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*

* jn:*n*r, :a]- íti&x-"bí::*vsk5 "

*h,* {rs *s*r, kt*l}i v ť&*ht* }*s**,h :r

il'a celém zakoupeném ka-tastru buáoucí cbce bylo jen C,96 }ra

a tíáclava i}voŤáka. V t *hto několi}:a ávcjácicr e tiačiic .ii celou
zimu všech ilvacet rod.ln. tudna tam nebyla a proto e voča nosila
asi 2 lnin z bezejnennó ríety z osad"y Kardaš. Ygzít vodu nebyl"o čím.

ní Pamětníka, kter tota ercidÍlo viděl " neby1o aní 1ot železa"
,/l 1 lot z}rruba así 1 dk6 x,y'.

liráce, která na osadoÍty čekala byla obrovská. ěkteŤí se
Protc za}okl1, svd d.Í13 prod"ali a oclstěhcva}i se bp.ň d.o jin ch obcí,
kď* kuPoval1 Pa].e a né sa}By les, nebo dc Bosny a někte í 1 nazpět
do čech. a;ejich místa se nastě}ro.,,-ali d,alší a te.k kolem reku ].si3o

#3- tr}.#,

Herblc ehfi í r. ffi*h*ffi Ť.á,
3*. - an Yenňo}$Ks, ffi.,*h-*finá
ť š*3tr:.i B* h* s3í * sk -*stš

n $ í§tít lt*| -- - ri Ěne.:rťrá::.ť sffi.}*uvy

:rf;á' ]" k**. o



l li - *lats*ve
---::-]'t eba aní zv]-áště rclirraaňovat" j}ěti í d,ospělí choti^ílt uosť aá
:,:rro noŽ napad"} sníh. },?ejčast*3SÍm jíd_)-e:: byl irrách, kt*r;f matka ráno
:va ila, na ypala nemastěn Co zástěry a šla spolu s táWďa dětr:ni

.:i)fcov&t. Zástěra" se pověsíla kus do lesa a eklo g "&ž se k ní
d-okorcujenertak po jírne ". A tak dě,bi i dospč;lí co pa&u pracova}1, aby
3 lia chvÍli zasťavil:_ X -jídlu -, narovnali záď1 plivli d_o d"laní
a p:'acovali d"á1.6 i'{e,n'*oh ch r:íetech by15 staré 1íi,;-7.1 háje. Ťan to
bYlo Pcn6kud lehČÍ. Oeekaly se větve, nah;iaeJy ác rirrtin;i molrutndho cú
* t;-,.}3 lx *x iirj yii x& }ť it* }_ í]r tp*xu. tJ *3T]r;r *.ryg;;

J

i-r .-, ;T ,-í J -{ -}
e frl",l -l l* ..t á c

el sŤr*m , st* $ a*ffi

I

jž * #ggeť h*$nv*hr*

fi ť*"á

lÁ

1í **m*#* r#**
*b*š }#**Ép o kte 3F § } .*á3 ewt # &.*m&- YšfiLk hy} mk*rg }# *a*

í # 1.

rt* * #*k*
ruábe: . Ce]-á obec eaffi by}a kaŤo}íoká. rotože
k'"**ť-"i.,"sjš#Vs-í: *,;J *r ie p* }g ir;ii*x }#*š*i* * *{5_ ffi*fi* f ffi& lžs#lí
plnit po *rÍnku,, totiž p estup na iJr*voslavj,. olští katollč

ní PoPi viděli s"bd,le se alePšující hospoďáŤskd postavet.í"osgď4ik* a prott
z 

.PoehoPiteln,5'ch 
d trrc,c-u- ved]-í veini čilcu argitaci o*u##bifJ_|;'á n"*rrn*r.ví. Ale i s|bouto nábo.ženskou rozpo}ceností se coveálj- i,*orr**t a ani"

jed,na rodina na pJ]s,\íoslavť nep estcupi}a.
"Fo stránee Pclj,ticko - správní pat íla obec k hrušvíckénu staros clvi

-. Jinak k * }rlinskdmu okresu českyc}:. obcí. ,,i, firušvíci byl starostau
- 'r d-louhá ldta fiirbec, 'ť roee 18s? se obec í po této stránce ose. ostatnila
l, prvnÍ&, sta,rostou byl zvclen ďosef Bačovsk}i. Ási po S. létechFrfo pek

':::: 
]"";rl_ 

kter/ho u9. e po 6. létech vyst {d"al Jan Jacrko syn Jáa,, -,jí'J/ spravoval obec plnych li let t. j. až rC_o roku 1914. Za r. svět.
'! 
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ffiTffi

silek. j"iaxěn byi Rud"oiť }vo ák. ',..,

v ].}]-3iroce by} v obci asi rok'"9" ,laňski pu}k". Po polsko*so-
l-věŤské v6i,i.c.; F&k "T. pu}k pěchoty "" .nókolik pod.d*sto3níka a áristo$nítr:

s* y ůb*i *t*ffiá3-#

_1uí * b* l 
= 

;# *;aj-.j- ilťj, "*;",\,r,:-Li* 
*

ť roce l'Yt* pos cavi.li občand ieopolň r]*,čorrsk , iínťd.ek a šus.br
notorov}1 nlya ee d,věma páry váIcrl 'n". jed"riía kanenem. 

