té'roáJátáol'*i""půliěs';ďry"rJn'
o ulmsnsku'. _Pří
6tt1i !ěa^k mne í 19€níeí' o"t.ď **""tďby1ď J'ž v
zděehnvu"
kc
;iii_ňh" nrin na okraj ]";Á; .á potoká o,$or1 s@í!aří'ď
do PůlAž 5o květnan j8'ko do poslo dní obee 1'a.Va1'ašskok1obouekuo ' přišlÍ"
obcc'
heskou
Lídeě}a'
t+
Í
a
1r* .t"Yt5
;m áLí""ůiÉi*'"áie.r-áffitýxns"*pÁ:n,
$
pryínÉtí
oi'upepo"
Š}<oněila_
íJfr*i t'*áu tbvnícn-a.pil-vnt*g
:Ť*,1. vězcníeh
nah*ulo v
ir
"
aeř"
t*í*"u'
tj'crr
pút{rí
ár.'.rp*"*
iřeii!
'lee'ctíelrýeh
a v koncentračníchtáboncoh. " "
v boJové čáS la v Í č í ns k o. Jíá konceo_dubnau od 26. do 29.' b^}:/arnúity
_ó6;:Ťó*uřdí.í;ď
postu6svobozenrekd
oúregu.
rašeho
ěastí
ř.
"ď@J"j
?. květm aa Luhaěor'tee k. v.ňtng/ a.
;;;;;"ffiďá_*_a*"ň-lla
;#ř;
gdošb ze S1avíěíaes1d, něneeká
Pítín,/3o" dubla a 6uo;,l."iíi an. auun*dobu
ekupa'eo o a' zfutan* ado jon lÉ_
po
eeIou
^.
oosádb. " kterÉtam uvra''rluytována
k vyhoaaní-nosty. B,rL podmínovrín nost
ff;ffii;"á;it*'rrJi a.i"'" p"rp*"*'jící
hcním koae í obe."Dva
il"fiň";""h;";;!ú'; Jawry*'a i*etl'o arevený mo'tdoEapovětří"
}"'larótna
*a
w}xodít
;";;"; Ji' i"aárrr" * *'ňí
rununské a.raá<ty postupo*+y n1|}ŤYíějn^]?":Š-'*"odBojVítězrre
J6atnrtky"'(Ďilí*;-Á'
v* ti.*o' a aaie přb c' B[išt!"lc o Rodůdyff D ýíbeník*íď; řiůď př";
obee Egstětíno_štraovo frudlnov'g'v aoci
;';-n"Ě;il';;iž a." xvetno osvobď1'}y
Dno e" květn pgtgnoYa}y od
;1; Á a. křět'e otJS&&1]LJ' Sxqv!šín"ďF*.tnloLo"
poďÍnfěn:eb spoŤri"'"-"ui*tt_-í{;;i+'iň."-uyi6oá a ro{1!3'tg!sary"","
{*9**
Horní lJrotě
]t"i pr!; I'ípovou a *.ruiteuo Jortnak wěíštldíaehorskýtorón, k
_

a

louěco "

lrteťé
v soverozápadní ěáetí o!ďesu' se tk3'1y s e n jínýmíje<tnď'bmí'
Spo}u'so_'
furhačovío"
k"ilili_ilo'B a k sehradíeicnt příno a ob1ast!
"""t'ilTáru
aasti okresu-a s-měř"4t'cÍn rcsmčžk loučffi;ií ňí'd;ďp*"r'*"-j.":k si;óant
;;'ilai_;";lt-upultu:*í-rlá'eí prr.rdké boje v Újezťlěn louěcg" S1o3nóm a lloonní
thótěo ve daeeh 2. * 3. kvdtno"
RwnunskéJednotkýz<trželyg6pSlelvičínědd}4"květ:gapak.o.ltri"b}yve
prmt;Jovu" Z rumunskýeh qelíoíchdůstoJu'e'"r_ř*rlnui"řé-n*iais{8-* áili tc
v Ieznámo jen Jeóno jrrróno c 0eorg{u slÍin6}' "/srÓvae J Btat ' 'slavíčín
;"
slavíDěJl'ny
&osdka,
tadislava
"ii.a
pitriúĚííujte"r,.'e"r.uty-ň*á,* u ďtt"*ta*ě lÓ56o str. "rL - x5/'
&;,-;;á;-ř"árt'o
'*'''"-"
',' j''"Eo
t ě t í n, S aa'ovu Ro_k {! n 1 c eo Ilyá!."_!l'-D lv ní ae'
Ta,n^

p*-r" ř#tne
" vatoupí].ý ío'n"át" oťtpoie rirre prvaí'r"rnurské hlídls' ''
" b6Ž boje' který však vzplanul re. katastru
it""-n""iai**" Bošly otcí
Iřrádtu n. vt "

půdu
obco

lbveěer ]." května by} osorobo aen 1 Saaov JÓdnotlanÍ ' tcterá postuporraly ze
sro*""tá-áá H^rní súěe]"JeĚiéaápoLoano před lo.hodínou ogvobodily rumunské
jednotlgr, postřpujicí od Sa.norm. u obac Rohrtnlcí '

ĚiústupuodPítířeeHostětínauabytilisel{ěnoÍsgvorEěodHostětína

a pa.k j rlgzópaao' " "GíuLe 'fi" kd" byl' L" ln"ětna svedena p^udká přestřelka
Němců.
ustupuJícíů
ácpor
zesílt.\
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iii ret*t*" "u"* waax' t="f&}' b\!j až tlo .
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pa.}tya*.iní g ibádku' kteřL ně1í nvó gtanrr"rLště rr b un}ru
t<i,n vitěznýetr
I" čs" pa::iyzdrrsi<é brfuádyn ktaré- y6]'61_ sol'ětský
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;;ňffití'";
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ěrístílašcho kr'BJo.
i R u d í u o v, S la v t ě í n" Přestol že Ještě ve 14r30hottln 1. květ_
na dbJbv1ly ac m šlrolc v Bud1nově urtupuJíoíl{ěnc{, kteří žódolt koaě nu !řígřcž, viděll obyvatcló obce z vyvýšcných nírt v JcJín okolí Jtž kolorry vítěr_
uých voJck' poatupuJícíď BoJkov1o &.lsuniké Jednottqr obsad1ly Buct1norl k m"
přes vesa1cí doě 1o k oa třérnu boJt s
ěeru 1. května. Teprvc po JgJlch pochodu
Něncí, kteří ac u}rývalí v leae ulu Jalkuuqtr, tra{ L_chy" &rnurukou rozvěd_
kur_ lcteré první dorazlla-do &ldínorra, doprord'ze lí pa-r?v1íní a BoJkovlc. J_b
,

Jích -q Budínov .lahynrrro 8 runuakýth voJáJců, Je jJ.chž Jnéna eJsor arú,rna.
l. hětDA v LL bodln' veěer přiblížÍIyg,e v patách za uatupuJící'nílEncl
lpitnotky SovětaLé a"m{dy a ve 'svázku r ní- boJuJíó{ rrrnunské &r;á{Y, polt vcilsnía govětrkého drlstoJníka - kapJ.t4n q obgad1ly Slavíěín" run t uojťnedďIo,
Ébót stáló něnockÉ pordilb'. -Ja,k uvedorc výše- vykl"ídlls, ka,sářna J1ž 25" dub_
Br r.
j. VeEnLce P e t r ů v k au N e v š o v á a LÍpov6
v okolí slo_
vlěíta' byly osvoboaene a. květÍao Dno }. května byla obóazera. & trůvka lllnci
a bÁJena třpn1 tulornety a nínorneteu. Boj s e odehróral'okolo pasek loá.daa-Žilíng c u Bu&lnorra 4 trva,l ll hodta. Te1rve v nocl byIJ. l{ěurcl př1nuceal ustorrplt
4 tdnov 7'h9d ln l. květro-''vys.tupova11 prvaí runurĚtí voJdct _ výzvědrré blídtry
z lesa , rGrňor'ír.na &otastr obci" za.;ínípostupovati aars r
a v 9 ho'lti'ary
oln dopo1e ilno Jlné osvobozerrecké oddíIy, od S1av1č írn o V dra].ěích
ťlnsoh 5roJížděl'y obcí odtlíly Sovětská arnídy, radostně vítárry obyvate].etve!"
1. května dopadaly přeo den oJe dlněle, převézně rra po1ícb a Ý lase ,rlbd'-téu' na latagtru oboe frevšovó, dě1ové granát y, které byly vys tře 1orá rs' So_
větskou aroódou oil Vaeílska. na Ruťl1nornku" lVaveěer bylo s1yšet u hranícc cla_
v1ěínského kgtaltru stř.elbu tážk6ho kulornetu, z irostoru mzl Slavíčínena
btrůvkou 1 telrv? o. půlnocl kulomt utlchl.
Běbeur ěasaých rarrních hodln t. května by1a lbvšovrí obgaz€ n rununskýrat
oddíly' které dopolcdne í odpoledne procháze ly obcí na aevcr, k htrůvce a k
Borní l,hotě. v nocí nE 3" května se zdí)'e, podLe dě1oltť.,olc okó a kulomtné
palby v lssícb ,r a peaekých" a , rfiubíncoch'', že l,lěnc1 vítězaý postup zadrřcu. 3. kvátil }olovaly.,v lbvšové zrév! e žc rununské Jedaotky budor aucerry u_
rtouPÍt zpět do obce. {ebylo tonu tak a poslcdní boJe v tmto }raJÍ byLy rntlerqy až na J iáaíc}r svazích hlavního hřbetu Vlzovgkých hor.
Vo středu 2. května v 9 hodin dopo1edna přiš1a do L1pové četa rununských
voJáků. Ještě rínor před jeJín příchoilen, pokóušelry ae poólcdaí naré dcupbý
naoírt1ckýcb voJríJcůvybod1t v obcí giln1ění arost; blížíóí
60 6tit1b& soi'ět'átaá
arnó{y př1nuti]a -však destrukění oddíl nepříteIe rychle ustoupit takže k de'
_s!1u:or Jížndošlo. "$.ppendale49y'ánj qq,př!19]r. .b_y}.rr.lÍ.pevc-}ó}tg-leaÍku_ za_
S1oleprn.
bit B1!ou Íunrunlký yoJ_ór
|:,u'!9''a91

První osvobozerocké jednotkyn ktertá prošIy obcí Lípovou' Portupova']'y dÁle za uatupuJíoín rcpřítelono lterý běhen noc1 ze 2o a21,3. lŇětna
výnrair _
až na nenš.í'po horrícb rozprríšená Bkup1ny - úzerrírrezi Errídkan a. Ioučkou a gna_
ž1t ae proJít posledaí aožnou ústupovou cegtou tj" k zádveř1cín a Tlzov1cín.
*' \ o u č k o, Ú ; e z ďo D o 1 n í L h o t a, S e h r a d í jT r o o_
a é, Íl g j 1 1 L.b o t a. 0d 20" d ubna znovu se ópe vůoval1 lĚ'ilc í"na':tžních_
"
olrraj.ích Vizovských hor, pří ústupovýc}r sílnícíctr,vedoucích ke zlínu ,/$ottvalaow/ - z Loufur do Vizov1c e z tíor''i Llroty ťlo &íáveřtc. Obyvatelstvo_obcÍ
v severozá.pa.árqí ěégti nďeho kraje'by1o nuce no pod troeton smtí kopet pod dozoren něneckýoh t echntckýcb oddíIůzríkopy. Je dno zákopové pésuo bylo vedeno
po j1žnínokraJ| tesa od louě\r přeo b.taot'r obco ÚJezda e*ž po katastr obce
Drnovic. Rychtý postup fronty však zt:r,rLoŽll\ t{ěncůn využít3ě plně k obraně.
kopďi obyvatelé Horní ltroty stanoviště po střelce a kulonoty.
- I: května
rJedng-].inie
opavnění se táhIa od nové si1nic6 u Do1ní ].',hoty přea Vtnohrádkg až k Sehradicín" Druhá po o}raJí Chebtny, přes &íkutína rbňolí ks í'ončlúB
/níatnítra{orró #zvy / "

-e8aby k9;
.louřlry '.
L o u ě k a. Ještě 2. a 3. květrra autilí ^Něncí obyvatelo
nalé
dubnp
byly vyĎudodeÍ-3'"
Dalí ko'Bn obee zríJeopJ" x""}íiciii-il}*šilp'é
a
táhly
r'i'íár.á, ioanÉ ui'l" á áerce 8tra{ 180 ct
s;h";;";ái;;y,_1'ď;*
"
'se or1 kgtestrí Šehro.di.c až do l(řekom"
J1ž}"květnasezako1půyjodaotkyT€hrEachtu'půvoitněubÍtovŤévnové
_ruDu*ké
zoo rouzň-6i"ň úuět<Í"?o května byly
Ěkor6;; {t_Er1"-1_*.}oury
q*orůún
n sovětské "
".i
prvníídky
h1
"irlTu""-,,
a]friJ aL in""oro'ary "
ge
všicmr nuži, pokrrd ;oxta up,íírzrikopYl inžrlí v tu cbvíl1 dortat se co
nsjrychIeji áouů. sciryiovaro s'e k boJi";'
_

Pfuclnírununskéhlídkystř6t}JsaslĚmcl're13bod1n"S1laýbojtrrral
t69rv6 po Dlsazení
ilě#; eelé-dopoledna ]. květmlpooÍoe
p. *iá'řái"i;;e;
nepřet_ržitě po

sovětského dá}ostřoleetva," r.tore odstiglovalo uěnecké
r.nctÁ ve 1 {n
týi" .ap"rya*
áoponohll'i uízovt8tí prartyzrán3.o ktaří_ vpaillí tt
v něn peilk ústupu. o p:rsgql+ ůo;e_ 9:oilěq'svěděí ekuteěoost'-že
Něrnců"
6
a
voják
sovětský
!řr"r;i;i;i-rurnuiist6-arňá'dy, Jedeň
lh ústupu zapálí1í t{ěrnci v obci nškollk stodo1; obgc by1c v boJi stIně
poško zena aěrogtřeruou"
květn4 obJe vova,ly ce- v- Ú5e zdě
Ú J e z d" Ještě v noeí a časně zrán8 a.gtaho!'aly
ga
t5 zríkopfu. Ve 13 hodin
,' vr"J#c-oe_'ši;ááiiy'*irlnacbtu, které
nírar.y. 0.l tratt zrr" bavoněíL se oddí1 ro_
á"iiiiiřaíái;-pňi "''''*tg
vesi'1ce Eg 8akoi'a1 a swdl l t6ncl prudký
;;;ffi;ii; "ojiiil,'alc ra kone1
boJ, biavně o Áevgrní konec obcé ,1v Bosnl'no
l[ovó posÍly Sovětské arrnríity, tu1on6ty a dělogtřelectvo, roznístěué u
na kopcí had1aku,..způgobily'
t"". lňůi"ioii"í'iy"'r" *-cr'""iír, u kovárny.a
;;'á";;&; iiir nÉ'"ízattaěEn:. á v nocl útouptlt ýes 1cey k V1zovlcín.

;;iar";
iiíi l.
ii-!

:l

30'Ťi}lglŤ'ti:*l"

"Í.Ťiíi::i

V boJ1 o Újgz'd.,..'llgrý _bg]. 3" -kvěina. Již--.qgy*_o-bozsn*''}adu' -3' Bř5. rrrnÚskéhó jezdeckóho p]..p!q,
''" 'D'; r n r' i b o t a. 3o" dubna přije} poslední aěraecký _úotupový trars v polích' poněvadž !v}Y zanlave cort do Dolní L}roty a počal obsazovat ietópy
áuÉti'á-poěaEí- stríhl go óáaíl na Éev6r' k tlorní lůotě.

