
Širc Alexandr - narozen 29.05.1922 v Moštěnici, zemřel v roce 1996.

Jeho stručný životopis - období války.

Z Moštěnice se přestěhovali do Milatína, Ukrajinské vesnice od Moštěnice vzdálené asi 7 km. Když začaly nepokoje s
Banderovci tak se Šircovi přestěhovali k příbuzným na Dědovou Horu.V Milatině jejich život byl ohrožen bandero-
vci. Dědová Hora byla čistě česká vesnice a nebyli tam banderovci. Jenže Dědová Hora byla od r. 1920 do roku 1939
pod Ruskou správou. Když začala válka tak některé ročníky museli nastoupit do Ruské armády a to byl povolán i Sáša.
Když se přiblížili k frontě tak velitel vyzval - kdo je Čech, mylně si mysleli, že je odvelí k české armádě, ale omyl -
právě všichni Češi museli nastoupit do boje v první řadě. Sáša se dostal do zajetí a i jeho otec, jenže nebyli spolu. Když
se blížila fronta, tak všechny členové koncentráku chtěli přesunout jinam a hnali je z Polska přes Moravu na jih. Bylo to
v zimě 1945, on nevěděl, že už jsou na českém území. Prý jeli na kole 2 chlapci a na sebe česky si volali, tím poznal, že
je na Českém území. Ubytovali je ve stodole jednoho statku a měli se vařit venku v pařáku brambory. Sáša se všemožně
snažil, aby mohl pomáhat vynášet brambory ze sklepa a podařilo se mu hospodáři říci, že je Čech a ten mu slíbil, že mu
pomohou utéci.

Ve sklepě otevřeli okénko a Sášu ze sklepa vytáhli, schovali v kovárně, kde byla udělaná skrýš. Hledali ho se psy, ale
pes nejde k ohni. Druhý den ráno je na dvoře počítali a chyběli dvě osoby, dlouho počítat nemohli, museli odejít. Po
uklidnění situace se objevil druhý zachráněný ruský voják, ten ve stodole vylezl nahoru pod střechu a podařilo se mu
tam dobře se schovat.

Oba dva zachráněni zajatci vstoupili k místním partyzánům. Po skončení války Rus se vrátil do své vlasti, vyměnili si
adresy, Sáša si jí založil do knihy a po letech jí našel, napsal do Ruska a kamarád přijel za Sášou na Moravu.

Sáša zůstal na Moravě, nastoupil do Olšanských papíren a za manželku si vzal dceru svých záchránců z Olšan -
Marušku. Celý život pracoval v papírenském průmyslu. Naposledy byl ředitelem Vratimovských papíren. Ve
Vratimově i zemřel- byla jsem na pohřbu. Tam jsem se dozvěděla, že Sáša jezdil do Prahy hrát šachy a ve Vratimově
měl svoji kapelu.

Na pohřeb jsem jela přes Prahu a tam jsem se sešla se svojí sestrou Marií a jely jsme do Kokor ke své sestřenici Slávce
Gajdošíkové, její maminka byla Anna roz. Šircová moje teta- sestra mého otce. Z Kokor jsme druhý den jely do Vrati-
mova vlakem na pohřeb.

Něco málo o rodině Sáši - vychovali 3 děti, syna Alexandra - už zemřel, dceru Marušku a Petru, s dětmi už nejsem v
kontaktu. Byla jsem v kontaktu s manželkou Sáši, ale bohužel už nežije.

Když už jsem u toho počítače tak napíši co vím o sourozencích Sáši a jeho otci. Jeho otec Vladimír byl bratr mého tatín-
ka. Říkali mu kudrnatý Širc . Sáša byl nejstarší, druhý byl Josef - byl v Německu na práci, uklízel lidi po
bombardování, vrátil se s podlomeným zdravím. Vychovali 3 syny, žijí v Šumperku. Třetí byla dcera Anna provdaná
Novotná a žila v Šumperku - vychovali 3 děti, 2 dcery a syna. Loni byl u nás na návštěvě syn Josefa - též Josef, jsme
spolu v kontaktu.

Před 4 lety jsem měla v našich novinách článek a podle toho článku si mě našla rodina a je to příbuzenstvo Šircovo,
jsme spolu v kontaktu a vzájemně jsme se navštívili.

Sepsala jsem něco málo - Soňa Nováková rozená Šircová , dne je 17.03.2020