,

13. Válka jeŠtě nesko .čÍla a již se občanó sta:al_i7aby e v onci. 
,,

v;n,l,Čovalo. Tak v lilT . oce rabájí1 v;rrčování česky učite1 ,_r,anťi- 
i;

ek Škeana. S ita e v Conech občan-et O{";tra a liabeita. kota se po&e* j

Začátky spolkovó}ro ži.vota v i'la,r:tino.,s jsou xercz}u ns *pjaty 
lse jrae ne* ef*étav$h Pí'e.e*vn{ka .ios*fa ilavl{ata, martínovskdho tru_hlá e_ j

Jeho P iČinŠnín bYlo v cbci zaJ-c:],e;la skupina čii$, objevily 
"" n*rrrr;---' IČeské novinY etc, Či'$ však brz-s, zeuxik}ao asi pro nedostatek zá"inu ,lz ad občanstYe, },dYž t,; neplji;-g s **:šn tak to p*jde divaňlen. .l,ak l

8 jliivj.ž**k
/

e j:',a G- í) J rr

#mm"3u j"} t;*i**} ffi:. Ťvar**vs{", }tt*r},

ť*ť ,s* h"ťJ"fv ffi$,]-e

t*xxtm}*rá* d.ělal reži-
} *h*
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a na laře roku 1914 ne račalo 9e stavbou, sotva byly zd_ě posta,veny,

\rYt]ukiavállca..:Ťesto§estavbajakž.bakŽpŤikrgla.
1*. 'ť;l_:ui:;nuti vá}ky přijati občanó kliůně, _*yti igobi],isovánť

všichni niuži óo 42.Let. Z lÉartinovky nastoupip&o ruskc armáůy celkem"

zt urvži.aa č§. }egi{ c.obrovo}ně vstoupilil :.arel svořák sYn Jana' Joseť
A

I
Hav}iček s]nr Josefa"n §osef Jaxiko syn r&a a Jcsef }trčma *y"r&*Xff*,,

]íe vá]_ce pa*} Josef liians.It, ra*.ěni byli 1lácia.r BáČa a LeoPold- BaČovský"
/Ua/ .ť4-, ' .-

11.1í191i'r0cegeťrontapŤibl{žil.aasiTk:iáčobcPastála
tag celkem asi Ý mégíc*, Konáci nuťili_ občany < evak_uaci, Všichn1

byli sba}eni, Připrarreni k odjezdu. i:iikon,; se všal,; aech,tš,lc" Hobo koná_

cí z obce večer vyprovoáili, ten by} ráno jrž z3;se zpět, Ta"k ?, evakuaee

se§lo. sBávalo se v zenljankách, v *onech byli vojáci. §ělaly se koz}í_

k3 pšo drátčaé pŤekáž_}<y a v noci s vozi_ly rtíže k frontě. 1í nedokonče_

3}S *k*}e h5}a #Ťá; rr# $ *nrok*r*h" k*nť,

fr*_ n$k*:_šk Rffigť*x ffi§ ťrfiffite hnre3a

srgěrep na zápaá. Vojáci oC.ešli a na je;ich nísta p išli::

ci ba í jeden I"bal

12" fio:rec války .e8 rtamenai, jak znáno, klid. *as*ká armá&a rou*

pacla, utvoŤi}a se iaerraja *vard,ijao po ní pŤi li etljurovci7zkrátka

stiíiání vtád a i." torau s.ociální revoluce, kf,erá se však cbce celken
*.-*.+g!*r,i

ned"otk}a. 1,I áobě :lffi,,.ffir1trpěly lesy, kte-rd by}y bezo}rlecině ničeny,
,|\:,ťJ:, 

ť ,, ,,

Začátkern rdtá"roku I.rts se sta} p ípado kter3{ je pŤdkla*,*m neuvá-

ženóho je&nání několika horkyci.i. hlav, $o obce p lŠ1! Iihrajinci íe soil-

sedních. obcí, kte d ríxati, Ěe nobilisují koně pro itučorr armád'ir. }1á]-o

;icn však itA rm*frx áosta}a ; většinu kon{ si ii}rrajinci poneehali Pro

sebe" HospelááŤj_ e sm}uvili, iJoj j_ri se g několika také PoŠkczen;lr,i,

trkrajinci a q4pravili e dc ]}ěCkovic7kd.e byla 'va}ost '"e kam b;,li kcně

::.ved_*ni. ;jt;:áž cd_rbrojili a kcnč prived.}i. Avšalr ulc"ajinští ::i:kuc;lt:_v-

E- si i;c nenecha}i tíbit a ji,,Jz.,,ali :.tA na.potrestiní "rebe}_rrjícícl '::Qriu",

l;, že vl,.istně crri o};i,adli ,1,1 o kcne}r# zap*nčli Í*t. .i]ri,:strr.i ;:'-j:Í'.

;r-jei r1o ri,lzu,tincvky E.iJŤi p est elce byii r-astŤcicni tito obča:l.; ;
,l

"tonín }iel";rl-ickr, ŮnclŤ*j i,'lcr*vec, j,j,obe.r:t šefč i1: ,* dva ť.lcrajinci z |{ovo_

1

t

'4 ry



La získand peníae byl poŤÍren nňjak;i materiál,na j*višŤě lf ůosud.
a€-'

§e hrálo rr& y}*.,;jčených pť}mech ll e keupi}a opona za Sů z}otých pols-
kierou malova} r,ratíř ir;cť.est z l,iovosi}ek. Ť tdto ůobě přijížd.ě}i

q. 
-, 

/ka.to_Ličtí p,ision;iŤi s, jeden z nj.c|: ,l,ndřej KŤenek pŤivezl teké

d"iva"ďelní hru "P}n"h* pŤedchází pád" u . itežii této rrrf, ;lřevual T,Iáclav

tsáča s;ln Yáclava a byla provod.en& § velkýcii Úspěchem. §yla to první
čeí§ká d"ivadeiní hra v jija:,ti§ovce.

trr roee 1*2íj-23 byl ra}sŽen §bor d"obrovcl;r.ých hasičú. šřečsed"ou
bYl zvoleR Jrlseť §ajnvebr, gvičitele:l Á.l-ncšt ;:elbiich, pokJ_aůníkert:^

FrantiŠek i:rčmal "bajemníkcm iloseť llbierajevs,ti" §bo:: převzal d"ivaďďl-
ní črnnr:st a 3okonči]" zařírení jevi-ště. Režisárské povinnosti
p_Ťevral F:.ant. ,:-.vt/eekr .