ř;;;;:$r"

v noci na 2. května ut1chla Ebřelba a v 9 hodiD dopoledn 2" Y" obJevtly
r'rralg"..Po' celé.odpo}"*: ry"lry?tlv ď:"
Dá1ogtřera1 zBuJali na lu6ob
'u
oa
"'otJi_pil"i""}""ů,i"al.-''*rc
ďaěroetfuíoctvo,
pelr'ota
u"u"roi
-LarÍaěov1c.
;;k"íí'ouá pareuné p*l"ňir á'sovětská ťlěla rríže15 on odstřelova1a němc_
ká pos 1ce v rrojbližĚínoko}í"
v rděll 30" dubna a lo'
op"
Sohradiee"VobcígeNěrrc1
"ňó''"rr
s.naeíst1ckýni'vojá.kg zókvět; ; p,,iaari._ui"i"r '";r tvri př{nuoéaÍ_kopat
a. květrra v 10 hodÍn dopole dno vJllq z_resa
loJ. "ž áo }1. ho,ttny v noel"
ZáJrunení" ruEuÍtlkg h].ídky ave steJné době poatuo rnumá'' & o r
"a'iipo"e-pr"u_
po*iv
lr"3 vít8znéJe clnotkya již osvobozeaé Dolní lůoty"
V té alobči Něneů jJž ve vesnioí nebylo"Ustouplli t Egraí Llrot ě a ke BloprÉmu^ kde * rozpoutďy pu'udké boJe"
ob6ad11a zókopy_ u 1esa
řš r o o n é" Skupina aol 4o ustupr:JícíchtGmců
dopadaLy-dě1ové gra_
8"
hotl1ny
_* šrop"ě, Eái"a "a"á 2. wětaa"rorEn
r.or"h*-oi"J
Bti€lbc'. Až kodunEla
straruách
si].nici z'Lipové áo rou;r.v a ng' všech
;;'
prvrrí .runtmské
po
Sebrad.íc
lukáchí"' i+" rroarny oaporáars a,e pritrižovaly od a grdečně vltal1.
BoJ všalc teJe
;iídky; iiúy"J.iá';r' těžert'raaogtnĚ vgtříq
prve zaěírol"..

Bv1onutnovvt}aěitNámcozozrí-kopů.hudldýostřolkapo}raěovalapoce.--řoi"* í>. hÓdíny doraz1ló_.sovětské dělostřolsctvo a zauJalo pa"apái"a* - h1avně u k"pi;--ďu 8ko1y. No"..o"_?. ra 3. kvátng uběh],a poměrně
i"uig'p*i""
3' tvěi-"a byla opět- coustředěl* dě1ostř.1ecká pa1ba na něno cr.iia"u]-.llz
'áno

re
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ká zákopy k }esu" Avšďt po ústupu Něneů k Vízovícímuko1eu !0o hodlt\y, obrátl_
Ic ge dělogtřel'ba sovětský€h Je dnotok pt"otí louěce, ktle s6 NěmcÍ ilrželt rre vý_
hoilných poe1cíchu hla.vně v okoIí škely. Dělostře}eaká palba n louěku trvala
až do 15 bodÍn. V boJi o Slopné 'pg{!9 4&o1Ít mnunskýth voJr{'ků,
..E ogl.'n'.t Lh o t ''9-9 L" květnao v době, kdy ttá1a fronta u Buil1oora,
pošro řďď-řětéřeň*ót'ěťTBtor*
oddíÍůu'tuŇJíeí něrnoekó pěchoty s kulonety,
která obsadtly zékopy so"rorně od vosaíec o Ještě v ranrríc}r hoťtlnrícb3. květra,
když Jí' sectrrpovaly s boť do &rní I2rotyn se stróní v Dolď lůotě' Í}e}rradLcích a l{evšové proudy nrrrunskýeh hlídeko zdržorrala so v rarní l&ot ě Ještě ako_
ro celc rota &ncrlo J€dra} vg šlcole, Jo dnak tď<á v chalupách na dolnín konol
obce

"

0 pů1 desóté bodlně dopoledrc pří.blížl]as e k okrajl vssníce 4 člsnnéru_
nuasld hlíatka posttrprjícíod Do}ní l&oty. a ní bngd náslg dovalo ag1 50 Jezd' hnd rÉpad€níg třeIbou a poto zauJalJ. obranné postavení. lb
ců" kteří bylí
oboo
doĚlo lc přestřelee e lÉrncl- se dgll' rg útěk vzhůru vesnicí a
koncl
Jižnín
uchytíl1 * v zákopeeb v n o ChabÍ'ně*" Zatín pronlkla rrrrcunskí pěchota také do
vcsnícc"Do útoku na něrne cké pogLe€ byla zapoJera 1 děla,' která pá1í)a B ,rBo_
dva rurnunštÍ
moll". Prudkó střclba t rvela do odpoledních hodtn" V bo

voJíní

0d 22 hodin 30 minut rně1o vítěznévoJsko v obcí pohotovogt a do rárra od_
tábly Jlž první jeilnotkyp lrteré zattgčílyzbytlq1 uehrnchtu z llorní l&roty, aby
Je dá1e stíhaly"!ťový doao 3" květen, by1 uvítrínJako první dcn svobody, po še_

Btl

lOtech okupace. ".
!o radosttré ruí]a.dJ ob čas zaburá.ce]a sal:ra itělostřelccké buter1e urrlíe těrú
m , rlGíbovécestěolo střílB]'a la orZo}ené údolí"ona , rOsnskí a na rozcestí
u ZádveřÍc, nebgt ta.nr t Joště hrnuL proutl pnclrajícíchl{ěmců, troslgr tacigt1c_
ké arnddy, j1až se zatím podařílo útéclz obklíěeaí v prostoru rnez1 Bí1ýní
Írarpata.m1 a Vizovskýrrr:i ho:aaÉ r rrg úzernírešeho lrraje
"
xxxxx.-Jxxxx
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I ql
projížděly v dopoledních hodíarích

-é-8_9'}IJ-KJ-0- Ě t E_--B Y !

vúd naclg-tů jg'4aěí-abl99." 15.

bře zrra }939

těš1}ís na den, kdy títo budou
a .igl í!b_obs!od_ů "
&zrn čeníjírt[

zaJrnríní tarnn kan

N

první je daot}q okupantů našíobeí směrorn od &unova k Vlárskénu pnůsrny&u" Nóre ckrí voJska byLq s radost{ oěekávrina něko}ika něrra ekýmí rod1naní' které by1y
v Bylnícl usaze r\y Již nnoho let" Místníoběané nes1í příJezit okupantů těžce a

petří.""

tt žítlovské/t / ayla ístníobchodntffi_Gr&ffi ;a;-'ffieTl
ozm.čen ž í dovský obchodi' Vystěhorrc'rra byla
" Brodu do sběrná_
l s ostatními oběany židovskéhopůvodu rreJdříve do l]herekého
ho tíbora a odtud ne za:íno ka,o, as5' do Mrrecka, k<te by1a ugfircenao Je jí ugJotek
připadl MI{V v By1n1cíi Jsou ta.n také obecní kance 1áře, kníhovne a stótní k1no.
protektorátu Čec}ry a Líorava" byly
Roapuštěqí_pďiLiq!ýsb'q !Ec!" Pozřízení o "icteré
Něnci trpě1i za tzv. drulé-reffiittckéstranyi
publlky: strana nářodní jedao@ a strana pracuJícíholitlu " Za}ožena byla n9I{árodnos

nr

o u

r

dno tné' organisaee Nrirodní gouruěenství. !o Nár odního sotu uěenství se v
našíobcí přthlrísilo v Éubnu 1939 48o ělonů' Dnen 1. srpna téhožroku ee zaěala v obci organis ovat ťlo Nároťl " e ouťučenstvímládo ž " PříhlásÍIo se 197 ě1enů.
čbny byli jen muží.Afšak člengtví
v národnín souručenství by1o jen na papíjeho
a
řo
ěinncst byla nešiníobčany i6zrorovéna.
Odbol. V srpnu 1939 zača1 u nás orgaais ovat odboJové hnutí řídícíuěitel z
vlachow l&ot y stra''i"1'v Janeček. Po Jeho popravě pr9'cová18 v našíobcí od'bojovrí skuptna
tří"' Jejímžvodeucím byl Stanislav Zvoníěek, ťrře dník zá_
''h,da
sobovac íha odděle
ní

vá je

"

-30S]"ovgnska od ě*ských !ěT1' . g9
" Po r:rltržer:íubytován odití1 po}rrarr1énÍ
strá_
o-iyí " "*u
áu""i?r'o_'r"auo _ castapo Tar3_YlŤ}T:_]:
úyt n.i}o, v ród:.yinén áorntu Vo.ltócha Doriíla,

;:"ř"# #il" aířaiTirá šiiiěr'"
í"'JJn"ffi"l}řil lá"*.;"ít, "r"
ttělníka v Bylníe 1"
mnozí č€gtí 1idé ť":9*:^ir**:^**Í-:: :T!:
ř:':liřj ;;il;';"'' byll
rra 3říce dobrottlnců. v dě_
i'"i;ě;;;
;:"ilfir'il!"#';#;"fipřii*;áíř-Ě řn"&t'
ýe""oarrrělt
*:!ř:i:}í: olanřlsrrepa hodlly v nsstřeženén
oňůn sklepa
olarůn
kteréce oběas
;::i:Ti":;1"":#;';1fi'*"áiy_i
tech.
Ibcb'
lbc16'
oddílu,"51Í:oitdílu'
strriže s^!r:o.ss
stréŽe
řájrř"iř"íl.'_ Ť"íítár-ňr*"nlčn?
ň";g"iň'ř;;rě-JÍ"6".'-v"íítár-pur''""rčn1
ku
s. !}::-Ť
lídenn hlsvně rníetnímu uěltc lgtvu.

iJr''Jr"r *ti't íií e" akýrn

.Přes b€dlivé pozoro-

vlgste nců na S1oToto s e dá1o pánocí nístníohspoJek'

&iJ_aiiiili"i.ia'o1"rni'" přes hraníoo.
a odtutl dále
wnako
;ffik|r;affi
i ttorrezl-nlol
hraníoo" Byly
pr"n'eaary Jeclnotlivce
*"r pr"váááiy
Jeclnotlivée
ti"iír'i"*Ě " *cr
ti""ír'i"áa
F}y
r:1_":r:l-1'r:;rraší
ob_
z
il;;;#;;;;.'ď;ř"*dÉfi Jarr Fojtík" b1itt v toncentraěiúň tritoře
co vězaěnla- Joref rBšók a
obcí 19 nužů

řJ-Ňu|ň

i'Jiai"tl 'r řoiď,'l "tntař' 1 ěíšníka 1 kožlšník"
3o1etý
z aich bylo ? občanrl věaněrrot *1. Fael, 134.tý kožlgník,Jar" llacek'
Véc]av
3Oletý-dšlník'
oar'lil J""" nrui,olo., 52í;;í;9}."ík,eryš!.\l1"r'
dě1ník by'í vĚzněn. v }rírnán tó-

Dor;dk. 3oletý dělník" "l."""Éš*Á*i,44tut1i
í+'ga*, +i:atý rolaí-k v tthergkéE Eradtští'
b;ib
"'Eil;k
tlto oběa.rré l Jan foJt,ín ře zník '' _by}
.pět
V konceatraěnín tÁboře bylí vězrňnt
j;;;-i{1šá]., rolníko by1 vězněn 5 rolců-4g
drú v
tvi i roky ve l&.lťtbelmr a Václav Eolba'
"'ěii;ř;;''.ř;d"i;;ů*il;
Dacbau" {1. Lysríěek,
něsí;ův Osvětirní '
vodoucí nljrra-pobyl'? "u'ě"ii**ě-cso
bylo z rgĚí
qglérB{g*é. }b. rtrrccná prríco ito Něnácka" Rakous}@ a Norska
18
6bea-g.@" poalrino přlbrížnó óó mužůa óo žuno ve věku od do 45 rolc0'
Sou'al' úředník ČsE,
lJosef
-*"r'J
r"uóektoqí čsD,
rIOSO
nUp
'byl
"
25. 5. 1944 v
s{at
;';i"
t9& v tb,uthaugenun Franto Ftóěok, ěíšník'
Josof
Dívošrd61_
srnti,
srnti'
k, zeďe1
zenře1 na pochoilu
'losof livoŠrdll'
Drážila,r ch"..Josef ChomÁčeku ťlělník,
'" zastřé]éD 6. 12. L942 v fttravě a Jan lbřd.kn dělník, který byl uru_
ník,.byl
čen v r. 194L v Mnec}u"
od 5" do 10' únma 1945
TB

z--1

"

uÉtupu. Íe

dny' lne 20. březm

1945 _byla

nernocl*_
i* 'ái'**to 3 9r9i<!n_r
filJ';';tr" ia'ařo-u
"F':r:il"-!T:Y: 1"
školní
buťlovy:
iJ
;l'dy-ry;;ql*_
by;}.
il;ffi
*l Z h6"ní šk;v',bylo
_Ť_. 9' _Í}::^n:'ll'ťzřízeno něopcké vo_
lJ!iii]i"ř._"tíĚ"á
'"řuáišiě,

ubytovriW

"ř""'aria-ute-rtory.
byla záeobouína &onta na váhu'
z nětrož
l)ap 15" dubna 1945 bYlo bombarlid
Iprítný záBah dostala stodola Á1.
s
& J-oo
br
ř;ffit';T;;;rň-o_sy1"r"s' a úpLně vyhof\:
.2!" d"|PT
}l?9'11l"
uo"ú*au*i"*3 ia :'"t*aď, _útoěícíchp e}yf ýt' arxiilj'll:
i;-Byl"i";
60 bonb,_až_3 q těákých: D::{'jŤ:*
;;í;;-";3-"ajJi u'ist eluóe
''Lúč)qr"
pošřozerry."Při-bornbardování.by}
urtáá
iiij-ěaiři'áť;;';íí;
3P1t'ť=:
-rá*rr.",_r9_i1v

l"i;e

Y

;řl

'*"*au
iiilrllř''.ř"řáa"ir.'uil"l".ii1-J.
T:T'. " 3: 's"*ř*l,u:*l5
bylt zab1ti
by1i aaněnín áranění i poátenrt. Ěí,bonbardování
voJák"
jadon
rňrrecký
''*pii"r'ti"rí
nezrufiný
l tíi Í'3'"r' ianáe1é &sgnyir a

gř*iffi;u'Hilj

i*ffi ,}:í'*''*'š*ilH:'í::
l"*
"*'
"t*x'
í dobytek'
našln rolníkům

žá nocr bralÍ okupanti
Příš"i bil";ú J;' - }.

"

j3

"

iarěten 1945" časně zréna ób$vily go v€ v1rírskýc}r le-

-31sích_a v ,,Eluboěícho' první dotykové hlídlqr toužebně oěekávané oovobozuJící
Celó veEnlce_ byla ratlostně vzrušená. Da lo ga'oe nístníchoueanů. - za wŤn{ay,
dení starosty obce Josefa FEctr'a a wchního čotnrcřéhó
lotšít<a,pozdravtla rtí_rro ve V1rirskén průanyku prvé jettnotky
"t"áz'i"tii-riJise
vojir..

