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„Lidi z vesnice mûli strach pfied
frontou. Na‰i otcové se domluvili,
Ïe se odstûhujeme do lesa. Vyko-
pali ve stráni v lese bunkry, udûlali
tam ze suchárkÛ postele, donesli
pefiiny z domu a kanónek (malá ka-
mínka) na topení, protoÏe venku
byla je‰tû dosti zima. V dûdinû
i v lesích byli nûmeãtí vojáci. Jak
jsme si stûhovali jídlo a potfiebné
vûci do lesa, tak nás pozoroval nû-
meck˘ voják a smál se. ¤íkal, Ïe
jestli si myslíme, Ïe nás to zachrá-
ní v lese, Ïe je to jedno, kde jsme.

Maminka s námi ne‰la, moje
sestra Aniãka se narodila v bfieznu
r. 1944, tak zÛstala doma s babiã-
kou a dûdeãkem, ti do lesa jít ne-
chtûli. Byla jsem tam já a sestra
Mila, tatínek a bratr Franti‰ek,
kterému byly 4 roky. Mû bylo sko-
ro 13 let a sestfie 15. V lese jsme
vydrÏeli jen jednu noc. I kdyÏ tatí-
nek topil, tak nám byla zima.
Ráno jsme ‰li domÛ. Ostatní lidé
tam také nezÛstali.

Jak ‰la fronta, tak si pamatuji,
Ïe u nás v kuchyni na zemi spali
Poláci, Nûmci a Maìafii. Mûli
jsme jen svûtnici a kuchyÀ. I kdyÏ
v‰ecko bylo na lístky a moc jídla
nebylo, maminka dala najíst vojá-
kÛm aspoÀ chleba a kafe. Kafe by-
lo z cikorky a kozího mlíka.
Vojáci byli unavení, plakali, uka-
zovali nám svoje dûti a manÏelky
na fotkách. Nohy mûli samé bo-
lák, jak ‰li. Byli to chudáci, válku
nechtûli. Nûktefií Nûmci byli taky
dobfií, ale víc jich bylo zl˘ch. 

Mûli jsme pfied domem nûmec-
k˘ tank a ve dvofie nákladní auto.

Nûmci, co mûli u nás auto, tak
u nás nespali, ale maminka jim ta-
ky dala jídlo. Auto mûli plné zá-
sob, cukr, mouku, konzervy, no,
plné auto. To jsme se dozvûdûli
poté, aÏ auto odvezli za dûdinu,
kde mûli tûch aut se zásobami ví-
ce. V‰echny je polily benzínem
a zapálily, neÏ by dali lidem nûco.
Ven tehdy nikdo nesmûl, ale lidi
se to dozvûdûli, Ïe v‰echno niãili.

Tatínek chodil na vlak do
Svitávky nebo do Skalice, praco-
val v Adamovû. V létû jezdil
k vlaku na kole, v zimû chodil
pû‰ky. Tenkrát autobusy nejezdily
z dûdin, jako dnes. V‰ichni chodi-
li pû‰ky. Ke konci války uÏ tatínek
nejezdil do práce. Vidûli jsme
z pole, jak padaly bomby na
Blansko a Adamov. Tatínek se do-
zvûdl, Ïe Nûmci kradou kola, tak
honem kolo v kÛlnici zarovnával
dfievem. Jednoho dne vlítl Nûmec
k nám, a kdyÏ v síni kolo nevidûl,
zakfiiãel: „Rus de!” a utíkal pryã.
Naproti nám bydlel str˘c s tetou,
Nûmec str˘covi sebral kolo a uvá-
zal mu u plota konû, na kole po-
tom ujíÏdûl pryã. Nûmci utíkali ta-
ké po silnici, po polích s koÀmi.
KdyÏ konû nemohli, tak je pustili
a utíkali pû‰ky.

Ke konci války nás maminka
nikam nepustila. Jak Nûmci utíka-
li, v‰echno nechali po cestách stát.
V Bofií, to je silnice mezi lesem
k Sebranicím, nechali celou polní
kuchyÀ, zásoby jídla, nádobí, pfií-
bory, pfiikr˘vky, no v‰ecko, co
mûli. Kdo se nebál, tak tam ‰el
a donesl si jídla, konzervy, atd.
Maminka se bála, nikam ani tatín-
ka nepustila.

Stavûla se slavobrána a brzo po-
té jeli ru‰tí vojáci na tancích. To
uÏ jsme stáli u silnice a vítali je.
Oni se ale moc nezdrÏovali, poda-
li nám ruce a ujíÏdûli dál za
Nûmcama.”

„Ve válce jsem bydlel s rodiãi
ve Îìárné. Jednoho dne k veãe-
ru jsme byli pfied domem a na-
jednou kolem nás jely asi tfii dÏí-
py plné ozbrojen˘ch nûmeck˘ch
vojákÛ. Za nûkolik minut jsme
sly‰eli stfielbu, asi ze samopalÛ.
Asi po 15 minutách stfielba usta-
la a po nûjaké dobû kolem nás
projíÏdûly myslím dva selské
povozy, na kter˘ch na slámû le-
Ïeli mrtví. Nûmci pfiepadli - zfiej-
mû na udání partyzány, ktefií se
v této dobû nacházeli v domû ko-
miníka ·matly. Sto metrÛ pfied
domem pana ·matly byla v té
dobû ãetnická stanice, ãetníci
museli jít k domu pana ·matly
pfied gestapem. Partyzáni utíkali
zadem k lesu s vysílaãkou, ústup
jim kryl kulomet v oknû. JenÏe
kulomet se zasekl v nejménû
vhodnou chvíli a tak poslední
partyzán utíkal za ostatními.
JenÏe v této dobû uÏ byl za do-
mem i velící gestapák, kter˘ jak
zahlédl partyzána, upadl na zem
a dûlal mrtvého. KdyÏ ho pak
partyzán pfiebûhl, zvedl se a stfie-
lil po nûm. Zranûn˘ partyzán
proto zmûnil smûr útûku a chtûl
se ukr˘t v obci. To se mu podafii-
lo u jednoho obãana, ale Nûmci
podle stop krve na‰li jeho úkryt
a zlikvidovali ho. Obãan skonãil
v koncentraãním tábofie. Já jsem
vidûl jen ty dÏípy a mrtvé na vo-
zech, ostatní mám z doslechu.
Také jsem kdysi ãetl knihu „Hory
se mstí”, kde tyto události a jim
podobné z Drahanské vrchoviny
byly podrobnû popsány.