'§rÍťáŤ ť T ldtegh L91l-ri b},la postave.na hasJčská rbrojnice, kouper:.a

stŤÍkaČ}ean sudy a vcrJi na voŽení vody, ŤOau od, stříkaěk5 §* cd" těchto
dob Pcr"lŽťval* jako smrrtečního pŤi pohŤbech a ta]cd pro "aa§itavování'

lsvadbY za ÚČel*n b].ahopřání rrovofianželur:o což ays{aestq{govlnnost|
řnrq,p §boru.

t*Y8*&S:?x lS.8.I*32 b;rla v t{rušvickd rábe zs,ložena §kupina I

katolické nlád"eŽe / l §,{§{ il, která poadě ji měla nema_r.ý vli_v na výcho_
vtl a spoJ"kovli Život mlád.eže..,,i) -aa|oženÍ,se přičinili _; pols};: ťarář
., t an j.s } av Jad čyk, ko u#,d-ffi 

, ". 
. }im;- i"*#' 

=* r 
r-l

na něIa ústře*"Í v ,ilrušvici wanxseifuE§ společnd pro ce].or"r farnost & v
jeCnotlív;ic"lr clbc ícit měla odbočky.

1I těchto ldtech často pŤijíž.d"ěli z l.*cr- kněži-misionáři a s aírri
takd světŠtí kulturní p]]acovrlíci, kteŤ{ pr:íád.ali pak pro n6s ve vlasti
sbírkY kni}r na vybe-vení knihcven, obstarávali zasí].ání časopis,;
z trlastj-n di,vad-elních her, ba i !ffi },rud^ebních sklaáeb" Zas]_cuži:1i se
tak r:esmírně ů kulturní rozvoj .r**{ katolíckd menšiny. Jei_noho z ere|_
zvláŠt krajan+í d,obře zna3í, JegÉ io Jinůřich }ušek" §levně tairé ;e::c
zá-sli,rhcu byla v obci zřízena knihovnička asi 0 158. svazcíc::.

ro }"}
\.l JL"L 

*

.li

,

tl
,i

\
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lImotnd postavoní obanu v teháejší cbě 1ry}o vetuÍ &obró. fihrnel

s= dob e plati' a to rlat rni rub}y, ostatní zenr áělgko* prod"ukty takd

nebyly }aciné. 1,ížóyT to byla oba, }rterou or"na 1], arnerick_ presíclent

iioower .rrěkolik, uěsíctr ;l eď z,e;,c etín krise jako d,obu "stability

kapi_tali m1,1- $eko d"obu "zlat$b.o věku kapitali &u Ý něm,* nebuďe Jirž

krisď'. taĎi1o však několil_ ,lěsici*naby by}a ieha teorle vyvráce*a"

Zapo*a}a jedna a njvět*ích krisí, j*.ks kd"s kapita]"ismupoanal.

1.ra ne se však do na={ obce o něi-:olj-k let zpět" iía'Lastr obce se r.u-

r*ptal kažárryn Tokem. Ťak v lt,itecn ly?"j+ 19:* bylo p íkouperro skoro

ffi ha potí a lesťi z katast::;; obcí : lirušvice, Janovíce, ,ovcsilky,

ereďily, erkoviče, žornov, j.,,;lěrná cena ?,& 1 ha ,byla 
4]_$ + s66 b

r,laters /z i nor žlo +4L-O ab zl - ;,,oď.le bonity ptd,y a podle d-ohod,Y,

ff* rs** 1Ť5* k-*pní síla kle ta, Éiu e1 z oběíru i z}at$ ruble, ]r $S
u

t* }st *h ťI# $vět ť kríse pŤ *-}t*u :it 1Z ha rré p** 
"

šffi§xmá

.., L-
Ť l lffi

aL

ce31a 1 ira by}a ]_16ů + }5ůo rloi$ch polsk,ch; o,i í,:;ku L7,15 však

:*,"} n]_*t;,"i*j::- /; }i-*r-x ln* -: x-rat:i,*:i; & r,&*ť;tn:
l*7 d_ f'i
ť; (Ir" L,

*tl
T\"+ *t

"t*/_t 
..lb ; ) l/, ť ri;ce 1y** o:sslrovat gaďtinovsk;i ffinre*rn

*r*-t
^,,,*§§6 ,:=

#-sťr iq* 3- errr,} É#tr'h-ff*, j:l* l_i k *,* ťkár:_ť u }s** u #.Ť Ín be i krv* j **t

g,ek}e** v t*,xtt* T}#rxhdrc. * ťg}m Ť

14. oť" prvníelr poválečn;fch }et žila ce]"á ťarnost a s ní i naše

obec velni intensivnírn nábažensic,}m životen. ylo to ČágteČně zPťrso'beno

tírn, že po1ská vlád.a lršenožně kato}Íky pod.porovala" Také katolické

náboženství byj_o poklá áno za státnÍ, ostatní byla pouue tolerovái}a.