"ltB""y"r'
by1o poaletlní :roc v dubnu vaLíkérapětí" A1g Mino1 do vclnicc .jížne_
9!:1
přiš1i a rozprchli ee po honíeh" Za radostirého .*lop""i"r"jr'o'n"áiJ"i'a* r.
května 194'e před 10. hodlnou dqps_]"g* vtii}rly do ;gi;;-p"'};;iliy
nunské arn.ídy. Ěed rnfutní hcní-školouno. sílo1cí,strrornážá1to s3 -;;o}to
''_ou_
čauů.Ta.n naše osvoboditele erdeěně uvítal a pozaraítt řídícítaě 1te 1_ rb"r,tr_
šek lbrd'k" lbše děvěata ozdobíla slavné hrd1ry kytičkaníp"Ň"b k;;ti.
Byly to chvile radostnéhg nadšení" 0d ru{s pa.k postuporrala rurrunská ar'uída.
součást rrpřenožítelnéRudé arn'd.dy dále, ve vítěznéupostupu naším kraJen.
v-

xrfio{xxx
xxx
x

( Z obecní kronÍky )
roku 1945 příb}ížJ.lase ustupuJíoíněne etrá ař!Éds ,n'še'u }řajl.
budováqy v oko1í
naší_obcezákopyo_lb tyto prÁce ty1i bráni obč!,népoit}e d onóvních číieia raystřídaly s e tam všechrgr }a.tegcríe oběanstva" Neúěást na těchto pracích byú
přísně trestrírra. Zrikopové práce vedli němečtíženfuté.D1e JeJtci ohování-se
da1o soudít, že nevěří v zadrženínepřítele.
Štolní.aěttnrě1y préz<tníny" Své úkoly trFacovaly do*a, Protože ve š kolácb
by1o ubJÉováno něure cké vojsko_" Ěídě1y poživatln by1y v tónlo období sníženy
a zr{sobování pctrav ínalo1 víz1o.
Na.rychlo by1y stavěny
Itankové zábrarry " V našíoblt byly ru pěti nígtech- a to u By)'níce, pře d Brot
Častulílry,před Sadí1ky,
v lÍodno'rrě ú í.ovr*r6 u.cerlra a před dorr* m Jindřicha Louckého"
Dne 20" února 1945 byly uzavřeny všechny Éko1yÍ b* ď.a rpbe zpeěín
nrí}azy slnrrnlt ýn tyfen' který k nán zavlekla' ustupu3 ící m.dá,rská arncáa. rara
obc1' byJ.y dvě oběti siťarnitého tyfuc Jťí ftaíuža,rotníBtr v.v. a
Jerro
"nanže
"?š1
1ka Julte Ks.IužovÁ "
druhé polovici února př:.šb, do našíobce ustupujícínEdarská ašudala.
Přlšla v tak zuboženénstavu, žes e-anÍ věřit, že se 3e áruí o Ýojo
pr8ení
goveno u s19{ku. ilrí la.dy k bojí mčarštívojácí-rorrě1í. Zbraně,
'rsky ře i-presio,
by1i' pod př íoým dozororn Němců, odhazovali. Za kažilou cenu cuíě:.ť získat crvtr_
ní obleky, aby mohli uprchnout a v ]'esích dočlret korrce vélky. Také t 1nnost
partyzr{nů v oko1í vzrůstala.
pospíchalÍ s po1nÍrnÍ pracemi-, aby by1o vše v po'lích hotovornež
' . -2enědě1c1
přejde
fronta
NěI!

ZaěátJ<en

í kora.}i všechrr4 opatření k zej J,štěníústupu. Proto byly

NěmcÍo kteří byli usazeni v burnově u se aaěall stěhovat na západo Tak od_
JeIy rodíny najitela pans tví .Rainera-Íbrbacha o rodiqy &,uorovó, ť'anjre 1tho vrí,
Zei].Brorlá í r od iÍg, tbntnerová, naJitelé panství v }JáioJaé
"
Drro 3?" dubrp. 1945 byl v obel' vyh1rišen vyjíme ěný stav a. po11cejní hod1rE stanot'eÍE na 8n30 v6óer" J{ž-16" dubna přestal próvoz pošty, v dísledku
-sousední_
hotel ;'coií'. ratá poto,
.v11tluěených oken od bonbo ktérépadly ra
žo j1ž neJe zdi1a vJ.aková pošta" Ťéžieleron nebyl v poo.'óžr'"
lhstávai úi'I'd, '
Třetí
rozklad t zv"
říše.
Dre ?7. dubna 1945 byLa bornbardovárra stodola Ka.ko1ova na brurnovsk.lÍch
panicích' poněvadž Ietecké je &lotky postupuJících armría se a*"i""ivl _L rko-

t&t! usazena

něnre

oká voJenslaí Jednotke.

-34Dne 30o cubna 1945 tá}Lly rrašíobcí posl'ed'nÍ'crarus8?rty uxt'upuJítie} ]tě9_
t{ěmeů byl
e.1' posLd''í;ddíTřřusuť"r'uí r* 2o.lrod*rtě rarunď ].o 3cvětira" Ústupdrzr:st jím
a,
ku koneí n*organís**'io" Něrlreeká hrďost síee pad}ao aJ_,e $ubos!
a.ž dg*ko11nu" tl*topuJ5-eí t{ěmeá. bra*15. na.ším ohě*infrm kryn1vo pro dobytek'
"n"l.ra
W&w, vetrře, nóktez:;ým L koně"
,rUĎb}''o $ousedPřÍ bombardování &umorra kgnoem dubna try1 zasažen hotel ut$}'3a
ž'Lvoltnstlsu byly rre]-mí poškoaony,
ní uuaovy;;iógiě-á':* ,r**íke
tech rreb}inu *uut uu*a''c ge gavčae uŘrylí" lr&roho obča.nůby3.o odstáhovárra v
or.ornr"ďreórcrrr-tdá s1 zhotoví].íboudy a tr}eýrralí se tam z obavy před přínýml zása}ty gernánskéhg běsnění.

V nocí ze 30" dubna ne. 1o },větna zníčílněrnecký desktrukčníoddíl předem
podramň;é ;;"i'; Ž ňoJtť' byL vyhoze'' qo- povětří v s ousední fuln{c1 Lel.ezpak mos'b ved].e řezní}a
ire"l nadjezd a irost rradle ouehoáu černýďrl v brrnově
sochlr
svo Jan? sněr€n k Va1.
u
přopraven
í
gost
K vyhoaení byl
J'gofa Ííogtlry.
-FáĚrosti
Atoísts
Vaeu}íka, kteří v
Švacha
a
Jana
a oťlvahóu óuaán't
rtt"u""uil
bytr nogt zak
výbušníně'
vedoucí
šňůry,
6inoanén okanžiku vytáhL{ zápaInó
cbráněno

května t945 byloNoc ra 1" května byla nek}idnrí a vrušuJící"RÁno }'
sedašova tríh].a JeĚtě
Jgn
jíž
od
Něrnců
nabyÍoo
l*u*ově
nevrídnó J aegtíve]._v
u sochys lro Jarr& hLíť1a1a' aby tatoJáliát, poslední akupína" Němgclaí slráž rozkazs
vyho'dtt nost do vzducbuo K tošřůii*'*ónra pře;íii. a pak nněl^aeplní"t
tonu
zabránílí"
vlaatenc1
ň" it nedošlor'poňáv".až óavážní
0ko1o 10. hodírry dopo}ed'rn !. foyětna 1945 přípochod'ovali-od lylníc.e oi_

ilT'Ííl;}ffi'#.trÍk-fi*?lÍHET'J}il-ffi:#Ě;:}lÍ:í."i}3:l'"?njt}*Vlado Ka]'m.no rrrforrnorral! osvobozující arnádu o Eitu_
J.u"r-šti"''at_"
'rait.rokolí"
acl v obci. a blízkém

Všechno bylo vo střehu. snrt číhg}aza lÍaž<lým rohemr-protože l{ěmcí zaupóJi""uaí v }ese , r$rreháň" T"9 ryY'ovem & v lesíeh nad brunoviari paráď"e oit<y-i',ror'**í*
* íórte obozřetnostj- všeeh oběanů, probíha}o.osšřó" iir"u"
hodínách
voboziní Brurnovi porněrně trtrarlceo Rumt&tgká arnádau lcterrí v rarrn-ietrNěrrce
o 7s''
ustupujíeí
ruásledornla
postupova}a od ú.árského průsmykuu rvchlg
l{ěnce
zďtnala
voJáků
poňo"í
občanů
ou"šicr,
sábla v našíobcí do boje a "a
z &unova a.ž za pí.}u nad fuunrovono
Něnreclaí. vojska se d'ost.{ ťllouho držela v Iese suehání a rrad p1}ou a o!Tožovala siře1bou"""op"tr"e oběany { skupínu naší'ghchlapcťr a rumungkých voJríe tře_
nr, r.t"rl 5e pronáÁiedorralj'. tvá *rtzo.latee u lesní spráyv byIr:azasažen
nrt€vn
nígtě
Zristal
sÍlnícío
přecháza}
roú aětnít<-Jan řnJiix, který nekryt
tbantr
stráže
Nad pí3.ou"uyL v bojt tezi" {a"ě1 respÍcíant-fírrarrění
svi z"natý.
josef
zttát'y
vglká
rotáctru áu* ň*oo"-o Josef Po].áeh následken
ďlesný a
'
Ovesný vyzdravě]-n je aJ.e ínva]-ídou"V bojích
Frant"
clne
lrve druhého
""'rór"
u foumova. padtr jeden }lěmee.
Dne 3" května }945 se konal sLavný pohřeb obou padlých hrd1nů Jogofa Po_
]-rícha a Jana Fo.Jtíka.
V době od i" května až ťlo dne bezpodnírečnéněneeká kapÍ-tulace 9. květltBl postupovara-vt{az*i Rudrí arrnáda a osvob629yaL9. dalšíobce a města Moravy'
Zajíštovacíoddíl Rudé armá{v lvl umístěn v budově velkostatku, oclkud
řídí}aáisr nutné práee pro normální žtvot v obeí a okolí'

Prvním předsedou

b{t{il

byl řed1te1 školy Josoť Straňik.
xxxxxxxxx
xxx
x

-33-

(

I&re].

I,áník

Pod1e obecní a škoIníkroniky

)

Rok 1944.

Rok 1944 tlával ncn všeu nadějí, že bray skončívrílka a l{ěrac1 utrpí po_
rážku. První hromdný přetrot a,rnerlckých borabardorracíelr a st1hacíoh letaclol
na d rrašínkrajem by1 pozorován 5" srpna 1944' lotad1a 1etěla z Jlhu' paydópodobně ze základny v Íta1ií,aby bombardorrala Ogtravu a závody v Bonnírn
S].ózsku" Př1 hlášení poplachu opouštělížáeíškolu a rozprďlll o donů. Po
tonto prvérrr přelstu náslcdovaly dalšíotakže nebyIo <lrn, aby řlsbyl hlášen ]'e-

tecký poplach..

"

1tyto náloty nnnecba1i líbtt a taks ťo zpoutal 28" srpna 1944
v 11 hodin leteeký souboJ na.al našíntcajen. outola tyla potl nra.kon a sánc1
z makrx útoěílín& aneríckéletorrny. Boj zaěa]. v proitoru uo1avsko-olgye1skýďi hra!íc a u nás skoněil" Y prostoru S].avíě ín - Sanorr - ltevšová byry sestieleny dva bonbaratovací letouaya zahyoulo ?7 a,reríckjch }etců' kteří byu
spole ěně poc hovríni w S].avtěíně.
Něnci s

Nad aašínle'tastreo byl s estřelen něm cký * 5ňae í stroJ, který spacll na
lesní no}ťou louku v orKérově" a zabořllg tak hlubokon že rrby1 Něncí vytažeu" Ta.ké Zlín utrpěl mnoho škod válkoun protože byl bonbardovrín 20o l1etopedu" t{a ,,Batovy závody'' bylo 14 Ietei swžono 200 bomb trhavých a zápa1ných"
Přj. tottrto nríletu př1šlo o život ast 36 xidí. Téněř př1 každérnpřeletu by\
ebazovány 1e táky v něnecké řeěíu pojedruívajícío neúčeInostlda).ší}rc boJe a
vyzávaJící něraeeké vojáky a tlůstoJníkyk desercí. Něrae cké úřa'dy ýísně za,kaa. oťlevzdání obeoz ovaIy rozšiřovríníletdků a, nďíd tly okarnžítéjeJích síníní

nímu úřadu.

V ]o dnu a únďu zaěal1 l{ěnclo donucen1 neu6tí1ýípoetuper liověteké arnády, opevňovat Moravu. l{a silnícíchse d ělaly pnotítankovézáaeky z kulattrry
a z lra.mene " Podól s1lníc zase hnízda a. výkopy pro ku}otnety a zrí}opy 1go voját{" hoto byly na zrikopové práce povolány 3 rď níky zenědělskó nláťteže ež
k Ostravě kde se čel€.l útok Rudó arnddy. Zo Slopného odešlo na. tyto pnice
'
5 n1ádgnců.
í ekul{a, podzin L944 zaéa7a již v naěen oko14 partyzánská ěinnost
'l&rr,š
pínky paityzrínů po ? až 4, poneJvícc utečerrcíz Něnec}a, ktoří ta'n byl1 pos1án1 nucgně ra práce o přeš1í zpět do v1a6tl a přídáva1í sc k pa'rtyzínůn"
Ťíton vštěvova1í Jen pasekáře e to zawěera a v BocL' aby nabyu pozorován!.
obyvatolgtven a německou policií. Pasekáři je ochotně a trrývall a poskJrtorrall
jfuo ze svých zrísob potravíny. NoJčastěJt býva1t pa:"tyzánl u rrantíška.Kozubíl<a č. 100
, na [Gešověn', ale také lrantLšok r.íachůJe vydatně poil poroval
' , jin
dodával roatředntctvín něHerých občanůz Újezda.
noukou' Herou
Po dobu aesvobody byLa naše obec jodnotná. cítilí Jsre, že v Jednotě ije
síla. Proto s také za cg1ou d obu trroteHorátu Ít6 wskyt} all Jealen případ u_
&ínínáneckénu četnictvu. Vyslqytl se však jed1ný př ípad zr&dy Jana Korráře z
ě. 1?, rotnlstra v"v" o který v rce e 1942 příja1 něrne ekou s tátní ýfulušnost a
sloužit okupaatůn v Uho lÍrad1štív rmlformě něneekého ěotníka.
K6tDen prosínce 1944 byla nďízena pracovní povinnost všech nužůod 18
do 6o let ru. kopání zákopů" Korren rokuo nrísle dkem vefkóho poětu oběžíva a
rpdostatku žÍvotních potřeb' jejích ceny závratně stoupalyť 1 c1gareta 10 K,
1 kg nraea 300 K' 1 kg gádle l.a00 l('' kůzle 1.000 K, husa 1.000 K' vejce 1o (,
1 kg rrásla 6o0 Ko p}ášt na kolo 1"400 K' 1kg cukru 150 K' ]' }itr slůvovÍce
I.500 K' 1 ke rcuky2Ooi.Ko Jalov1ce 4 q 12"oo0 korun a. l kg. tabáku 1.400 i(.
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nokJ93&

ie rrařízeno odváalění 1opat a krrrn$éůna zókopové práce
'
ra g1lni_
V rtjbllžšímokolí í"sr l'i"J-tviv Éňé'\yprotttankov3 Jríny, hlavně dě1nícl
ci lbzl loučkou a vi'"*r"u'r, irá' 'ir""il- z aatlzarlí itochnízet t'aké
ze Slopného
Za'ěótken roku

"

něne ckoýh voJsk'
velké zj.rní mvět6ké ofonslvy ěekaJí se ýes_yryr
Ve
byla připraško]s
pťo
Jejíoh_Yby-t9v6ní"
Ťaké ; ;6;yr" iiiř"*'*-g*"1a
a.
dostárra11
14.
květra
ť1o
Jen do_
ven& ;ú; ;žá"í;31íBrázdno od_16.-dúbrra

V

<tůsle tlhr

nícíúkoty " lboata

se s tÁ1e př íbI1žovala'"
Po wwáéenÍ rrěrne eké fronty v l,tráarsku, zgěri,tken března, tá}r}r kolonv
Lut""''ary áe přes noc, někdy 1ó1e a prodí_
po _zbrarrě.Tínto.ub3rtováníu ra_
f,iř;il'''ňě;i..iv_-oo-r.an "ár, oa tau,í:.'r.."z
ů*!ry"i-". it*er.ýgň voprů uirpěll především zernědě1ci, kter;ýa títo z}enorr._
ti jeJtch poaIední zasoby l'ťntva.

