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Nûmecká armáda utíká pfies letovické námûstí smûrem na západ 9. kvûtna 1945.
Foto: archiv Petra ·vancary

V Ïidovské ãtvrti v Plaãkovû ulici 9. kvûtna 1945 zapálili prchající Nûmci auto s municí a zpÛ-
sobili obyvatelÛm v pfiilehl˘ch domech na obydlích velké ‰kody, dva domy vyhofiely, jiné poni-
ãily vybuchující stfiely (dodnes je zde nezastavûná proluka). Foto: Sbírka Muzea Boskovicka

Druhá svûtová válka 
ve vzpomínkách

Pokraãování textu ze strany 9
ProtoÏe tu‰il, Ïe se nûkde poslouchají za-

hraniãní stanice a oni tu moÏnost nemûli.
Ale ãlovûk mûl strach cokoliv fiíct. V pûta-
ãtyfiicátém, kdyÏ pfii‰li Rusové, to nebylo
o nic lep‰í. Pfied nimi táhla âeskoslovenská
armáda, tady jen pro‰li, ale takov˘ mlad˘
slovensk˘ dÛstojník nás varoval: „V‰echno
schovejte, Rusy jdou, v‰echno kradou a ni-
ãí”. No, my jsme tu mûli osvoboditele nû-
kolik mûsícÛ a to nejde popsat, jak se cho-
vali. V‰e niãili. Já se pak odmítal uãit rusky. 

Dobfie si pamatuji také bombardování
Brna v listopadu1944, protoÏe jsme tam
s bratry studovali. ·koly na jiÏní
Moravû mûli povinnost mít pu‰tûné rá-
dio na VídeÀ, a kdyÏ se v rádiu ozval
zpûv kukaãky, byli fieditelé povinní 
rozpustit ‰kolu. Tehdy se to dûlo velmi
ãasto a b˘vali jsme svûdky neveselé 
podívané. Bombardování bylo zlé, lidé
tady bez niãeho chodili, protoÏe jejich
domy dostaly zásah.” 

Text: Peha

Boskovice 2. srpna 1945, Okresní velitelství v Boskovicích
Vûc: Násilnosti spáchané Nûmci po 5. kvûtnu
V obci Okrouhlá: v noci na 10. kvûtna 1945 byl prchajícími nûmeck˘mi vojíny bodlem 
usmrcen 32let˘ krejãí Josef Minx z Okrouhlé ã. p. 16 a pobodán rolník Ladislav Tich˘
z Okrouhlé ã. p.  14, ktefií konali v obci noãní hlídku. Pachatelé prchli. 

Boskovice 2. srpna 1945, Okresní velitelství v Boskovicích
Vûc: Násilnosti spáchané Nûmci po 5. kvûtnu
V obci BohuÀovû: u Letovic byli dne 8. 5. 1945 ustupujícími vojáky zastfieleni: Rudolf
Koudelka, 43let˘ autodopravce z BohuÀova ã. p. 82 a jeho syn Rudolf Koudelka, pfiiãemÏ
jim bylo kladeno za vinu, Ïe vyrobili trojúhelníkové ostny, které mûli házet na silnici.
Svûdku pfiípadu Jindfiichu Jefiábkovi z BohuÀova ã. p. 70, kter˘ mûl b˘ti rovnûÏ zastfielen,
se v posledním okamÏiku podafiilo uprchnouti. 

Boskovice 2. srpna 1945, Okresní velitelství v Boskovicích
Vûc: Násilnosti spáchané Nûmci po 5. kvûtnu
V obci Lysice: byl dne 9. 5. 1945 dopoledne tûÏce postfielen rolník Miroslav Sova
z Vlko‰e u Pfierova, kter˘ vezl ustupující nûmecké vojáky a nechtûl v dal‰í cestû s nimi
pokraãovat. 
Dne 9. 5. 1945 byli zastfieleni na kopci zvaném Hostec u Lysic dûlníci Josef Chladil
a Vladimír Sedlák z Lysic z neznám˘ch dÛvodÛ. 
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Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

LAST MINUTE 24 HODIN DENNĚ 

PLAVBY STŘEDOMOŘÍM I OCEÁNEM, CYKLOTURISTIKA,

 SENIOŘI +55 DOTACE = pobyty v Evropě ! 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!
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! V¯BùR OD 298 CK S NA·Í SLEVOU NAVÍC !
TIP kvûten/ãerven: 

Thassos, Zakyntos Lefkada, Parga, Tolo, bus 12-15 dní od 2.350 Kã!  
Bulharsko letecky Brno od 6.990 Kã, Albánie od 11.990 Kã

Norsko, Losí a Trolí stezky letecky 19.900 Kã, Okruh Madeira let 26.900 Kã

Poznávací zájezdy, Eurovíkendy, jízdenky, cest. poji‰tûní aj.