V sousecní, p evážně ukrajiaskéo obei i{rušvicí stála kaPle , kam

se ctrodili mod.}it kato]_íci jak eši tek i Poláci z ďalekého okolÍ"

Z kroniky tétor jiozJě""ii utvcŤen.{rfa,r,nost:aje známo, Že na tonbo rnísŤě

by}_ p..rotaven v 1?' ó, roce Janen _.epo&irken íšamieňskin koste]-; v roce

1Sů9 kaple postavená :r:iku}ášen S*glcix* !E rerr:,vicdroi v ťoce LL>2
l

kai:le n k*erá p *ěka}a gž do naš j_ch let, byla postav'er:a Janer. ŤomaŠevi-

čen. T ic}rni uve,.j.ení byli pol t{ ].eghtici-.

V roce 19?} d_or,rlrrvi]" *e biskup luckl, s biskupen o]-cnc;cilin a tak

čas od ěasu prijíŽďěli ď.o I{ruš.rice k*.ěži i: Čech, ; }r. ,]:]. slent * ,..*ro,

a}m ffit# i#"t e* ffiffi-
,rF
b]-íbnt u- ffir



§
-].o_ l'\

,,1osaf, ,,,,,, }*
WÍrtr, a *nd.ře j }řenek" §ňto kně,Él by}i,' '§** prvními propagátory stav- | 4

l

by nového ktlstela. Ko*korůátem uravřený* rrezi ríatikánem a Polskou wffic 
$

vláďou dne lů.1 .Lg25 byla zakázána duchovní činnosb kněŽÍ, kteří ,'-
nebyli polskýní státními pŤÍslušníi<y. Taii tedy z*,stala kaple a ťarní

bucoqr práráns. *bčas dojížc.ěli kněží %e sorrsed"ních farnoetÍ. Ťeprve ,i

1.9.Ly?.7 obsaůíl 1ucký bis}cup ťáru nlad.;lnr aktivnír* knězern §*anis}ayen

Jad.čyken. ťeši neraclj- vid.ěli zd.e polskéha k_nóze a ěokonce sbírali
poůpisy §a re§CIIuci, kteror,l chtěli zaslat biskupovi §e řád"osti o áosa-

uení českdho kněze. i\kce však n;byla proveďena áo konce. Eískupským

výnosem y, téhož roku byla ustenoveaa ťarnost7 ke icte::ó patřily tyto

ObCe a osad-;y ; l..1}embrovka, Err!řEil"*rrirrú]skEsŤnĚB 2. }i;ďkcvice, },Kolonie
}ědkovice, ,,i, lii,ušvice, i. íolcnic Jancvice, S. ťeská Janovka,

7. §iard.aš, *, illartincv!;a, ,j. ;j.;vrsiilt;r,, li). irloska, 1}. Pokosyn

12. §ereC.nyj qáj, 17" Špakov Halýn 14. Špu.},;ov 1.1el}tý. Selkem bylo
ve ťarnosti asi 12tO katůlÍků Čec}:rr a §oiák&. Z toh.o bylo Čechů

asj_ 9C o/* . }íyšlenka stav!:y nového kost,:la zapirstila velní hluboké

koř*ny, protožo Je§tě tdhož roltrr d.ne 1819. byl. vybrán Komltet prÓ,

stavbu kostela v i,Trušvlcí. Všeehny obce z cele farnosti t***W !fix*tmřř

zs.stůu ln*ň
,

Ignác ubec a Jo*eť &ajnvebr. Za ostatní obce + E-iX..1 o i.',ij-*s]- .vU * -i{LL;{

a3á*k* , Fx:txxrt, ffri ek, &ť**J:§.3 Ctiffigkí í3 -ň
\iÁ+ j" ii,.:s**,}l:; , l]růí}i-siiÁlr }ic l;:k,-jV*

ki, .:*s*l' j',svá , J* Q:o j,:u"bi*. *eet,#3&y liiatex-, Jos€ť ffiavr, *"r* lav

, i:r**3á* , n **'r*ffil**tlr 1le *}:.t ff. Yla&šm

čyk , *ás*:apc osef ,.,ajnvebr, tajemníken Ig. Dubec, pcklad,níkep

ZaPoČa}a se sbírka peněz. tra::níci byJ_i v;izváni k dobrovclné dani:

,

cr ák. ffi€#-s,**-*tt bs3 kněz st.Jaá*

+

,->*e

:,, J*

fl

r,

i
I
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2 Bb ve rls,tě z morsu *J ."t'b z d,omu. lť& rapoěe{iÍ stavby bylo vybráno

r.1 ,ror*i s.^?a*r,L92B bylo zapcčato se stavboir. Stavba1S ůů r].ot c

byla zadána ttc}e zed"ni_ck}ich učňrtr v ,id emenci. ns ťi,le.}929 nyl

posvěcen *r*&*dt z jklao"ní kámen a rakláclací akt byl zazďěn v ro}ru

ve}kéhc o]"tá e. 1i roce 19:e pŤíšla hospočáŤská krise a tak stavba šla
y#3rot }sffi.#-3}áo "* t* J"{

L# } {.},-,,
I

"l,r 
"ry,L/ilí

* Á,.
hí {.l

,, O 1 V ,i \,, h"r ,F-1 -1

*iw'**- t1,1} ]_nň L;k*"r:* *-r}#" " lťák l a*-

k*.F-lyi* 1í Ěffi v *nr1p*1číníI k*J-*tl; S*

Ť*xxffi

I].,3lr}{;i

rr

§g*Ťák, ** Kag:"m*p

** ru} m#, 1r3 &s t*"
"

Ť-? _Ť-; ;i o*, *", { 
t

, k ií:* (Á:* i J-. *

cf.