'-'*ž:;dň'j;ď;"řil;-J"il

1ítétocloběJlžrnnoholir1íusehovóvalosvéz!fuobyaina$tekdoslrJepln
přípravovali se tak rg blížícíefrontu."""
Stále zřete}rĚ ji bylo slyšet vzdÁle né dunění fronty. r,ýátken dubrra se

vDad s;vět;kýen árnrfut yg' nďavslén Slovácln: a. Rudá arurído eta_
při nedostate ěnón zácoiÁ- "ě;ke;J
;ó-ň;-'ď;Áú. eížícle f ronta způsobovala,
rěkterfth pott'"avLB"
, rotlostatekna^l
;""á"í; *uol'aop*ň by}a zaaěně ocbronen..
gě
dopřcdlu'
Kuřtvo
wdávelo
B\,1 zvi'íště wrtý neaosi€tek soli"
{-s!c
V-ťlonrícnogtech
partyzánů".
strar*t
;;;;;-;áil"áin"áio-,"ú"o*ěín ýepadů ee
a chléb by1 stál€ nap€ěenv zá'Bobé c
.6€ clryatali na příchod fronty
Zernědělci s 1 posp1š1l1 s polnírol pnacen1, takřs kokn 15' dubna bylo ze_
bylo'totížrrJístó, na Jakou -dobu zneuožnífronta
scto l zag4zeny trántóry;
-roi""i'auĎna""
rozděioval cu!o|'a to 15 kg na }ržilou ocobu'
il;"-ď;;ií"i.
''s;š"'"á;"il;;r',rr*áv-á"r'''í,'ily tí'to zprlsoberrr orkr v zenl před zníěoníana_
bo odv]s čeníndo říšg.
{{ž

PoslednídnyvdubnuuetupuJírp'šíobcí9a!ír;r.{mo!ébrannánocl''.11c
z odttíl6
í !ňhota. Poglettní
s vcrlyrnapěcheďa to áai""ir"í"iivo, cytlrcté
Vóc]a'víkltrteztratll na nrívs1 r ''Bil děi;: ziratu'otjevil B Jí;ýníStan1s1av
iío_Lznaro"tt na*puíoti-so spouštěcín 'ectraňrsinn, pří ěernž nnr.byla těžcc
spoJ}a na_root9cvktu1
it;"í;"šk;;;;;"É" wato pró;ížaě1" obcí německá
granátu ilo hlavně.Vý_
ruěního
vloženín
,ái-"rí" ge e snBžila se dělo_zničtt
buchpn bý1ý znlčerra o}ma J" t&íěalovl.
ila oprmění trraoova}í z našíobce vĚicbni nrržl od 18 alo 6o lgt věku.lb_
.

gtran
parr n"ra-plcnotni zrá-topy, así 15O cn hluboké v pottobě.ú}rlu, o dé.lcc
eebradské až do ,rt(řešova.''.Výíóďoi"-žlř"avs e t'íhrv'iádnotlivě od hranlce'
[hohé
z ních byly brzy zap1aveny vo_
úuáooJ"r zát<iiů trvaro- cÁ}ker' Je ilen den.
dou z Jarn{ho trání a doštůa re byly k žáctnépotřebě"
V noc 1 z 1. na ?. května je v1itět ve 1kou zář gněron ocl BoJkov}c 'Fronta
je jr; iJiir-uíiuiio.i"ui sryšět racrrot ryrqptů ab}ízkédunění tlěl" Tó noc1
íýr'jiz každý přlpraven rra ti neJhorší a. Jedinýn přrínínkaždéhoby1o zachránlt ž1vot v tonto očekrivání.
!ía1á okup1na, a-si 40 něne ekých bojáků, obsa<tÍ]a 2. květta ěasně r{í^no wu,do.r.*-ui.řJivl r":-"' á" r'nat''y'aopaaí6' alrové graruíty na siln1c1 -z_L'ipové
ao roučtv a s iřerba znovu oživovalď 'g všoch stra!ách. líěuc í nďídt1i v tu
chvl1Í ústup všech :nužrL ::a kopání zákopů"
po 10. bocltBylo 9 a 10 hod1n, ale žátlný rra kopání nen&st upova}
-kterýo rbétce
stělovalr_-ře v Sehu"aiii se ze Sehťadi* ua"oto"íci taJámník &.rrda,
'ě i" r' Jeou už Rusové a že obsaalíl1 Ěez odporu obec" Po tonrto sdólení oóe_
'"ar.
káva1 leždý B ra.dostí osvoboalítele "
Ye}ml oorraIu se vlek1 čas clo 13 hodiny. Ásí ve 13 hodin se od Sehradic
-

-35blížiIypo Iukách slorpíny vojrí"ků" V pzvním ole,nžlku Jsrre je považovaIi pod1e
u#ťorfoy za Něnce o BIe to vša.k ruunmská arnáda, kterí boJova}a po boku aruÉdysovětské" Obyvatolé jin běže}i vstř{c a vítalíje velice gřdečně.
čuým, ja]to sen" Po Ěestl lotoch útrap, tak
aáh]e rrrd'cerou ovobodu" noclove ďL ělorrěk anÍ. Pocltop1t o Uvítcnín rurnraských voJíJ<ůvšďc ještě nšo obec osv&ozena nabylB" BoJ to pme zaěÍnól.. "
Obyvatole t vo íďornovalo velítele o gtavu a Bos1cích aepřítole a ondal
rozkaz k !,ostupu obeí, směren k ].esuo K(yž go rurnrrnštívoJácí' t'tblížíltk ag1řítelt, rozštěkaly se kuIornety a pušlg. Něncí však byl1 naton Jíř tak šBatněl
že mugel1 šetř1t střeliven" Kělgn ].5" hod1ny přítáhlo také děletře}ectvorkteré zauJalo pa]ebné postavení h]avrš. u kap1o a u školy. A1e boJ trva1 ťlrí1...
l[a,v€čer bylÍ. iloaesení pvní ranění Němci a u1ožen1 v haslčskézbroJn1o1.
Y nocí níkdo ttEgpal' pro neJí.ototu, rr obd každý ee obóval, že by uohla doJít
!{ěmcůn poríla.d kdyby tRugela rununská armr{dg
rc.áí oboc uítorpít v€dlo by ré
'
'
nán velmí špatně "

Zdélo se to tenlqrát

ra skrrte

Noc ze 2. !B 3" ln'ětna oběhla po!ěrně klidnó " V kažiténbytĚ by1o plno voJobuv" Po rónu ee rozpouska, kterése gtřídaIo v boJ1 a osušomlo gí rozníčenou
tala g i1aá dělostřelecká p*lba, aněreu ilo Ieeů" ló1t Jere štěstí,žo Něrncí J1ž
neněIi y rašen úgeku děloetřelcctvo a JaJich pěchota by]e brzy nuoonB. ulrtouPLt
k V1zorrícím, přeo hory" Kq1on 10. }rod1qy 3. kvétra se wškará ilělogtřele cká
patba eoua tře alila pťoti obcí louěce, kdg sg Nlíncl rr výhoťlných poaícíchstále
aržett, h1avně v oko1í škoJ'y. Boj trval až do 15" hod1rV...
}b. Iouěku dopdl'o veIké nnožství granátů. Eoťplo několtk usedlostí a šlo'18, by1a jtž značně poškozena, než se podďllo Něnce Ýyhlat.
Za boJe byIl don65oni ranění rununšt í voJác1 a oěetřovríníve zbroJn1c1'kale
zatín ta'ké zenře1 Jedoa ze zraněných l,lěmců. Runrrnsld a rnáda optrs t1la věak $šťě
téhožalng rašl obec.s1}nice by18, plná pwozů ajej1ch trrouda'e nepřetrhl až ito
noci" Teprve v ac1 Eb jeJ1ch pohyb zastavÍL.
Pgsle dní povo zy posbíra!.y raněné a k paillýn vojákůn přiby1 da].šíě]en rununských jodrrďek, t{téťýpadl na , oPodcestí'o Ratl!Í voJáct' kteří obětovall rra
katastru rrašícbce život za naš1 srobo du, byl1 pochovdal' ve spo1ečnénhrobě u
}a.ple dne 4. května.
za !'aši svobodu položítživot v letech 1939 - 1945 tEkó rodá} z našíobce
J6sef B a ě an narozený 1'911' eyn hostírského J' b.ě1" hacoval v bně Jako sazeě písm. a by} zapojon do pdboje proti okupantůB. DDe 16" bře zng L941 byl zatěen geste.pem, odv]e ěen na !ňkrác, pak do Berlína, kite byl v roce 1944 poprawn.
x)otxxxxxx
xx*xx

oBEc sŤň'ELNÍ v RocE NÁŠEEo osvoBozENÍ
(
1945

- rok

PodJ"e obecní a ško1ní kronílg )

našgho osvobození

20. 1edna zaěínaJí trá}rnoutí naší obc{ nkorrečnéproudy něro ckého a rradartského voJgkA a zrádné na,govovy a rnády. Tábnou ve dne v nocí. !yd1í v sorbonrých
donoch, host1acígh í r'e ško1e "
Obc c je již vyčerpán ze všoch zásob, rnní také lclniva pro otá).e hladové
vojenské koně. Zahrady e dvory jsou zaplaveny voJsken.
28. února příšla do obc6 Tgdtove organ1seo6 o Děld v turplu sondy pno nrí_
}ože, trno jeho vyhozerrí. l{orotové konpres ey Eo zewtívajído }am nných e betonových s tón }rdsného a pevného turnlu, Jatý prý jeĚtó ,,tótovcl'' rrvíděu. Ťďtova organisaee pracuje bceěně na. zríkopch na dolnín konci vesn1ce a na gl ovon-
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práan přísn;iml t'reBty'
ských hŤa.nících. chěa.nu j8ot'' d,rn'rccní zepÓ l1',' FA 'i., i;é"')
ilít ;;ňy-'*""lr náwX"t dřavo e klády na stavby přeldžok"
a hladomrtvý':h koní" S
ve d}€ siníc6 v příkopecbo 1ežíspousta
''rs1le"1rT
p
t
přtšarné ne to dírat občená
' uu't"'v't<orpc - rutioú.
-JŤ
Poteěe Je pak
""-rňiu"-rráará
'y"
atonu ko!'ou po"ii"Á- p'o pošlékon6 šaórrty a drnonls tr z
z kažťlého
ltroaťtně ottklizuje a poIóvrí vápran"

ZÍízeníJatlqy.VelíkáEtá.tadobyt}6'jeouhnánaustoupujícírnlNěrcia!bo"tyř"t ňíaáove ď'ui" á. duto^ .io v rrašíško1e ubytovóna
Jatlry. všechny tříěóst německé p"*il"t"i-ái"tce" Ve š koto jsoň 'ři?:n{
wlká"u-šio*i'r.""
dostat
rlv .igolr zabránv. p""nr iriaa se stóvÁ 3trÓJovnotr' a jelíkožtam r€ Ínohou
zed. Z gtáta
ďborrróna
s
r,i*"ň
:Ť'ť::";;";;ílr,'3$i'"j";;"vpeáŇ 9*ř:
+
á"i"ý-"ě_Jtáoá_uaírn'""pĚ-čt'"il;iá;;"íra ubtrrtoviní Je škola volml zpuatošena'
Vokolíško1yecporalujíhrorratly'zbfiků-aporaženéhodobytlo',kostl'hla.
stédo hovězího dobyt}e Jc u_
žap"ót "
oori$iJtlJ-sbr'"á""s'ái-r'ii,""ý
-zrué
j"á
'rv,
íatoirr'v. Němcl ho wháJ!Ě j í přes ttcn É.PB8t_
zavřeno v zahra(lě rroatinskJbá
ho rra oz1ncch'
.te poěáteřáutne a na potíctr 5eštó nio rraní, pagou
žalostaý!
""
pole
"_
""""*al
p"r,i"á-il'iúaĚ"ý aouyt"r. 1 na znlěené
Je
svůJ
z 1oupežíwtupuJícíchvojsk' tidí schovávaJí
V obc1 paauJe strach
'ši"áreiJ[l"[
Schovíwjí
Tan nř nosí 1 lcmlvo.
dobytok v lcee nobo *
""'"[aór'.
jednotky
potřebují la'ždou ěorltvou
rrsiupující
iíi, to"e -'hlovně tv - *tot

á""v

tažnou s ílu.

hor k partyzénůn'
aá z"uá"
chlapoí
'Keajčao Enil_cty"t'
Ro ze-ncve ígovl a ol_
á_Jan
J_gef QrťlryĚ. stanís 1av šii"*l-sl-a"t"}av
přeťttín
znocn1lí
Němceo když se
ď;;; řšri;'"a"íu á" r'"i, aby mollt tloucivoJáka"'
uťtržova]'a'
SpoJení s u1ní
rm.áarstého
;;il;-;'ř"1iá "g**rár'o'reu_o
lesů;
občanó
do
j1ts
zprávy
Je podporovall potranosl]s.
il;; i;jě""ó, která
mtmLcí a }ólql.
v1n8,nL
'
j1ž zaěótken roku
Ilegél]ú$'o{{ výboc se v našíobcÍ utvoři]'
36, Jan }é.tocha, A}" Pohůnek, EÍri]' K1g1(ffi,Jexo a únv'uvrl Josef PÉlekě.
-št""u:
s:e bJa-voě ó to, aby rněl1 občanéco. Jíot' no_
Jarr trěá1ek a Jan c}rováJ
i]ť p"-*ůít*-áot" tv:.u ""za něrae ekéno ústupu obee oťlkózána ga,!É. na sobe' proto-

hrtyzán1" Y

alubnu

odcbází

ra'š 1

H:{&ffly::xi:Ťl":'lx:**
iá"ú

:lil' *;

*P"]i*

"Ťt"*"it:-Ť,"':m**í-

Lítlédogtárralí * zdu.b u obeludníkůrnouffi";;ilil';řy
"-*"".
lJh. llradištěl ktaré
'1et;
ku. a.by j1 lÍěnc 1 *'y'"ů"'ň'l ót"r'"a"'t A1. Pohůnek Jel do
jii uvi""ia"iř;i";* u;á; "i*ído,r, pro culc. Štastn!s'evrací a ctovážíp1né
áuio

lrlerý Je hnetl rozilělen spotřebítelůn'
"''rou,
]otadla a provcilla
12" itubna sc obJcvila nad , n t{oněltou" ětyři sovětsk{íbyly
poškozcny střc-

,rřor._* *i"iůii"i_Nancc v_naš{ obet3
óby rzraněn Jan tib.tocha ě. 28.

p"rutllňr-it""*"i

Voolovl.nětlubraseb1íž{fronta.}tránciustuprrJí's!{}e"V}aždéurcta,Y€
ní
áruzi ut{kaj'í žag dá]c. Cbeo je J1ž úplnĎ

' "b"i:;';;.;iipi-]u"a"í-iii;ál";
...
vyěerpárn

vozů, na}ožcných rnraií v zahradá plno vojenských
gtarrenín
gbytným
už čtvrtý dcn
íř";ě pi"á" a*r"i siojí'přetlpoa-růiaou
ičiiiit;;;
u stodoly jc vojcuskrí
"
"r
áo6', i"rte'""ié'-;il'""é Liily.
;íňi';;il
6gtet
ň;hv"ě" ii;;;# iijiia""-řá'LL.Ve gtoaoie í na, B1atě ustíjeno 15 koní"
oi ;io" uvázání přis noc rla dvoře u vozů'
Ve světnicil v kuchyn1' ve stóji i ve.stodolo je ubybovóna.us tupující.ko]o'
j"_"'.11F-:!""*'ú
V ěísle 1o4 .ie ve tlvoře

-

oa.ra iupůi'ul:.tá ei ':JJ"r"_"'l""uy"i'* "'s_i pl'otněo-která našíchpeříruích'"poaor*ir. se k nj arri oe.ůž"ne'doEtat. Ve ivětníei spí v
'"kt"eré u]'oupí1i-kťle61 na sloven;ifuř;;iy;-'o]-t"*-*rá sk}a.liště }fioÝ1n'
piio špinv. bíy se mrrsíne dívat na tu spouš{ a přitoa neméne kde
"t"l"řa'"á._jé
svá h18'vy sklonít l
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i{árro obavy

o

z bojů, které se v našíobc1 g tťhnout Oekáne J_rl každý dentrrral
iijpá"i a- ténto přosun ustupujících ttc1stíckýcb voJsk

;á"-;á áó" 1etlra.
; ""oui"i"i"llt"

do_Z. května 1945n teay 14 týdnů!
ustuPují_. větĚ ín
1" květen" Mczi Němcí je patrný většíznatek, naclsté
lÝlklad e}ťB_
povětří.
mósty do
t""*i" iii-šro""*r" l"ou-wLž""ei! žeteznrění
pertyzánů
v lorrerrsku.
střeic''ety tuneln iykolojil po zésahu
"iiíl-*l""rl-lro
Proto zůgta]. tune ). ušetřen zkázy.
Zo Slovenske jeda pos 1o dní vlai< & v něa destrukění 'oddí13 zas taYujo 3e i
zkézy rn žcstiár"J,"taví př"atri zniěJ.l nosty rg. Slovensku a prorre d1 dílo
a
nóvěstníhc
""
iu o"il''i"i" t.uiicÍr" noat*n rozbíjejínE chanÍsnus telafonního
zaíízenína želeniěníza,s tévce ve .Střelné.