Koncem války jsme stáli pfied
domem a pozorovali nekoneãné
kolony nûmeck˘ch vojákÛ, ktefií
prchali smûrem k Boskovicím.

Vedle nás sedûl ná‰ pes, neurãi-
tého stfiedního plemene. Najed-
nou nûmeck˘ voják seskoãil
z povozu a rozbûhl se smûrem
k nám. Nevûdûli jsme proã, ale
zfiejmû to poznal ná‰ pes, kter˘
rychle utekl otvorem pro slepice
ve vratech do stodoly, vystrãil
jen hlavu a zaãal zufiivû ‰tûkat.
Nûmec se vrátil na povoz a nám
teprve potom do‰lo, Ïe asi dostal
chuÈ na na‰eho pejska, ale ten
mu to sv˘m útûkem znemoÏ-
nil…”

„ Rok mého narození byl osu-
dov˘ nejen pro mû, ale i pro mé
vrstevníky narozené v r. 1921 –
v‰ichni jsme totiÏ byli totálnû
nasazeni do Nûmecka. Tatínka
to stálo spoustu úsilí, ale hlavnû
penûz a nakonec se podafiilo, Ïe
jsem nemusela do Nûmecka
a odjela jsem pracovat do továr-
ny v Adamovû. Bydlení jsem si
na‰la v Blansku u rodiny
Pudichov˘ch, ktefií bydleli v ro-
dinném domku pod dnes zá-
kladní ‰kolou TGM (v souãas-
nosti zde stojí budova FÚ – po-
zn. redakce). Na jafie roku 1945
bylo Blansko bombardováno
a nálet byl mífien právû na zá-
kladní ‰kolu, která byla ob˘vá-
na Nûmci a dále na JeÏkovu to-
várnu ve mûstû (b˘val˘ ADAST
– pozn. redakce). Tûsnû pfied
náletem jsem ode‰la pro rohlíky
do nedaleké pekárny „U Du‰kÛ”
a tak jsem si nevûdomky za-
chránila Ïivot. P. Pudich byl
v ãase náletu na zahradû a nálet
pfieÏil, takové ‰tûstí v‰ak nemû-
la jeho manÏelka uvnitfi domu,
kter˘ zasáhla bomba. Lidé se
báli vyjít ven a tak na hfibitov
paní Pudichovou odvezli na tra-
kafii. Pohfibil ji mÛj bratr , kter˘
slouÏil v Blansku jako evange-
lick˘ faráfi, pohfibu se lidé neú-
ãastnili z obavy dal‰ího náletu.
Po té se mnû podafiilo autosto-
pem odjet do Brna, odkud jsem
se pû‰ky po Ïeleznici vydala na
cestu do rodn˘ch Ivanãic, neb
rodiãe po náletu na Blansko vû-
fiili, Ïe jsem mrtvá. Vlaky tehdy
nejezdily a tak lidé i do Brna
chodili pû‰ky.”

Letos si v kvûtnu pfiipomínáme 67. v˘roãí konce druhé svûtové války.
Mlad‰í generace znají válku pouze ze ‰koly ãi z vyprávûní. My jsme na-
‰li a oslovili pamûtníky z regionu, ktefií válku sami zaÏili a mají ji stále,
jak fiíkají, v „Ïivé pamûti”. Pfiiná‰íme vám jejich vzpomínky.

Ra‰ino a.s. Brnûnská 1085, KU¤IM, tel.: 602 486 331

Ford Focus 1,6 105PS

Cena: 334 990 Kã vãetnû DPH

Vítûz ankety 
automobil roku

Základní v˘bava obsahuje:
• motor 1,6TiVCT,105PS 
• klimatizace
• 6 airbagÛ 
• ABS,ESP,TCS,EBA, ASR 
• el. pfiední okna • el. zrcátka 
• centrál dálkov˘ 
• stereorádio CD s MP3 
• koÏen˘ volant • stfiedová konzola
• 16" kola • ECO mode 
• palubní poãítaã

Kamila Doãekalová
mobil: 777 765 543

e-mail: kamiladocekalova@seznam.cz

www.kd-uklid.cz

Kompletní péãe 
o va‰i domácnost

Paní Andûla Zemánková
(roz. Jefiábková) vyrÛstala
v Újezdû u Kun‰tátu a pa-
matuje si dobu, jak to bylo
ke konci války.

Paní Marta Nezvalová ro-
zená Nigrynová  ve sv˘ch
91. letech zavzpomínala na
nelehké ãasy v dobû 2. svû-
tové války v Blansku…

Pan Josef Bene‰ z Chru-
dichrom vzpomíná…