{o

Sv. :/áctava byl kostel vysvěccrr bis}anpem Adolťen Šellžkien:r za ohrorn:rd

ňx ričasti vet{c!cn, duchove:rstva a ilŤed.stavítel rirad-i:" C stavbu se

nejvíce aasloužili,krcraě fará t'Iia.jinír ]o'ik z l{rušvicen kbe

ní peníae -i]oŤldii hlavní ňk iivé e, Gustav a Áloísie Bačovští
novky áarovali peaíze na zakoupení všech dvanácti veJ-k;ich oken a * ns*
,batní členovd XomitJtu n šei, ili . v;ic} 511 a penšz. Fozd-ěji Jan ]*líla

zakoupdl velk urrCIt}, ki;er; "by} t,kd pŤiveren d.o v]_s.sti" Xogtel i f_'ar_

nost byly zasvčceny v. Táclavurpatronu České zer&ě.

1} | *{Éíla^
1/

3ffi & - "ť* * #3{* ]- !.} * l'i
.j .í* by} x

í#ek ffi***, ffiki - i t{$t*;:áv$tsvs x#,ffi*} *m.k# #-o *bc

gh* st s*

Y obd"obť nezi ěvěna válkani e áo gtaré v]"a,sti neo&stěhoval nikd.o.

Zato d.o aánoŤÍ rglgxtlr oďje}o několik rod_ín a to postupně počínaje rckem

l,jlz. ByIi to ,i 1. Staníslerv iiopeckt', , do Kanad"y i
2, Josef arťajt, d"o Árgentiny i
s_ ;*a§'
§,- 

#W
ď- J*s,F WďŤ-- lt _ ry/s'***l.a

fi0{*váŤ,

K vystěhovalectví je ved-ly pohnÍ^bky ěisrě hospoč!{,Ťskd, byla to reakce
la těŽkou hospod"áŤskorr situaci v ciobě krise, nad- to by].o u něk|er3ich
tušení zlych ěasu, kterd na iirca:u čekal"y.

* ná #*rx4

,M

.F
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",jt;\ -Vffi
1r7J-lo } $ s,rrm stur3*j:}t* m'* 'ii&l" ;s*n:, 3S$*i3e*:$

É
ď

*

Il
fisrt rsátta: ],/

tax*en+í** * }rt

jxa**ff"*,

,* ,*, r #|
\J ,-1- 'L,i J \-/.

\

l
mnsu záležitest vyŤiáí}a. F i oetc}rodu jsem, se setka"l s edite-

-llem ve c.ve ích. Zavg"lal nge apét /; věděI , ž* j*enr ěech ,,/ a"

e}<1 s,lavn*stněl kenečně něnecká vojska pocheduj{ d,e Sudet,

maČ,arští vojáci obsazují části Slovenska a poch,dují k našinr

hranicín a my tatné dostaneme terco natm právem pat Í. Ředitet
byl *teup*nec $c*ovy po}iiiky v*či l{ěnecku, antlsemita, kter;?

sv{í nárory v*lni často projevoval běhen vyučovánÍ.

7,cela jin*i}r r*i saělil obsazení t.č.,Sudet jirr;i Fo}ák, kter;|,

e* bs, } i} t}; í*, á ffi t{i}.;. #- } rc aglci;*n},§ č}#v$"k**" {i" Jí,fr t*htt5 mí

*}<I n ž* 3a tutg ;::it]-ersvit -poo*c ' F*lgk,,t #H*

Ťi-l
d $illi ]-ili z neiťa,natísovanych tso}áku 'o,vl náš proťesor nárgórrÍlre

trespod.árství a Fros;;od.á sk,ieo zeměpi"su, kter;i p i vyučování

komentoval obsazení Československa siovy: -Slcva.tskd vtád,y
1 J, ase Copouští d.ějinné chyby. dyby se všechny slovanské státy

spojl}y, par< U3ffioo ve,lenínr 3ovětského svazu a* tento }OO

c,i-}ionov:i blok nemusel bát žád.n:ích xgxeinxfr Hitler , a pod,ob-

níka x:r Mbx evropského jnrdna - nena 1o se v Fo].sku lepší
nísto, kďe by se jeho věd.omostt, schopnosti 8. aku enosti
d:rt; }épe uplatnit.

Zp.dvu .q-ffir#*i*&Fe & obsazováni eq psJ._ovenskó}ro pohraníěí p -rQ,i r:/
{*@ {lkrajirffi?fierteŤÍ lhostejně, někte í s
tajeecu rad.ostí /| nacícna3.ietó, kte í si_ od l{it].ora nnoho

sliboveli l/ , arín#ní olákr: Jest ďáno uveden;fnni p ík}ady.