1" května přepadlí u otrovenských hranío ustupující l{ěnce partyzání. lG.cÍstéut íka"j í v p'arríokám gtrachu" ".
Y aocí z 1" na &" t<větna pu"o;ížaójí stfulnou pos)sdní nňne cké Je dnotky.
l{a aápadě b1esk}a yudá ariř a v zápětí. ee oz;ffi dunivý ťachot. To n&ne ětí
'denotují železnÍěni &osty na o i(řiž''ých cestách' e v lÍotaíL1děi.
va.nda]'ové
'
laos ty !e hťa!r1ci, u.'hostÍnce Jasi}níění
vyhazují
}rodtná
ranní
Así o 3.
-no'v v okolí jsoi aonótovrínyo hLavně dů:n J" Smo1íka ěo 1o' J" buulo"r'J.
'a -- l'řrÁti"""" u L }btoctry ě. 52 a škofu.. BJla to vša,k posle daí rg'císt1c}ď,
i["rrv
odpole dne

zlotřilost

"

Dno ?o květaa r áno v 6 hod1n př1š}o ť&dostnéhLášení zg Študlovar Je dnot ky erdJ- arlnády Jsou jížve vs1 t Ěiš]-y do Štud1ovaze Zubá']xB'"
Títěznd. vojska" ktorá štvala reýítole Lyaskýrn průsrnykern, by1a s r'atlostí
očekávána v našíouót. Byla chystána slavobrána aštty prapory "
8" květrra }945 v 8u30 hodln ráno by]a obec Stře}nrí ogvobozena 2 rac1gtío_
kého oiroctví" V tuto hódÍnu v)coóíli dó obca drra Jrrvní voJácJ' rununské pře dn{
irtaLy. l$astalo osvobozen{o na které jsrne čet<alíšst lirutých }et l

již ogtatní uítězaéJe'Jnot}g " Jaké to bylo vínikily těchtó cňvíl, kdy lídé,vítaJícívo Já_ky - osvo}odite _

Za přední hlíťlkoupochodují

tánít Ne'zaporrenene
i"l-or"r"ri radostít I'IiŘdo se nestyděi radostí s}zet, ař to by1 starý čt nla-

i;;;;i i'z. Vítězn1ýn jednotkrim by1o'podáváno Jídlo' občerstrnní,ba 1i<lé
p"o ně schovány t óígarety, ve válečných 1et€ch vé}kou vzd.cnost.
'Éít
1945 byla odos1árra, ze stavení oběana Frant1ška L1šky ěíslo
áj',

Dne 2" kýětna
raáíoaepe;" t'l"'roi'u sianu Sovátské arnády, -v níž.hlrí.sísovětský důstoJník:
,,nual u'',ia. vgtoupila do obce Stře}nó - první ěeeké obce v ,,protoktorátu
Cechy a MoŤava'', chráněné Něnci!''
Rununské a ssvětské osvobozeneoké jednotky stále proJíždějíobcí, za velké pozorností občanstva a provolávríní slávy"
V této dobó přlš1a zpráva z FYancovy l'boty, že -as1 309 ryěm9g tóhne na ÍEši ob6c. Eyly itlnr d vyslá.;v b}ícikyn i<beré hIaislly, žo seniětí obóa'né }Gnce zao+

bIÉ,].í"

I[&

pla.pory
tele ! "

hornÍn konce rrcsnico t'yl& po8taverta s lavobrri.rra, o-zdoberví věncí, chvojím,
naše osvobotliěeskéno ruském a rumunském jazyce:

* arípísyv

Spluprací všeeh ob ěanů byl

'rvítáne

běhera rrocelého dne spťav€n denolovaný rnost
překdžky - stťoity' na}uízo ná přes cenový
a'
odstraněny
t .o"', úplně

v obc1_a
stu" Zkráiiiao každý chtě1 příspět1 akaždýs_e snaži}' jak nohl!
p'o"

neštěstí"Josef LÍ š}ts, ě" 3 šláp} ns n1nur která nu
při expiost url'aia celé ehodidlo. By} ošetřen rurrau:csk;jm ]'é1c,řern a. autem sovětÁté arrráay převozen do netsoc níce v Trenčínó"
V }5" l{odj-n odpo}eclne příjeli do rrašíobce první Čochos1ovrící,voJáci I.
ěeskosloGnského arrnádn{ho áton'l lyr" to zpravodajslaí s1užba. Jak dojenné setOdpo1e

ka.na

I

dne by'1o hLášeno
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ByIí poboštěni a a jeJich ust jsne slyšelíglo"nr že nÍkd€ néby}1 tak
upřínná a radostně přÍjatíJakr: rre Střelné, První čogká vsi !a Mor.&vaí "
Sovětskól ěogkoslovengké a r unrrnská Jednotky pojíždělyu'šíobcí po nókolLk dní. K iašenu obyYatelstvu sa chov&lL vojrícívítěaných aruJd velul do_
bře a trlřóte ls}y.
Obac StřalrÉ byta po ceIou dobu fronty bez eIe}rtríckého pfoudu' ta]rž6
Jsno byll úplně bez zpráv" lbké silaičnía žalszdění spoJaní by}o přeruĚeno
a také pěšíccsty býj-Í mbezpěné' po}ild Jlní rcproš1y a Jc !6 prďt le daly By_
rotg chnt cké }ůídlru aby znaěkodaíly uÍrryl položenénopřítelem.

'

Veěer 9" květrs., v Don vítězetví'byla uspořódóÍ& velild oe]á.va s la.nptónovým prťrvo.len oalaír obci, za z1ňvu a a ludbou střelenské lo"pe].y" l&' ozdobeaón podiu poniluvíl1 .T" Ptéě6k' Jřndřich Ceoh, řídícíuěítel a l6,rní}a }legrradbovú' cbot řídícíhouóítele o. IbÉv&dby, Íítgrýse ťtogual E vfátí]- z koncentréku, al€ by} oěelaívrin" $ověišt'{ voJócí doprm'ríze 11 vÉe s třelb ou" lů,kone g byly
zar'rány a zazpívrí:ay bynny"
Dne eo. května 1945 se vrát1l dlou}ro očolairraný řídícíuě1tel o" ses'\radba
z lAuthaus enu' kalo byl ětyří láta vězněnn 0e}ó obec ho příš1. příví'tat před
Ěkolu a se elzani v oěíe}r vyslechla Jeho 1íěenípekla koncentračního ttíbora a
rqbádriní k bratrské ].i's ce a. sv- ortrost1.
Ke konc1 května bylÍ ve stodole rra stře].nlcí chycen!. dva esesnarr1, ktcří
bylL odvedenl k zaJ1štění do Ta1" Kloborrk. Cestou všek Éepaatt gvé drrg' dozorce 41" Pohrlnle a trbant " Chroměá,}a; títo' dík svórnu voJenskérnu výtvlku, oba přcnoh11 a odwdli na patř1ěné raíato"
Ťak prož írrala obec Stře1ná poolcilní dny hrpzné něue cké okupace a Íedogtná dny ol vobozc ní.
x}ixÍxxxx
xxx
x

Po9LE-DNÍ.DNI
( Z obecní }rontlry

)

Začótkgn' roku 1945 začaly projíždětnašÍakraJen uetrrpuJíc í náarské a
pozděJl ně nec!é trény za $1ovenst(ao Pro syou roz1ohu byLa vhodnó právě lqše o_
bec pro pře rroc ování táchto vojsk" VoJác1 bylt vždy unístěníps dvou až ětyŤech
nužíohdo domů; občanébyl1 1řínucent déÝat pro koně stáJe, sono c a].{í'nu" !b:
ěarštívojécl vyněňovalí s obpate1stvon kuřívo, po}c yvky a takó puěky a ní_
boJe e j iné věo1 za 1.íhov1ny
"
Aby bylo z&bráyčÍro doyozuranění ee Zlínem ,/0ottvaldoveď, kde byto s ídlo
gest&IE' roubi11 partyzání je dné nocí v místn:ínhostincí u llr. Vairka unístěqý
te le fonní přístroJ tal<, ža až do xvobození rrbyi chopen provozuc
&!6 17" úaora příJel do obce opět větším.čarský trán" VoJáci byli přtděleni do Jedaotlivýeh donůn a. ?a. prÓ&tra.nství u radn1oe byJ-o rrnístěro asÍ 50
vozů a p'ovla,nt en, střalí'rem aJ" K obecní hlídce na radnÍ*í přtbylo 8 nužů,
nračarakých voJáků' lrteří s.třídavě b]"ída]'í'tyto pwozy" K61eu pů}nocí přepadli
partyz{rri h1ídky u vozůu odzbroJili Je, přtvadIl do nístnostl radnicg ktlo
rovněž ostatní_ voJtitqy odzbroJ3-J.i a pohroztli zastře}enírnu Jestliže se' odvóží
do páté hodá"ny ran:rt opustit uístnost. r&darštívojáci by1í tak přek'aponl, že
se po odohodu Frt'yaánů ttelš í o bvÍ]lítupě ďvali rg sebe, J6don na druhého,
nsž c.e odv{žl11 pťo'n1uvít 8' to pouzg šeptem. Časně ráno, s rsJvětšíuapěchen

upustlll obec.
Ě1 tonto ýepadu ukořistila partyzéNk* eŤig'íala .larra žižty
"
oaldí1 P1ošttne, 70 pušek, 5Bo ruiboJů' 81 granÁtů' 2 automafy.

Troonorn,
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Dq'žitelékoní v obcl- bylÍ přlnueon+ yJpouí]Pt s.výni.potahy

";il;'iiffiěíi

chl'ému ústupu nďarských
q}.t } fué"ů"
l:*rnísiní
koně unaveny a proto jínr by}t
oapoěótí koně

r

Í povozy k ry_
;;íoiy'iietížer1y,

].ní vhoá.
uJíždějíve dne Y n9ct, 'vo sRaze co rr jrychJ.ej1 utéclrJdou
'trény
emci.n9nev1|z
v nocÍ alůn
od donrr a balou občanůnJízd"rí
kola. UgtuprrJící-něrneóké -á
uačarské-Jednotkysebraly v našíobeí 10 rá"i'r . poetroJÍ, 5 setekých vozů,
5 }rav' 5 1rrasat, jízdníkola a jínévěcí, všo v téhae3šíáo* as:'áiO koruÁ.
r'e

zpa'áv.se ob ěaaé ilovída.J í kab ar Jak se přtblížuJc ťronta.
- .Z xo-ztt\asových
-jest s\yšet L vzdá].encnr etřelbu.
Y dubou
D*- €" d_ubna , přod_-v.očere1a přiJížd'ído obce voJcnský něrae cký pracwní
_ - -_
ya.rnic|_vja9ia5a. ř'ovóraním Jsou troteÍro;ri notiniti, obctp(t_
:91:1,.:l*nize
n:.cÍ, kreJčí'Ěevcj." uéJ1ch.úlolenjest přlpraait od Vídně áa t nan usíupuJící
nec1stl'cké armádě obrarrné zríkopy.

itruhého dne oznamuJe obecní etrážníkbubrrn, že ,rpod tr€gt.n surt l
mužskéhopohlavíu vc stríříod šcptruíctíao Éóáe"a{l iet' pov1nen rEstoupít bud.'s lopaiou nebá s krunpóěou ne náwr; il"" ;'-;ů";J,tt po*,
nenocní-a' tí' kteří rnaj í písonnépotwzání oa ně me ctérro
ÍEjďa schrenma který ta.kové potvřzení vytláví v hostlnci"oj"*reňo-""rtt"r"
Írrir,o u"riňel*ii
'
..__ 0bča1é'seřazcnL do troJstupu, Jsou odpoě ít{nía za dozeu něue ckých vojéků
odchrízeJík 1esu,
;::' přín'icenr kópat zák9nv, *t".J j"ou-ňir"ov
\ŤLoučlry
po krajl lesa' sněr€:! od
áž po kataatr obce Driróvic. rvio-ot'in"g
}ey Jsou od sebe vzdó1eny 50 až 1o0 metrů a drre až třr riáj tópou-uiiy ti'"5"a"".
Odpotedne 30" dubna přiJíždína konl něneoký voJ€ngký pose1,
lcrapně v1rř1_
zu$ něne ck;jn dozíraJ{cín voJákůn něJaké rozkazy-a titos ě
dodě1a.t zákopa a Jít dontů t í, rychle pospíchají k vesnícr, sbíraJí'pá'aimch
"ro'ry'r,nyohle sú
-n"á'
zavazadla a. opouštějínaši obec" ah ioztoučeirou
síln1oí,
J'rra naa
směren k Loučce, pmílrísovětský ptJ'ot - žena' - g-letadL.""""í"r]
r.'i"ň"i"j-lo'a"""'
Rá.no'

jc každý oběan

1. kvěřrra veěer pozoruJí našt ouěané od Ylach'ovic a BoJkov1o světelné rakety 9- je také dobře odtud sLyěet střelbu z pušok_a r"ro'"ifil-napětii
šuje1 aěkteří ].idé tuto.noc vůbec nes'9.11, poor.'-až *d"'d;; .eátáiuiru o"v_
u""_
ký příchod osvobo zenecké arÍuídy.
Ještě v nocl- a ěaaaě zr{rn ?" května
obJevuJí se v rp,š í obci *"'L'orv
nEnšíodťlí_
J-y usťupuj ícíchNěnců. Úeden" takový oaarí, -ošň
prr*"í
oiři
't, zavazadl' J r. Iesu, kde
}ravokýn xlota}rom. VoJácÍ- nutí povoáníka, ály ;r^
"fur,eáť
g"le
zriJ<opy,
ten
s'e..bnéní
Jscnr
á pnoto běrď závazaala a střel1vo
odc}rr{zeJí do př1praver1ých ,,bun1ců,,o Po půlhoáfuovy"r' pňeuiaur.eoro
" 'ro"u ""'Í
"_'ť:t'\
ještě ětyř1 takové oddí}ý po'ás.r až aesíti ;uli"l-r.""Jr.ápm.-'
přešly
rra t;rto_ tros ky , r neporazJ.telné í a.rnrídy,
. . ':Ťl pohledu nechaalcky
JeJížJedíno1 Jdou
tak.těžkopédněu
jakó štroj, jako těIo uez aichi.,-ušpínění.-zatrc_

cení a přihrb1í pod tíhou vfrtroJe, iátttla;í se_ělo,'/ěku
š}enka1 ,,Mít pořédnorr zbraň! Á. všácrrno boip,ri.ví, Jt"."r''|Játií-a"ř'""
'y**"r"i,-plo;rte
běhen šestl \1utých 1eto vybít v poslední chvíli'na těchio ;;u;;řrr'zastan_

cích rg"cLanu

l ''