*a}ší pŤipad uvád.ím pra,pŤíkla*, d,o jaké situace se m že C"uehoy-

ní ics,.-:, kó.yZ ,Ó Xazatelny ud,ělá politickorr tribrrnu. r.r hruš-
yicx,í :Í:,- te":,Cy p;sobíl katolickl, 'rnér,, .Polák flsznieyski"

ffi-br.1,i.,Bpciádali;ilTczvwt:!.,1fzdcí*+.ee"čfověkdo*6.eobrynež
pŤiš_i,: +b;:=c*,.árí Čeekoslovenska. rd tu pan ťará k t rr r.*,zn; ur

hes]-rr;i "7ec:;1 ::a ,písk;*-a 
*poŤezat 

čeg;hy-, kter;í,pi. pg nás

L,

t

N

f

t
--č
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v tdto době zťanatiso',a.ní hlupáct velní často pokřikovali,
přid"a} také sv6u troŠku. Q nedelaín kaíaání, v kostele, kte,r:ývybud-ořaly ěeskr§ obce & tedy@\Eané ruce sháněly na nějpr*stře,iky, si pan faráť. ti -_/ _ lk nopiticky zařeěnil , ža v proti-
českÉ§n řečnění ůošeí až k závěnlr ,j;;,; +r,
od Bohal at ho be}žsk*,-o-"i]';ff:::; ffr§T:-:r-:**v českdm kogtele, pŤed, českýni, rar*Íiryl,-rozoc;í, kďyž hroaílůnebezPeČÍ německo-polskdho konfliktu, uase pan fara. r.orutoval

l"§itler jest sata§ v lidskd pod.obě :

1

U
w

Á ještě jeden p íklad hor-livosti a to pana učitele Bracháčka,kter tehd"y uč j.l v naSť obei, byl odněkud ze lezska a vždyse hlásil k Čech n - AY.. . . $rr"edé uěli v necěli oopcledneriii _ í--=

_^ \_1J-_ ann--",c;,]o}q- i,o''o]-a osbrí:lá.: .' :-= ,i:::::-= :::=:1 --::"č---:-h]-á-
sii /l amQe,+ejmě polsky- vž*y Poláken oJi a 

'|rrr=ir), že sezapsal ja:.lc d.cbrovoio& p"oti Českos}CIvgnsku ;i aby n{,r' teiy-=-i:' p.i,áci se st íhánÍlaž no odverl"ou.
-a< pŤijal;: rprávu a obsazenÍ českos}ovenska prost edí v něnžjsme ží}í. .i Ješl] Fovětšině se slzeu v o* ; ; r--*** tušgnímŠPatnycli konct}. 9 "-

N"ěmeeko-poj-,skr konflikt o Gdaňsk a fiorrid"s.r"uaváně1 vátkou nasto honir, Teirdy již nnozí -poláci rryst ťzlívě}t a z hloubi _;;e styděl1 za vyrok}r učiněnd p ed neéávne&., y}e to pro **- ]*n-si zadostiučinění a velmi slabii tacha a.o te*rtYci. ;";, -;;-.,*!Ekažd,lÍ p edvÍdal. Je pozoruhodné , že i když hrozilo bezprost ed-ní nebezBečí vátky, nezmecňovala se 
'idí: ""n";;;;;;/;;,"žád"ná panika, ned.ělaly se žáďné zvláštní 

"rr;;; *r.r'"u lidinezbav;vali bezhlavě peněz. Lrrěity st*ach or' 1, *"ur"r";;"bylí n].adí nužové , že bud^cu od.vedeni
P i vypuklutíválky .id"d věděli , že polskai arnád,a veaenakapi tulan s,;,'i=i dristo jníky d"louho 

^-"rur', ;;;i*** , že bude-tae obsazeni lfěnci. C vojens]tó norálce, lépe ečeno nemcrá}ce,

t
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Réhs kťtže /l v níž aa občany eěste ovna by} rn{stní katoltck;i
/kněz *rlhl*i , kter z&stal se v;íffi1 vě ícírni í v nějtěž-

š ťc* cobách a *+*

,stprsr:,ásle*"*:riend #

Yeá} tut pr§*h vávat &

d ul ic t hy}* p*.p etrr§*"
lt

1 }*xn *m rr ffiť}
,,

kolen 12* tis{c osob, Obyvatel6 Bíló ulice však tvrditi, že t*to
číslice nesouhlasí s Jejich odhaderr - 2OO.ilů*.' t}alší popravÍstĚ

bylo na vězeňskén nádvoŤÍ, kde nrtvoly posypávali louhem drase1-
n n, aby rych}6 rq:t.lt.rrkmňr q ztrouchnivěly.
V SÍtg uli,ci -nylo takd pochováno asi ž5.00O sovětsk;fch zajatct},
kte í ?, části ren e}i, z části iiyti postŤ,Íleni v zimě Ly4t/aZ.
Z celkového počtu 27.00ů pa podzim }941 d.g Rovaa d,opraven;ich,,

se čo jara zacaránil.c jen asi zcoor z óásti ritaken a z částl
tak, že -,ě<Ťe:é že::..- "3,cz=áv.ly-, zajatcích svó riuže /l ačkotiv
její vlastní nuž ;:""'c,.,.9:.,:_i-,; s:=:,3stJi obce ťalešné potvrzení,

,Žg skuteěně.je}r* Žena ú.e v t.3-:-;o z;'-.:?':1.* lábc e muže l/ a tak
, je zachraňovaly p eó téně jistou gmrL j..