Dopoledne

jtž není v1dět

žádnévoJsko. Jest
nnožstr,.í.Mmc.|Jeat v

tÍcho přc<t bouří...

lese, na obranné l1níÍpř1

..--.'|n"j::91
v1zovských hor' Ja.ké maJí zbraně,
svazlch'TY}i:,_"4ké
Jrzn]cn
Je tato nejístota Ještt
horší.. "
o půl desáté -dopolcdTc 2" května ýícházíz Vlachovic gousedka rbant 1š!a.
P*u9Y" z čísla44, ktorá. tan .šla brzý ráno za ně3ářyn
wr.raa",
a1o příno lďiěí' žcw Vlachovicích Již-vítajís I'uáu;;u;oě#il
"rr.'p"i-.'*
;"j;'á"
osvobození. Ve 13 hodin o dpo1eatrr p_řichází.do našíobce první
oddíly runurre ké a.rmády ahned se ptají, k<le
Jsou Něnci" MístníobčanéJá ochotně vědou
na kopec u koste].a a ulo.zují Jirr, Řde jsou něure cké zékopy.
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26' u"'15''{*t s- rJzes bupuJí
a"rse net.eyJí'V zá'lrÁt'.
í;""' qato
vb'o.'iovou }tra{.t a, p**pliíť"x;;;ř
k zeni' zakopávaJí
patlaJÍ
Rrrnuni
oětí_ však t í"eskaJíor ]'érá Fíf'mí!/ýštř6iy"
i" ltz zaěíwíábou stranrÉ stř€:'ba''
*

VoJáeí Jťtou Ťyeh]-s

}'

treti- avarrd

u"

'
ná

ha''y': ni {k'o

-"

;;;"' se ne Jížnístranó obee občané?i::í:':ů"?l,fr':;'#"ď*fu'-r'níirš2 a v za3";}"il!'!ř"í"
;.:' n:lL*il':*l':r
v1dí
z 1c_
dobřc
""H"fi;uff,
holí nrcta
tóčcoj*lníeeu .ro pocr,ifin3:č" i,a"]Nů;Ěr á* i"*o
t

-píito'

"_

zo

Jsou' vša,k aani dobřc krytl "
tíí}e_nové poslly a také z tBšístlttry
Rrrnrr:nskfu vojókůrn_ vša'k příeluízeJís
kteró
-cil''"tt, u kovárag a na kopoí Eraillobce začínó palba' e *"nffinl'pšiTejí přil,*lar-'"'i""r.ďdě1ostř61'ctvo,
rm.uř&}il

"i,

Jcst roznístěr'* "

'íí;ď_*prud]d' PřÍchází nrrrrr'rnský
zaěíaá pršot' $třolbe všgk ren{ tak g;'oÉn1 v gí]'a a'rí 16 nužů
uia'o"pux*ae lso*
voják. a poguffry r
"rnny"lááj
gil rÉsvai!ilsÍú|-áiTaó-p|r..r;-dÁ"#; e ge soiseden J" lh'ňasen č"44

š*" * *u"*o
a 'iaan
rrš ari,u,u a

ponrihrfun

jí sani

gdnést

"

Po 1ůlnoei dešt ustai. A réaoo rn. čtyř1
'?iiT; ffirr#ii'St";
uoarišrE _-na polních n'xitkaeh pa'Bóho kaff'iť{i
p}ulo:a'Fatrc liňr** *L1á"! 5"*"'r"onského Jíaitnfio
íe.lt t
dli a. osvgbozgvaerusru*i"o"fi*otr
qosna' bg' 5
Jú
a'
dffi; :-*c' 5 - Rosiori
';í
tova - Boqo l ]-ňi"iňi-talž věěn[ 8est JojÍoh pa'niltcc!
gÍ'líleá sl&vobrÉ'rtu * tlt"P--Před bošt1neera J" }Íatíňd'la_stavíoběa'uá $r aárodů fuvětskéhog'vazu
a c€sv ruskéna- ěonkém Ja.zyil-iTpt-'iF ýdtalství
hostí
Je'
s
gběané sg vítají voJá'!ry'
kos1oven6kó reputrrbrt;'

h"

Věudra

";];ň

ff:.:"p:

fudá wr*e"e'

pohletl na nepfuhlcitné fudy aovětské_
Jo víťtát rlesólá_tvářeo poněr1ťtžpřed uac5'styo
áLJi-riar poslodaíhó straehu

trE(

ryx

,Antoaín v.' ! "

;9ffi:ll fri*:*";fr}i:'"*:::""-::^::'*"_
v obcl" \dy prošlt' zůstaly etrony
"*'i"ffil:a
] #5#{;.:ť
'a"
$ó'vctTJ'_rnii"-;"e";'a
c""u"*o rsaa.

'* il"5H:Yfili

."o"rn, ro}niokých c}rlapců povolány na

zóJ<opovó prá'ce"

no!-!945"
něne ětí zákopnící kt6ří za doobec
delšímu
k
rravští.Jí]"i
9ob{9
'
?" února
iiúrua-n1"**";-Ť*:fr*iá'
to n"oli i]ůí;,v1",r1,Ťií moraIlrnr" áet**v.
(
Po dobu
h;di!-;vlíl"J j;jính b'';i'rl'"
stížanposloch z*raÍ'tě_
á"il" tví
soldateíka fu hrnci' o*;l''in
ního rozhla,suo
staťýcho p o}rro ueených 11dí ' sou?l. bře ayra. Zbyisk #D""tk'Ýqh za'koprr'{ků9. npu"Éti"o"""rc1' ngbot' partvzíní
stř€duje se óí]' š'lo:ly -,i:'láĚ"ilffké"d";&
;tz "ai'aj" ji otevřen;i b'" j "
h€mžlt
Vízovsk;ých
q
'he J6n
S btíží:i s, + fťo:t)il l '. pďa1'o * zi"*.:í & oblastí pi-;rÍt jaJich
úko}'
těžký
ít"*il*-o*"er'"ri
fi;]*i*il a'ni
partyzdqy. BT].'- tc'
jío{'nr parv;ayt'v
přrcháze
wd *"j;iky"
_rre*
r'n- á"ntyo
a"r 'i,"-tu
l{ebáIi gg rískooa't:;'*'"^;
po o"iuzťa*ďe aťóře v ĚeznLc1, přišp!on."
-š"*il-"
tyzám.r ee nohl s}y yra, L
lr"aroou' a prosíl o a'syl;prý
"i.ý
šel k našemu obšan* '*"ilt#''řřl"rďí'
jtž- jedboho ulcýva1 e
jo hledrín gu"tu.p"'-pro'ffiH;iil{ 1" rša' 'lar'uttat však
iroio i'o pósrar t Fr' Garrcndol'i ě" 9'

;; ó;í tii

-Tilř;.j

'"r'í

-4LTen jej př iJa']" & ukrýva} rre stodolo po ce].ou zinu. V lese gc paE pohy_
bova1 nezi partyzány po celé láto" Ze ZI{na a ílegá1ní orgarr1s ace I{SC by1y
donÁšerry pa.lrtyzén&rr tajná zpróvyo potgav5ny a peníze do u,Zaleného údo1í"'
kansÍ pťá něj chodíli n ouprchlí'cío'"Pózděj1x když budorrat1 llěnol ve Ytzovskýoh hcráeh opevněrr_to ohoetÍt Jtrr.proiaprdvy do Zrídrlořío9 k ve ěernínu v1aku
sán Ero Gavenda. Pozrd'valÍ s.e zvláštníru s Íg'ruílon, píslcínírrpísníěky, Kc\rbys
'
by]i Jeníěkuu posl'oucha.t natíčku@.b. 0avonda' nosíwf do hor hektografované
itegáJ-ní tískovílty'novÍw }íoťavsloi Rovrrost í !&.r)@Yo uče ní n1 pokťaěování.
V rooc 1945 b5nd o.rali Bí
- partyzáa1 v 1ese lrr;É s vědonín !B_
'
je sán podporoval p'otravlnani a prádlen.
jíteJ-c lesní proelyo který' 'ut6éaneí'
Sídkr ně}í partyzárrrí ve tm.v;ých houštíilích', r l(ononoe'o {do by Je tušil
ta,k
těsné b}Ízkostí Z!,trr., * přoce tan pobýva'lÍ. Stéval.o se ěasto, že hospo_
v
dríř, Jdoucí do stodoJ.yu spa.třÍl tanr rre zaárnáho uruže u nebo v nlcl' prosíl rr zrrírqý rnuž o zallrřá+'í e' troehu J íil1a. Ja.k se Jeden í druhý přítm střežtl1! Uchyslá nrrě 1éěku?' rryslil s.í ne znÁmý rnuž. Ne ní to nr{hodou vyzvědaě gpstape?' nJ's}1]. si pasékář'. Jak s'e fndy zachovat?
Příhodily g6 sítuace ko'nické n ale í tragické. PřÍ špatnén pďagí by1i
pa.ttyzěnI nucán1 občas cc ohřét a usušítodóv. V takovéra případě JÍoh větší
htouček navštívílněkterého z pa.seldřů o kdo poby1J- í. p,ůl dne. Áby nerrohla být
jřj'*"HÍ:i1"i:l frlíil3;"eer"áu*ař91Ltá8$l$Y náhodnó návštěvníLy pasekářJod nou byI u Ib. Gavendy ě" 9 hogten partyzá.n - &.lg. vař1l óaJ po své
-'áhodou
š11 ko1en stawní třt ěetnío1'
soudruh y' ktáří čekaIl- ru'd vcsníeí.
jeden z n1ch {ěnec. V hospodríř1 hrk1o ! Jdou k rufur l Avšak šlt dá1e' V ton Ja
spatříl í partyzán' Zak1e1 a chtě1 Něnce za'stře1it.Dalo hodně trřeevětlěovín1,

ž od této nyš1enky upustll.
Partyzrínív obla.gtí našíobce 9é zabývelÍ také p}ánen obaadit četníckou
stan1cí, odzbrojit čet'ní'ky4 zaJr't ěe tnít<y něnecké. K porwcdení ned'ošlorvzhlcden k no žn;fin krvavýn rl'ís r€dk&! tohoto číaupro vogn1cL při odvetě llšrc ů.A1e
ěetnícloí stanlce v H^rní lihot ě, ob)a.stí obrožorrané artyziay, by1a scsílena
rra & protekteátních"četniků a pozdějt o 3 četnítryněrc cké " B1r1a upra,ve na jako pevnet " Schodíště by1o opatřeno padacíurí dÝ€řld' balkon ov1nut dráteu.
P^ trojí.u přepadení nadarského trénu partyzáqy a po dalĚ íu přepadu voJenolcého
ařta., v němž postřelilí dva něne eké důstoJnílcyv }atastru obce louělq' byla
proti parbyzánůn vypravena tregtní výpra:,.a -Jagdkonndo - ze Zlína.I\É]aas1
20o po zuby ozbroJených esosÍ&nůa polní děIo"
pod
By1o to 2?" aubna 1945. Ja€dkoÍ''a.rrdo tri}r1o polníuía lesnínt
""u1alri
Tří
rnladíc í z Podhradj bylí právě rg" rozhledrĚ -tr1angulaěuín
, r l(onot! ét!'' o
hď1 &^aa' fih./", lrterý byl ýed hodínou bonba.rbodě- aby se pod íra,J'Í
''Jak
zilěšeníu když spatř11í bIížit se k rozhledně' kolonu
dovrín" Ja.ké bytro jejíc}r
Něnců. .Qrch1o s1ézali se žebře " JeJieh překvape ní bylo Ještě větší'když Je
dole př1ví-ta1l dva esesnanl o ngníře nýni sa^nopal1r. Iíe pomohly žrídnévýnluvy
'
nla.díoi by1í přÍvrizéni řenenen k děIu a prý půjdou k výslechu na
'rkonanďo"o
Ifiyž prošel tento podívný průvod ltnní l,trotouo še1 příbuzr1ý Jednoho ze
za'Jat]ích nladíkůpožádat německé četnÍky,aby v JeJích prospěch lntervenova1i.
Jedon z četníkrlse skuteěně vyd&] za v;ýpravou k Louěce aza za"Jaté se přinrlouva].. Ve]-itel ja€dko'tanda rrechtěl o JeJlch propuštění an1 slyšet. Jsorr prý to
lryzvěťlaěi a sroahledry rnožnrís igne.lis or.'a.li " Teprva, když jo ěetník označil
jako ,ršpíonyčetnickéstanice!'o by1i zaJatí propuštěni.
třloóní děl se den ode ťlne přiblížovaloa 8tá1e ěagtějí a ěatnějÍ se po}rybovala po sLlnícívoziťlla trénů,odváže{ícívšenožnýmaterÍál, sněren od fronty" Dne 1" května nasvědčova}y Již všeehny znánlqr tonu, že se É.šeobec sta.D
v nejbližšírrč aso oblastí fT onty a octlp * v bi.tevní čdře o S úzkostív grdcíbh
pqzorovali jsrn6 za wěero - v nlčícíehhloučeÍch- tcmnó rudou obIohu, sa zá,bl"sky světolných raket, za hukotu d'ě1 a raehotu těžkých kulonctů, výbuchů nin
a graaÁtů" To je así rĚkdo za S1a,viěínem. Chudácí lidé' tt naJí špatnou noct
rre
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Kdy příjdg ra. zui.s ?!Éiíjs:rc to poeí.tii .jÍžv: ve)-raÍ krátká době, celou
niěivoj t_íhri-.rli1t<J." A pcdr"é'celr'ý obe-a.'; hr,lzy yr"'*ld}i]" Be uŤ. obzďu hor, věn_
úd,)]_í:Přgdťdžrlěná tĚn'basj'e ďokéslovala obyar ce1e " 4ízefi se
oi*i.u
'ae*
vkradla tlo srd'oí a studenýrni prsty ehla,díls, záda.".
to lšvětÍÉďoů<oněova].1 mrržltíobywtolé vosnioo, pod dozcen nó'neckýoh
vojáků, epěšně kopr{.rrí g ta$o"nš{ pro "iiieLc" a kulomty" J€&'a u!19 opovnění
táňla áe áa nové ittoio" u DoJ_ní l;hoty před n o V56111'áólry{ až k Sehradlcrbn.
DrtÍró po okrg.J l
o přes -' zá'kutí.' na ,oHonolí" * ku , rKoněj-nánÍ.
'
' 'Lhabl'ny"
Silnicí neustóIe proJíždělynaáarské a némeckétrény" i{olony motor1aovaného dáloetřg}oei;va j_ iát*t,* potoí aěra taženc koňmí " luta, nrloženó atřc_
li.ven nebo vojšk6m, ÍEloJíždělahrgd sněřcm k frontě, hrpd zas* zpět. l1rlcá vo_
zy označenéčerveným lďížem, by1o častěji v1dět. V t ornto chunluu hnáil zag6
Jě1y, hncd zase stc.lg a gage kougek popojely' .pokud to nísto na eílnicí dovo1ova1o. A zase houfy nsnoen;fuh koní, zasc dě1a, zase vozy všeclr nožuých
ilruhů, sehaaných kdov{ kde po. světě" A na ních, na kuých hadern zaroatlí
po oko1í a zlostně pobízeJícíubohé ta}rourry.
voJÉc{, zarpuiÍle rrzhlížeJící
l/ěru, í ty zvířata nevíně platíla' svou daň molochu válkyl

' A zaee auta' zage ilóla' zAse vozy' z6.se
Záac".c Suysly lídí byly
' 'Z&8€1 Kdyby tak ÍĚ jaký tan lc_
již tí& všínotupeny, ža Jii pďrobnosti novnínaty.
iecký svez vzal c-Ltuto změd aa cíllAJo až tan, nókdE zavelnioíl Tak ponýšlel člověk, bylt v této chví}l egoistoul
Mr,ra o}d }tlíiut, n8. oot ooyklu setkává s e upro střeťt Yesnio. c J ínou h1ítl_
rra zabléceaérn konL od ťronty. ,ri0o je novóho?'', t{že se voJók na
kou, Jedoucí
notócýtlu" dezdoe s. zvolna otd.čív sedl€s l rTan !€vně alržíDl"' pravtcí u}ezuJe sněren'přes Petrůvku, ?a. ta.n zvolrn pouštímaltlo A ru}a Jeho řlní obIou-

kov1tý pohyb k Poz}ovícín. ', rMá.n ta.m r5rní Jet?'l, téžese rnJák na kon1.
Fronta byla zatím někde u Rudíraorra. Před vEčeren prošIo obcí něko}tk ně_
mokýcb o ddíl{l pěohoty e kulomoty, které' ob-sadily , rhnízdaÍ natl wsnj-cí.A].e
to Již nebylo vojsko, a].e t ].upy unavenýeh, apat ick;ie}r, zablríoe qých tvcrůrvLekoucíoh se s ponur;ým urlěenín rozbředl;ýn blátern d.lníce "
rdyž ďtvrík zapoe}:gr'borraL kdys1 nacl s Iavnýní obrazy Veroš ěa,gínovýoíz }ůr_
poleoaova taženína Rus v ro )"8t?, znázornůjícfinl zdo clnovanou francouzgkou
i.rwidu, n3mí zťte měl řívý priklaťt. Jon milosrdná tm,' za.latila obraz válg ěrré
bnl'zy a do uzauěer1ýeho sotnrělýeh ohaIup zaaníwIo Jen nopřetržítéčvachtcní
aohou, oběasné zaklnur:lo kiepot, zbraní, evakání podkw koní-, těžce se v1ekoucícho wěenÍ' aut, tenné otřrísaJíeíh1omoz Jedoucíoh dě). a raolrrcení vozídel
všech rnožnfub dru}rů"
lůa' s11aici clocháze ].o každou Ghvílík háťlká.E' když so provo ucpal pro
něJakou příě1rur" Vše sg dá1o za naprosté try, Jen chv1le nl, v ráblegcíoh ra_
kei kdest za obzoren vypouštěn1foh, by1o J.ze uzřít ten chaos...