,* - Tyto věci by uěl popsat někd.o z :iovna, kr1o ..i:- :J.-z.J 6gnně viděl.
- -l J._.-Eš1 o:c: -_:ié p:e: váli<cu nebyd"lili, .evš..: ze sousecnťch

:"]:_ _-_:;-'-,-:c: a :ered,il prišli ge Co české obce
zaci:rá:t:i. .l;:<lc í :.:s;,;cj,ri ;in ud,ělali pod. stohy slány nebo
v stodolaich kryty a tak je prechováva].i po celou dobu ckupace.
i{íkdol Fni nej}ePÍ znán;i, a tom, však nevěděl. Rodině Leopolc.a

:;T:T:;:'::;::"::;ffiffi;-::;;1'-H;'':":::""".'
P icházela v noci navštěr,ovat; vžd,yŤ celá konedie s podhozenín

'-Tkrajinští -šucmanl" ádili jako černy ílor. Často proh}edávali
stod.oly a stohy 1 v noci a pátralí po Židectr. VždyŤ d,ostávali
odnrěnu za každ,ou oscbur ce}kem v gbc1 našli así 4 nebo l Žiau
a se jic:, terrr, skr;ivale a skrylo p es 20" Ve d.ne v tu d,obu bylo
vid,ět i.r PclÍch honbu "šuc&.an"Lnza žiay tat< jako, za zvěŤí, lťik,to
e již ,ccnru ,elri necivil. Lid"é byli otrlí a,. 1p íríš nebyl hos*

Pod.á Pi'ekvapen, kďy;á prijel orat a na svém poli našel mrtvolul
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,l' rYb}1lli;L, Zid"lr, sovětsi<,,í pl;,t;rzá*;l a b,l;vtil*i zajaLc*
*:;:oi,o jsne očekával-i, í:e t,ed" je ŤaCa nir nás, ú- ;4 JŤpto v jar-

{.,}, 
"lX - 

l t'l-L,í; Li(,jiC]Ci- 1;.ii, S {irŽe1-; v 3bc i i]r*,a"rii * l-né .si j, l:.# stráž* , Ě*::3
-:;i:. 

] i 7yš š;=n3 T.iz]}á Eii-,.ll 3]-isa*:i:ť

aby se nedostal ] ěnic,-rni do rukou. Zachra_-i'i l:l.a ňl.rir*,.lety ryaník

a:'ÍZení j;eit6 kUsy kolejnic a .,,._,:. ",_,:?:._-_ 
71,7J]_,.:: ''rr|,ka<l uk_racltT

7. f-F *,-,

3#.v#ťfi

}1ť* fr*Ii}.

a,
&j}

j - *:, -;:, - ,--,-;;fei:, Zembou a -,:;--:s: avee ,3ačovsk m,.
'::::+ 3_ :-znís zpiisob.e;: : -.*:l:,,,*li zbra.tě. Tak bylo v obci

'--{ PistcJ-Í, :';i ;;Š.:;,l ]-,'-: -:,: ;,_.:J.]ia:_ a i.oj.:once sarnopal.
'- '-'- =]']VCi vŠai: ne ;;]'e ne;:^isli. lepi,v+ v i)e]]\,rl:u, }tiyž jíž byrí
3:_._-_-, 4]-iC

l -lr;)*t'tí t U-^v"v:,v rrvv ,,:r-.:ticetkffiI-,ffi-:T;J;T-;il-:-;-r-,;:::"""
.I

';],'-,l-----, -;ejvice byli poŠkozeni leopold- Bačovsky, tudclf ,Tvo ák,
á{]ii'j, -- =,i:ivá 7 ,iinÍ, i'daloupili eelkem na c.va ebŤ:inovó vozy
a b;"i", :3 ---"3;l-::ě;ší věci jako srráteční obleky a obuv, ložní

* a, st,+lnÍ práci-:, a =-Ja. PŤt této p í}ežitosti p* chJ;ěli také
, zatvraŽciit tri cbČ-,;; ::aši obce polsktí nár"odnost j_, kte í se však
jiŽ dávno P ea tír eobre kr;,r1311. yli to joseť Kvtatk*v*kr,
ádolf ŠefčÍk /, vst+ui;-i]- co č , arnád.y, 'byl raněn a je so 4iuinva*
'Íďou 

l,/ a Jgšef ;7,bier .jevstj /t vstoupiJ- co polsk;' armády,
zučastnil se bo jn o ilerlir: a d,osáhl ho<jnosti kapitána i/ " oba
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"i}calčdnť reemigrcvs.}i ao ČgP', Kviatkovský d"o, polska,

ť y#*i & # he}í

v§]-mi_
x/p

$ t*rŤnel}E % *biáv}, 33ť,e*'

i}Ť erl *gt*t ;j] ánax}t *"* *k*}ť HffiŘx k p*m#,e1*}*

neodváži}i jen tiďv*uším počtu. Dodávky obi}Í nikdo neP}nÍ}. B*nderov-

ci zača}i rryhlazovat sovětské zaJatce, kte í zilstalÍ v obcťch.Žr sob7

jak n je usnrcovali7zaslouží zvláštní znínky. ̂ tsi Ó kn na sever od,

/ , .f-1 _-f Lnasí obce by} Děč.kovick les a' v ně* z'bytky zÉkladr1 rrějakd bud"ovY,,

statku nebo hájovny. Zitstala tam jen suchá stud.ně apÍ 4CI sáhl} h}uboká

/l je<len sáh 21} cgl l/, roubená d.ubov;i,mi kiaca*ai. Do této studně

r. noci házetí svázané obět1. o p íchodu sovětskd arnády nuse}i
,

blivalÍ kati prea sv:im od_souzen{ur stučni vyčístit a vytáhli- z nÍ eel-

ker kole:: lCC urtvcl. ]{aC stud.ní 1.lt později- ov, vojáky Postaven

pornr:,í}t 
",r-----'-- leht*pď j,j]aké naši J7ši,WÍ_l=enion a Tvg-rr byli pronásier;cr,á-",:-. -.-a :::.e s; P íliŠ

nevzd.alovali o btavení a veěer skovávali v krytech _ kažc;t veěer
"' .-- __ i benderovci na besedě u sOuSedT* j:.neu^. Jeángbo veěera je p ekvapil

s

:,_.;. :3]. *i__ Ťas - -__.:.:;: :: ;.:,_;š:, _] :,íž i;",i vch á za peeí.

Rence:,;;:: :_.-__ -=.:|-. .-::čl:a i-l L",; tóně:' dc rárra. iiezi tín háaeli

ť ̂ , \.' ,^,
14 '-" l \, ,] ,--, ii

bs r k} áita
,.í *J*
*i *ťr

zmínka e buňce odbojovó organisace "ntaníki která v obeí existovala.
- .!
JeJlrs.]_ tnecratgry byli tanislav áěa a lláclav- trendolsk sYa Josefan

d"va nerozluční p áte}e a za krátkou d"obu byli or6anísováni vŠich-ni

ážení obce ale hlavoí 3u;i'nladí nužor;ó. Euňka p evaala zčásti str
vliznam byl pi-opa6aění a uvědomovací. 'íilpsatel} orgán skupiny i zd.e

{lkonal dobrou službu. yapgmínám. si js.k jsme bylÍ nadŠeni. rpi:ávou

o naSÍjednotce v ov. vaau. Fopsat se to nedá. Když v 9. a 1ů.
I

čísle "i{}asaie}e-byly probírán3 možnosti naSť reemigr&ce, mgah;i

poch;ibovač nad tírn zavrtěl hlavou, airša t eyp nladí po p ijet/ zpravy
jasn c ťťá}í, F;* .ft*pu.b]-*-.iq*, bri*"*

u #.hr
k

{*l ylň

J_i.1l- kra j an"ii }*
SkÍ;Ťak* -* irbliil

s§ ,*nTW* ďg*ť+ef - í
s Ť<cJw # "*P+{t 

(ÉE --J=*iŤš=Y 
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I

sudetsk;fc}r i.íěl!c a věíiili jsne jim, Ťo již vítěuná sovótská
vojska postupovala od. ijeva k nám.

Jednoho d-ne P iŠel zóL í::rtou semign a sd"ěti,l ni, že ve sťátním lese
l*# ]t-upi-i:a sovbtslrí,ch rart/zánir a že pravd.ěpodobně p*j .e s nÍ,

žu.aat již asi p ed, rokem o p ijetí d.o skupinyravšak nebyl ještě
P i jat, lYlo to v době, kdy pcbl í'ž nae| cbce'"nnurro 

"orrnruonletaiis z,jsoby a stŤelivo pť0 p&rtyzány. emion tehdy pomá}ial
pŤi ;l-r]-izováni zásob a rab.}azovein{ stop. ne ni dal leták,
š ::.' =a níc]
j ; :be ;, o*o|,tffiďá:::::T#":;-:T:::-;:;;,,:JT;"".
]; :a.-inÍlr ělenrin organisace. fuovem.@

R::# Semícrn od,eŠel asi za t;iden a rnrrohem pozdě:;ii jsen se dově_
]ě' , že v boji e 'ťaršavu byl raněn. ívan zmizď- také. Setkal se
_::cě.:i s našini chlapci raněn ni u ukly ve voj. nernocnlci
** }:,; irušoyě.

Ž :bci. jsou sovětští vojáci. Celá ves byla najed"aou vzhtlru"
T'Io;': " s: l,]-ouho nezclráevali.5,i ěmcy ;uut'l;rJť3,r*sr:_ delše|j á tak
8 ':.._:i eastavila asi } dny v ou ední ieu,brovce a pak se

ffiĚšm : š"r 3ula e* i{ T}ub;:"tt , iT .l
l r,_Lí. i-t s lLC*

i{ex,š * ]; 0 S tiíl*virffií j,*di}c 1 *i:I; ,- ** 
",=i3 Uff" i fr,in:,*.

byla i -- -] -.,=iui nírná e, pro;o bylo u nás v tu dobu plno b].áta.
ŤY-L*Yé 

- u:-:; irl]l však b,33-3 vJibav*$ *j=smá - ji *e3t *3 u ám#n::y
gbch*<i v*iti.i r,:ic i_ie / l r*Ť ček ť:*hrb Čms{Á§f t
v-$ jác i nsci:.iv*3 á h* p#*.ár *p sel3s #- it tr ,t,áye1 j- Ť#fr * tr*d"q* 4- oq

V\.**d
:-; -c s koňn1. íkd,o však :ličeho nelj-t,.:r
i: : : st, že je konec * -.",-;":-Ťm- qť:;::,#:: 

;:u,;]oor,,
hr;::_á cbě nebyl;r p o nri veliká.
2l' ):':--: ;s""c$ La t i neri"ěle, že budene od,vedcni io ovl arná_dy, ja, l i:- ,,-3jjci slibova}i. onečně 26. rino::a jsne byii p*v.-
láni R& r,-";,j"-s:; vo;-ensky kc&isaríát a ta,r,r po ocvod.u nán bylň
sd-ěleno ' Že j a' ::"';:='i do Českcs]-overské armád.y. ?akové hu:"á,j+d nád"r,,o ín ---**/
slyšet.- "- ^'- za'urácel;, .-i:s!č ji; i}ouhc nebylo v těchto mís.bech
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