štálí rre sqých ohalupách s tvráří ýittsknutou tra etudenó
zataJe n;ýu dechen s1edova.ll tuto děs1vou podírranol poele dního
je dnání dfarm'tu - vá1ka
obyvatcIé obcě

ak]-a olcan

a se

"

Byla to noc plná hrůznéhoo ěe krívání agn&d n:ikdo z dospěIých ne za.nhouřil
o}a. Až toprve k iánu 2. května ugtal zvolna ruch n s1lnlci a rodíoíE€ d€n
jarro přivíial.1 jako osvobozuJíoí vykorrponí, po probdělé oocí. BoJácně vychá._
zell obyvatelé ne. aílnicí a chvatně ei vyněňovali iloJmy z rnirrrrlé nocl...
l{as1ouchaL 5., kde se ozv6 fronta. Tša,k podívno - frÓnta m].čeIa. Jen kťlesí
v dálí, stranou, tenrrě zaduněla exp1ose" Svátečníten klíd jsme rcraďt11 pochopit a byl přeiiuěterrr různýeh dohadů"
Rus6v{ p1ý ustoupiu. V obcí pý zůstala něno ctqí posáťIlo', og1 rota. Část
Jich j6 vo ško1e a ě{st po chalupách na dolním koncí. Jsou prý ve1ni zablÉccni & unavén1. Většinou jaště epí, ač J1ž by1o půl ťlevóté hod14y" Půjdere se
rra. ně podívat a' Éípadně něco i vyzvědět l

-43V tu chví].íJížnopřetržítéprou{r rumunského voJs}a sestupovaIy a hq.
do Dolní Ltrot y a Sehradico Převe dl Je přes lesy nevšowký občan lblík.
To vše rcbylo tcbdy v rraĚ í obcí známo a ny neruípadně okukovall Jam nĚ_
rnecké v oJriJ<y ru. dvorku u Kovcříků.Zamračení a rovšínav{ člstili obleky a výetroJ9 výzbroJ " Z Jej1ch ve1ni zablácen;ých obleků bylo mžno aoudit, že aá1e žík oddílu' ktorý byl n1nu1ého dnc rg frontěo
Spěšně jsltcc tracel ttonů zazdít sk1e3r, zabozpeěíiÍ svšřené věcl Eoule dů. l{a ulict nrstal mzwkLý ruch. Z do}ního konce běže1 oběan, na kžitéhopo_
E ÍkuJíc: , , Rugí aú uĚ v Do1ní l}rot ě t ''

Zaned1ouhe kdcs1 do zapraska}y výstřely.Za olranž iI ozvale rc výatřelů
celó Bgrié a kulky r pigkďen přoletěJ.y ned střechaní " 7.a e ilnlce zazně} dutsot botů. Přiti!}nutl k plot&n a vedle zclí oha1up ut íti*lo k bord.n několik Něru_
ců, Ještě zpolr ob}e čoných. &íz].ivě so ozhlížejíce,bczh]avě porchali.
Také několilc oběanů h}edalo útoěiště v nejbližšíehchalupóch. vý€tře\r ge
již ozývaly b1stšJíe. střo]-;y rrarážely na stěnu pnotějĚ ího stav,a ní. v-ton
duaěl_ zdo1a 1ýstř91' ař okna zadrněela. DěIat tlonem do o|}ep, t Dňlových vý_
'a_
Etře1r1 zadunělo více a pq'ojekti1y so 6kučen{n ubíhaly *L !pšín1núva.nt- lc

borá.m"...

Ten den by1o mnoho Iiďí z vesrrice pro nákup
a vrátilí se qč s rumunskou arurádo u"

v

Íl

Do1at Lhotě

a Sehrattíoích

Jak to ylastně by1o? Asi o pů ťtesátéhodíně 2. květra. ý1blížt1ase k o_
lrrajÍ v'esníco, k domu čo 90, rrrmrr:rská Jízdrríh].ídka v poět' 4 nužů.Ve wanl'_
ci te ozval výstřel. Jczdcí se otoěil1 s, po obaj í s1lníco 6é trysl@n vr{íttl1
ku_s'trž1 pod vesnící-Tan nezítímdor'az11o asi 5o Jezdcůr_ kteří ibnc d zauJali
palebné postavení"Bylo asl 10 hodín 45 rnínut dopole ťtrne Koně Jezdoů EbrukÍí
"
s6 zq břohemo
Pět .pěších.-vojínůznorru s e b1ížÍlogilnlěnfur příkopen k vesnÍcí. Byl1
zpozorovánl a Něrnc1 n ně zaháJil1 palbu' kterou skupina rurnunelqých voJákú
opětovaIa od strže" orran výstřoI vypá11lí-Němcl ze stroJní pušky do pótejrtho svabu ze dvota u Kovd'říkůo když oclstraňovali na pušce poruchu. Á t ohoto
výstřelu ee ulc kla první rurruneká hlídt€ a Jak Jlž bylo řéěeno, vrát1la ge ke
strž1. Tín na scbe upozornila.
. !ih. vý]ď1k Je dnoho Němce s ,rbza.kcnt'', j1ž ee hrnu11 rozcape}Í a nouPravení němeětí voJáol z cha1qpy " Postavl1l stroJní pušku na olraJl slln1cc a
zaháJílístřelbu. Zaned1ouho ge ozÝala, střclbe Ruaunů o Něnc1 sa ttal1 rr ú_
těk vzlrůru vesnicí "
?aIln Již pog tupotrrly pcoudy rumunské páchoty )'řyt ě k vegnícl & vaíkly
do ní" Souěaoně ce ozva1o rumunské děIo, tcteré eřélo v zéhybu potoka, napróti
ě" 88 aodpálilo z tohoto staaoviště 5 ran" Jcrnu odpovídalo někdo s hór atro
němeoké" hvní střela z runurrského dšIa dopadla, na stodolu ě. 1, (lruhc pobo_
řila' štÍlotodoly-č. a třetí Badla na. ,,Kútík''"Da1š{' zásahy'ncbylo ňořno
-4?
již zjištovatr'by1o třeba
vyh]'6 da.t kryt"
Až áo okanžíku}ady padty první tlě1ové r ányo se po<trirra}o v obci v obctto.. ja,ko
dě
v jínédřv s lidé bylí- za riznýai záležitostrri roztrouĚení po vegn1ci
í rrlno vesnict, Jak Jtž uvedeno o hkroho_oběanů pře ě}alo ,rfrontu'-v ótzícb cta_
veních" Ťa"ké.-vótšlnapřipravenýeh tcytů zůsta}á neobsqzárn, rnboř t útěku do
ních nebylo času.
basko! pušek so přibližoval, chrtqíníautonatů JoJ ttopnovrízelo. Za stoťlo!-ou zapraštěl plot {ba-ura-ura, vfitřely - chrr, ěirrr t iat< trlp.né p}ótno
"
zapra.ska1 sa.mopalo lhaochrr, dupot a" anrpění. Dupot s1ábre a. vzda1uJesó...
jé za ldňt l*vlrra- radostí alila, tóIo" Slza ukáp1e na svíčku.Sklep
. t*t1
se s tal rnalýn, těsným" Stěrbirou snažínse 'zjtstít situacii
vĚak j1ž Je^ vidínt Jdou, jeden za dŤuh]Írn podél zdí chalup. Na aoutrealovč
' špíčatéhroty na loácet lrb,_
dvorku hlas s ,,(brng'n jest?'' - Jížje ýídírnt }va
.

-M-

z o'lpoBĚžírnk pl"ot''rt oSl:lc1aÉ'što rrado tobě?tt
'
'la'áďi
ř-ar i""ň vyrozumněL: , uRunini' "
ň
za lBprohlédrul a obaJrnu'! Anr v]-astně wT Ím' co
Nech
{a
sE
t
sudá,
, ,Idi
áuť'áro chape nůJ žargon a prohlíží
snJrly Jsexn z& vojákstÍl
lollny sousedova stavénac
óaři

l N", to

no

t

jsou

{dini'Ii'"ď"*i

NadhIavaninrímsv$típrojelrtlly-rununskýnhorauítů"kterévoolýchse.
frontu dá}e' oil ro_
*uij"i""lěi-;;_k;žei;
horá:n.
k
níří
rtíďr
" ''iěi 'átr*ěujě
š1cb obyallí.
jako by příno u +'váře ' Vlevo' v
l{r.jednou r&t&tat .- tak rc zwk}e silně_n
Pogice }Ůnroů
iů';;il;-_-;" "ú"irr'upitl ratatat.ruce,
humreoh, výkřlk a
ryclrlýn
puškou v

""''}áň;
u" or*r..*,iiju"fr;;;;"n'ý'"''e'i;r",'u
krókrn gpěcbaJí vcdle zdí'

v

..61rab1ně.,

ale jon

*"*"^r::,Hui:ů"i"li"Tii"}riH?]'ír',1:lojiÍÉ':!:'á*tr''
Jezto t Tu nóte všeclrrrtr co
ffi:{'i"tln"lll"kl31"ol1ll'
",',.?"il"luťr*,
oni' tnši oevoboclítelé ' spěchaj{
Ta.n v lese 3e okupent i jeátě brání"-A
á"iÉl . áalší.Usnívaji sc, návají
a ouškou v !uc6 a *
"ffilii'ťř"áir".*ítár"
v !uce'
koláěe'n
I KuloÍ@trt!í hnízda Něnoů na "Ilonoli' go ozt'azaBe to prottvné _ tatatat
la. &nunšt í vojácí znizeli ge Ei}$1ce ' ']da dotuhébo'"'
vědět? Á! je hodtn ko1ik
K^tik Je v1astná bodln? !b'^co.YĚ* j: to,třeba
sa1vy rununské od
nohutné
-Dě}a l{ěnoů ge s tálo noozýva'jí, za to však
chce t
a ozýrní so D{ba Jenon' z
uralkí
štř"rď"u-vesn1oí
vesnlce.konce
d.otního

ruí<ou, třeba

i s

j
#$ r*::ť$"l!:,Wi
;:pllí::xu}?HTlijf.-l'"ffi'
' vĚ1chnl
- }<dó by it rntyrt $i!i"'*:
Elouěek cívllůa" l]šiE""TtJďr'"i'1

91ú|"lt
dělo' Drý za Plríškow sto'lolu'
jej tan tryvěs 11? Bunun_
_vyvěsit
-rrl-riěeskos}ovenský.prapor
' Kdo Íra
S věže koste]a. v}aje
škole ěeskoslownslcou
noai" odpoledne,
Ětí voJáctt Souěasné,
někde v br:nrrech'
exploauJe
Tř""il
NBlnecký
lla-ruít
gtin{ vlajku ředitel ck"ryl
a dě3'o pruilce otoupá do kopce až na urěe_né nísto'

tnrt

i!.riiě_ili"'"ji_iúeit

I

Nové vzepření nohou

'

"l roztrozuJí;osffi
za stodo1u.,, VĚiohni se vzdálit-l jsou.
:"ff :'l""ffii*:::-ř*_
přiaéše
Ěos hunna Již
;;ř;;d;"íi""
ušl..braposledního p'otu srazi' ;ff;úk-";d;"r.,i'. ne''.řzbytečně Již
Druhó
ránal
nracíoh-prachu. 'abýváJl ,,l!onocín zra* k ,,Eonol1,,.
"
';í';;;;;;;"í
14" bude anetenat
protějšístróní k lÍouoli ' 2gňctěz vo3óků, ja]<o pří nranévrech' pogtupuJe
řu zase Jilou vpřcdu.Ale
padají za taza, tú.zíř"ffi"iři;u"'""ailurí_ápo''ái,
Jdor

t

Pro úplnost však se nu!ín
Pro plynulost líčeníbyJ'o nutno přetlc jít1 'těj"
na dvorek v ěíclc 56 óo_
vrótit &gi ptr rroaiďilÍtl'ó-pili-J*irdcté-noá:.nó-by1o
č' 11 e
Drtňé.zaujalo.y::í:í
taženo dálo, o"rtg, p"áiip""'oí""e' t.{o
obó lhrDd zaháj11a p'i;;il"ffi;i*"
jíoh a odn1ěe1a sa až tlo 15" bodiny'

}:G9y_-:
po devítínébo_
aěú'vystiírela aE1

n
lesť;:
Ěeoto, že na,, Ilomoll
.praekgly silnice
1-iíe!řoly'
::"tli:",á:"H*'
jedné
straně
t"éoe'.-řo"ó"ý stojí'po
Tak, jak řídnou výstřlllc Jen na_trátřou- aobu.Jalco
nsní, Jc také g ilntce'prázaní.
had ge
Iy' tak horrstnou r"uv "*i""ii* "irílir. Kde s a berou?Strída nelaoneěný
spouta'ných
koní,
sunou vesnlcí . u'"v'"liiir;r ra"l"ig_"á1nó'.místeěko.
za6€ do}ů vegnihnod
ttred
vzhůru'
k sobě provazv, p.opráláiil" louio změtí"

cí'

(bvílomi drobaě

prší.HuIríJcání křík" }&.jed!ou se poěínajívozy rozjížttě-

'
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ti do dvorků usedlostí. ňaaa*
pohybuje, a ž je dvorek uctrÉn, k pr&Eknu'táte dvorlinr. A ta"k to Jde stá.lá,
tí" Zbylé pwozy oilboěuJí k datšímu
za orrronného
lďíku vozků. Astarou ! novou s1lnlcí oe pos ouvaJí stáie da1Ěí á. aa1ší,bez

konoe. Zárowň se dvorky naplníla se také obyd]'í voJáky. Do cbaosu se'počinrí
vnášet' jakýa takýc pořád'ek
Mkteří vojáci chodí dům od domu a lďídou ztle'óí n, vrata 1 ťtveře různé
značky a hes1a ve své řeěí. Zvolna so Ěeří a zdúsa, že bu<tc orzy to]iu ntylonu konec. Gildychámc s í u1chěeně, proh1íž{ne hort,y ápokouš írrp ge zapřístl
rozhovor" Mnozi z nich uní.ru6ky, po lglqr reb elovcnelqr, aLe noJěaat83r vsí'
-lovídálto
t írn_-dohrorraťly.
re,
.IQyž pochybí k vyJádřen1 elov, vypornáhá'nlnlka.
že Něncl no'!'aJí. dostatek nun1ee- lro tlěla,.
Avěak lpánek neně ]. d}ouhého trvéní.Ást 9 půl Je denáct rl v noo1
. ". -né|**:
v:J*lf
vel_ítele, ten nařítt1} poírotořost a bylo po
]běh}
|9.tu9nvně'
Y"PYgrl
spanÍ }ŤitaytÍ
Btanovýmídílcí
na,plňorrall vojácí kuc}ryní, be zta"k Jti plirou.
'Pogeda}i
kde so da,1o. ZdáIo se,' Že poilřínují,-rra.Jíce na kólenou príorrvit&v
puělq. Působílotísnívě, že při 3eJich
tuyro p"o''u"u*'Á"i-lrwr.o
s svá. místa zabíralís rozhod'nou sa.lrro zřě6íělóau
Jrnost í.
něěonu dojdet NeJlépe bude, ýipravovat s e na útěk. AvĚak č1o_
*. seJ1stě_k
vok
s tá'le ypmůŽe rozhodnout k takovému kroku,
Jak9 Je oprrštění wého neJetku..- Ibava přenohla tělo 1 sruysly" d1e krónu byi*
JÍž1_lotovost pryč a aní Jsme
nevědě]t kd1, odešli"

,

byl přivítrín sluncon radoBti z nového, svobod_
odpočívalya shríněly nšco na přílepšonoú.mbo{
rnól1 s1av1t něJa&ý pravoslavný Ěvátek.-va,řlu sťvoJácl p"i,io p-oa tiíi.'anr r
v kuchyních"
Oběas do, této' slavnostní rráladl zaburácela gllva boter1€ clěl stoJíoí'ďr
na-r,(říbové cestě"o Stří1ela na , rZe}ené údo1í",na ,r&neř,'a-na roloestt
u Záťlveřic, nebot tan se Joště hrnul proud pnchaJíoícÍr_Němců, kteří oytrrarrr
sbé posico r:a katastru našíobce roreň druhé hďiny rarurí 3.'kvát;. '
- & -9svobozen! našívlas'ti- položi-Li
'.o! p-Í Evá žlvotv dva rununštj.
vojáci: caporal /des&taík/ Necurroscul a 'v.'np.Ěí
soldat /rost'/ lÍ1ďra1'Cobzar.;r;fipřísJ"uěníci 2. roty lo}..pěšího pl'&u /reg. 1o., ini'. 1. comp./ cpojá"ácrc rumunské arnády. ueji'ch tě1a spoě:'nula pod lípa:ni našeho hřbitova.- VóJonského
pohřbu se zůčastní1onlrao voJska mnohó oběanťr. &st
JeJtch panátce t'
Ú:sně. ráno, v pátek"4" května 1945 odJela ěást u nrís přochodně ubytované_
'ho r'ununekého voJska k Zádveřícírr"
Byly zřízeny obecní hlidlry, Jcž byiy vyzbro_
jeny pučkamt. o 19" hodíně téhoždne byl ustaven první revoiúčňr
hor v obcí.
''aiáánťoyDne 9" května 1945 dovědě11 sa oběaná našíwsníce o..p0lnocí, ve 24
1661n,
že je vrí1ka skončerra. Vzdor pozdní }rodlně, goš1o se hoJně' oběanfr' u' po'nnrn
padlých z p-rvní gvětové níLlqr, kdo o".ozí á nnozí ae e1žanív oti"ň ipiLri po
d1ouhé době opět voLně a svobodně ,rlte donov nůJ?'' a
,,lua r"iiou uí iry"Ér"

..

d1n

3_".kvě!en 1945

ného r'9"ý
áu.o lň,'...lÍtskéjodnotky

_

'-
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Zprárra ÚIK zé dn6 30.

Skrýve.

říJla

1941

NÍ sÁBoTÍňI at€ntátů
iu úče1em

POPAAVE
zbra'ně
1i

smtín Jež wÍ!9 81 8taLď soutl v &!'
Úrr. xarra 30. říj!a. K rozsuatkůmozrramuje
toto:
as. rlj";róď' sJ-z ýI"r"Ěneho nísta
Lhoty' Josef Botrekl' nattučl_
Stanís].av Jane ěek' naduě1te1 z !1aobovépok"v-áěskÝ nistr z Valašskýcb
tel a sorávce školy v Ll'il"ál-íJ"r; ed;ář'bí.;iinec z Í{oaonína,l'letoděJ VtkKloboukl Josef Bětík úHilil-u'";y,-J""
_

"
v"r"g ských loobouk, Joso f Pape žr.s ouke
B"ffi í";;;_J""""ň;'rirr""'"'
žereanrěnízgú'ěstnanec z Velcě_
ní& z ValBšskýol roouďá*i"r.]*ii-r.""raiiloápo.rr, jejínžhlavní'n úkolen bylo
akých lGobouk by1i ě]eny ir"g"ht skupiny
či"ů"""il;;J.'u'"r'ic"g'"n"i'ri ňer" provést1 atentáty
ll:iá.!ii"'ái.iál'r"r' po.tniky
a. že 1e zni-ění ob Je kty'
';- i;;;ď áůia žité
něle skuplna velké zí_
K pnovádění těchto zamýšlenýc-h_ sabotóžních ělnů
tr3rtolu a perno zi ními dyrn'nonu
soby stř€Iných zbraní, 'tí"il* a"výbGntn'
'
skladiště zbraní' z ěóstí
ro:rylinu. VBichní "auo""""i-iĚJóii'
"io_pi;ilě l existónci na roz|a'z svého túěo}níka.
zbraně zp.ostřoamvari,
""io*"urr

il;il;'

Příznaěnéprochováníodsouzených.jest,žesíbyliJasněvědonltreat-

'""ti

:;áí;;;lÉ:1,.::'ilillliťÍ'gí:l"'$i;n*":'l'*:*l;"|i:"iili#'

;u::!:"*ill"i"#:ř.á'ř ;ffi;

íliá ir'iír' " ji;ý"h úkrytcch'

stavu o'bouzcní únyalně rrořtTakó po zaveilo rrí civÍ}níhovýjlneěnóho
po.,ru
Jíáat tyro' u'ori_"yi"gniív.
úřadůmsvé
"t."iĚ'
a sňtuvenýro sabotážnírn ěínťun'
r"

tlí
iiil'iitie"it,.
hIfu

il];ili

(

Uve

"a'yg

ilený

"'#J"j;;ň;;

"ln

text zprávy

ČT

K byl

otištěn v dennín ttsku 30'x' 1941

)

11.

1j.EE.(t uÍ HEKTooRAFoTANý
1" čŠ.P}Bltď]ÍJrd saIcíDt .il'M

0běané

-}Íora-vanál

L!TÁK

žrŽxt

budou zpustošeny ustupuJ íYrí}ka jde rn'š ín krďom" lírrohénaše vesníce
cíni nacig t1ckýurí hoc'da'ní "
povirnost t
Př1š1a chví1e n kdy mus íte i vy tplníti svou
I'éhnou rrašízeroí Jak spróNac1otický řev Hit1erových žoldákůjiž 1111'
po naš1ch z6níóh.chtěJí
skaní osl" kušác}<a "prrňooi"á_'ozpínarrolt-se
"o'iii"
iili,íf'-"ilii. Tn'u muóírne zabránit za kažtlou cenu"
Pře oad áve j t e ustupujíc1 Hltlerovgkou 1uzut OdzbroJuJte fa_
šistíokou rrů z ináro ťlnísobránkul
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Nároťtní

výbory

íhrred do prácel
fuganísuJte oizbroJován{ vesnic l 0d ustupujícího voJska Je uožno zrnoo_
n1t s6 nurlce. Ja,km1le ge př1b}ížífronta., ne chte bIídat vše clcy důIEžltékorarrnl}aco t Aní Jedea Bogt, an1 J€dnu gílntc! resnróJí zn1ěÍtl ZJtstěte gl í}ttEd'
Ja,kfu způsoben ohtěJí u ťas provéstl destrukco a 1hneťl učiňte chodrré protlopstření t Jaknlle projdou poslední ustupuJící Je dnotky vašívesn!'cí, pek utvořcné praoovní Jeatnotlq lhrre d do préco ! r.h n o clt Ýše, co Je v ogrtě Dogtupu-

''"'

*o;'u"i"nr]rlr"o'u]

r:"lTl".l"#[j *' **

možnogtí bultou rajtt rrč-

areětí žhářl nÍětt lrašt žemí.Co zachráníte, zachrríníte!ťo Eeb€l
t1ak

l[elpliuJte Jížžádných ilodávek t Kdo z ěe sk)íeh ud.í by -na Vds clš1a1 níl ;ryní' zapa.nntuJte s l to' a íhqed po příchodu RUDE ARI'ÁDY
budc c nít!

zúětováno

-

t

a zníě11y nacistícké beetíet &,braňta v n1čenína-

Pů1 Ey1gpy v1rplcnl1y

š{ zeně! Do

,a 1epší. zi třckl
Přlpravujte a lavné wítání Rmd ARMÁDY' osvoboditelky naĚí vlast1
boJe

fašíatiokéhonoru

l

Velitc].ství I" brjsddy

čgskosloTenakých partyzánů

z

Jana Žiž,ky

síkaz drl

B

I JTE

SMRT

NsMcEt BIJTE
zRÁDcůut

.

od

Ťroonova.

rÁŠrsryt

IIT"

PBoNTovd

oos vob o'z
(Z

NovTNl

en

Runť ABuíDl
K1o_

í Va1aĚsk
boukr

ý.c b

techn1ckýoh důvo ů rpotískuJene

text v azbucc

)

Sta.línBkBJ| havda, Kragnoar ěnskaJa gazeta, ]b 368 ,
četberg, 3 Maja 1945 goda, přinesla na 6tánc6 3 ělrínek
Sovětské lnfornaění kanceláře ( ob oovětskogo inforarbJuro./, poťl nózven
Iz oporatlvnoJ svottk| za ? lb'Ja, s t ftlto toxbéBs
''
rVoJska
-s 2 go lJ)oralnskogo fronta, prodolžaJa nastup}oale voatolněě
'
goroda Bilio,
boJani zanjalí }rupqyó naiei3on$ ňua.tv Bnuuotl' vAlÁssn
/s:.cl .- red-./ KLoBoIIG /t/, sleutctn, \gaěovlce, bžazuvkí,Ugetcakl /l/
Gradíššef,/! /, Napajcdla.
}b dru5loh uěastkach fŤonta suĚěestvěnnych uzměněnních ně bylo."

'

.

Z frontových boJů 2" květne;
p voJoka 2" ulcajineké fronty, pokraěující v ofc ns ívě výcho<lně od
něsta tna , osvobodila v bojích nísta s většírn poěten obyvp'tel: bunov,
Valašeké Klóbouky, Slavíěínllaůaěovíce l tsřezůvý, Uherské +ad1átě' }hpr_
Je dta.
' lb Jiných úsecíchfronty k podstatnýrn zaěnrí.m nedošlo.
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*ru"*;l;l'í*i;t*";ilxli"Ě**r
selckó
porostudoval
';ii:l:l
oblastl,
naší
v
áár"i"r.er.i trnuií
řiiit'lt'áííí, ""ajJi"
S}aitěínska a něxteré dokla'tty k dějin'ili' sr. rddče
i"inutoro"ti ze

piostuao''a1a nětcteré archívnívěcí so vztďren k
erch1vu v BoJkovÍcích.

í:'sň;á;.,!

ffi:"Hil:s"j'E
*
;ildk;J;povíatová

nďí

-a_Ltdeě}r'
v
oblast1

;:'íi.řffi*}l"I9ttiiiib::'*'

E"ili:ř *:ili.:Hf"ve třlcá._
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;eho- laalovýrn

'
;Íil"k;"řil'í;š_"_E';Ě.'arovenpři1rav1l'srovnár'ací

f1lo-

rnpteríál k něko1íka atu_
pověst o
il1{n o folk1orních látldci z vatišsiortoboucka ./zboJnÍcké trad1ce '
Ú"*o"y"r' skalách u Lidečka aj ./.

*iffi;šn:*
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l';oyff.I'i:**9i;-'':i}'ilÍ,L:T_

D".-šiliií,-cšev-t"6.Zpracovává takó

palcollt našíoblastl'

}:,s:ff T'] ;f ;qr fŘ:íÍ'llfL:iii:ť
Ťi"siiv. r.róuzer'v e sla;iěíně: Bl sto'íe Slavlčína'

o}rcse, 1 putov.
':r*t''r*l_
keranjky a knlh vc Val.Kloboukáďr.
ói'íúýió apáiupořaoátcro.
"í.iauv-obrazů,
Přednríšky:
Slavlěín _ É orob"
i#:ihřil
-_'-- Za trrírodoplsem Valašskokl-oboucka,
_' -__:';- Kuboóar
- 106-osob' r _
i zuojnictvi na Val,a šaku, Val.Ktobor:ky
Klobouky
va'l'
- liehladlco
Va'lašsku,
na
seGtg
bouře
l
-'r'r_
s1aviěín.
Půlčín'
Dr. Joef Skutt} : z }avěké higtor1o K}oboucka, lla1' Klobo.qky
' _l'tdeě'střc1rró'
íór'
obcí'
na8ích
!Íoniky
o 8""-'is pouěuJí
Jin tiaňre"ř
' t'ichově na}ozeno 1"O4O stříbrných n1rroí zo 17' ctol' V obNové nrilezyrV obcí
;ŤŤ"ffi!-"ti"áo"ety tesrík. i4rzeJní sbíŤlg obohatí1y ni1ezy z archeolo*ío_
kého průzkrrnu na Vlríře a na Pťrlčínách"
vybudování nové ex_
Příonanra nové exooEice l.I&dáte bylo pokraěovd.no v př ípravě
j.v.
iady, zpracovóvú
ntchtor, ělen- vlást
ť."'ÍĚffitffi;iřĚ;"; " rnnn' v" {I'"
oblastí
rn'ší
ivá dloíúolotébota't1cké sběry
'
By}y zaj ištěny poaLoírrky pro přemístění -0M
c

tí.

finanč. nríJ<lad byl předán

p}óno;aJrštěnÍ pro novou expoo1c1r Jdco

ook}édaný

ř" i'o.._ oáur" rady otr1y ke schválení'. Eyl í
KNV v oottvaldově'
J*nái "*po" 1oe árclr1tet<t e " Kalívoda 7paouje"
s. A1" Baránek. }le. llbretu €xposice se

jako výtvarník

Návštěvnost oMl Pře letošnírrch}atlnén poěasí, h1avnó v dubnugea květnu 1959l
bvry ztí19ry Ještě tín,.žo budoÝa''y€ l<teiĚŤř*ii'EřĚř'."t mara. Podmírky.
-/záioání
choitba' ta kjíde1na/, malova]a.
oll unistěuo, opravóvala
":
"*Í
grPnu'
oM
pra^kt1cky
byto
a
"]-j.
i"
i-a.ie *l*tsi na"gtavnost1, tJ"_v ěervenc1Z
n r*rsiuprre .-oM navštívilo certán í"63r oeob" toho bylo 22 brouadných nÁv_
štfo, z nictr 20 návštěv školních.
Jttka, Svob oil ová,
ředttelka oliresního nuzea'
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