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Sedmdesáté v˘roãí konce
druhé svûtové války

Druhá svûtová válka
ve vzpomínkách

První vojenské bojové akce se
Moravy dotkly v dobû Druhé svûtové
války v roce 1943, kdy spojenci zaãali
naru‰ovat nûmecké zázemí balony. 

V okrese byl poprvé zji‰tûn takov˘ ba-
lon 30. 4. 1943 u Lhoty Rapotiny. Balony
slouÏily jako nosiãe zápaln˘ch zafiízení. 

V polovinû roku 1944 spojenecké jednot-
ky ovládly JiÏní a Stfiení Itálii a po náletu na
VídeÀ se dostaly aÏ k Bfieclavi. Spojenci vû-
novali pozornost vedení psychologické vál-
ky, kterou uskuteãÀovali shazováním letákÛ.
KaÏd˘ pfielet spojeneck˘ch letounÛ nad na-
‰ím územím znamenal vyhlá‰ení leteckého
poplachu a kaÏd˘ zji‰tûn˘ nález letákÛ se
musel hlásit a pfiedat na Gestapo. Nálezy by-
ly hlá‰eny v srpnu u Lysic a Blanska. V po-
lovinû listopadu Ameriãané shodili prospek-
ty nad Boskovicemi, Blanskem, âernou
Horou, Lysicemi, Rájcem, Skalicí nad
Svitavou, Svitávkou, Velk˘mi Opatovicemi,
Kun‰tátem, Ole‰nicí a Îìárnou.

Letecké boje nad regionem zaãaly
v dubnu 1945.

První dubnov˘ den napadly tfii americ-

ké letouny, tzv. Kotláfii, nádraÏí ve Skalici
nad Svitavou a po‰kodily dvû lokomotivy.
Následující den sovûtské letouny 2. letec-
ké armády, pÛsobící v rámci 1. ukrajinské-
ho frontu napadly Velké Opatovice. 

V odpoledních hodinách 25. dubna
podnikli sovût‰tí letci pumov˘ útok na
Blansko. Byly to posádky 218. Bitevní le-
tecké divize vybavené americk˘mi letou-
ny. Po 18. hodinû dopadly první ze tfií set
pum na mûsto, kde bylo po‰kozeno 126
domÛ. Z vefiejn˘ch budov byly nejvíce po-
‰kozeny po‰ta, ‰koly a dvÛr velkostatku.
Znaãné ‰kody zanechal nálet na objektech
JeÏkovy továrny. Ojedinûlé nálety byly na
mûsto uskuteãnûny i v dal‰ích dvou dnech. 

27. dubna po pÛlnoci byl vyhlá‰en nálet
nepfiátelsk˘ch letadel v Boskovicích. Bomby
dopadly na hfibitov, po‰kodily nûkolik po-
mníkÛ, jiné po‰kodily domy v Havlíãkové
tfiídû naproti továrny Bosko. Za dva dny na to
shodila letadla pumy v okolí okresního úfia-
du. Okna úfiadu i v domech u evangelického
kostela mûla rozbitá okna.

Nejhor‰í nálet byl 5. kvûtna po deváté

Hrabû Hugo Mensdorff-Pouilly proÏil
váleãné období nejen v Boskovicích, ale
i v Brnû, kde studoval na gymnáziu. Válku
má spojenou s totalitním reÏimem, nucením
rodiãÛ, aby se pfiihlásili k NûmcÛm i s bom-
bardováním, kdyÏ se válka ch˘lila ke konci.

„Kolik mi bylo, kdyÏ to skonãilo? No
necel˘ch ‰estnáct…..byl jsem tehdy kluk
a tak moc jsem to neproÏíval. Ale válku si
pamatuji, tûÏké to bylo hlavnû pro rodiãe,

protoÏe je nutili, aby se pfiihlásili
k NûmcÛm. Oba odmítli, takÏe nás ti
Nûmci nemûli rádi. Mûli jsme je tady ce-
lou válku, byl tu totiÏ vojensk˘ lazaret,
ale bylo mezi nimi i pár antifa‰istÛ, ktefií
byli naverbováni. Vzpomínám si na jed-
noho, byl to knûz, ten chodil a stále opa-
koval: „Já jsem katolick˘ knûz, vûfite mi,
ale já chci vûdût, jak to vypadá”. 

Pokraãování textu na stranû 14

hodinû v Boskovicích, kdy ruská letadla
shodila pumy v uliãce z námûstí do
Su‰ilovy tfiídy pfied rezidencí. Bylo tam pl-
no lidí, neboÈ v sobotu chodívali obyãejnû
obstarávat nákupy. Nálet byl náhl˘, neoãe-
kávan˘, sirény jiÏ nehoukaly na poplach,
lidé se nestaãili schovat do domÛ. O Ïivot
pfii‰lo devût osob, fiada lidí byla poranûná.
Domy byly téÏ poniãeny. Dfiíve b˘valy ci-
zí nálety ohla‰ovány mûstskou a továrními
sirénami, toho dne jiÏ ne‰el elektrick˘
proud, Brno také nevysílalo zprávy
a VídeÀ také umlkla. 

Dne 27. dubna 1945 v noci padly první
bomby na Letovice, pfii náletu zemfiela
32letá Markéta Dvofiáãková. Druh˘ den
pfieletûly nad mûstem tfii letouny a shodily
‰est bomb, z nichÏ tfii vybuchly, aniÏ zpÛ-
sobily vût‰í ‰kodu. Text: Peha

Zdroje:
„http://kronika.boskovice.cz/kronika/1922-
1962/kronika.html, strana 94 - 95”
„Îijeme jejich odkazem (Blanensko a Boskovicko
v boji proti fa‰ismu 1933 - 1945), Petr Koneãn˘ -
Vladimír Polák, rok v˘roby 1985” (Literaturu
poskytlo Muzeum Boskovicka)
„Letovice za II. svûtové války, Karel Synek”

Konec druhé svûtové války se v Evropû slaví neuvûfiiteln˘ch sedmdesát let. Pro nás nepamûtníky je válka spo-
jená pfiedev‰ím s ghety, koncentraãními tábory a vyhlazováním nevhodné rasy. Na toto téma bylo natoãeno
nespoãet filmÛ a dokumentÛ, pfii jejichÏ zhlédnutí mrazí a cítíme totální beznadûj. Ale Druhá svûtová válka má
dal‰í dûsivou stránku v podobû Protektorátu, kdy Nûmci okupovali celou na‰i republiku, tedy i ná‰ region.
Bojové akce vyvrcholily koncem války jak ve vzduchu, tak i na zemi pfii odsunu NûmcÛ.

Tû‰íme se na vás:
PO - PÁ 8 -18 hod. 

SO 8 - 17 hod.
www.zerarajec.cz

P¤ÍJEZD NEOMEZEN
516 412 774 velkoobchod

516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- pfiísady 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- balkónové kvûtiny
- hnojiva a postfiiky
- dfieviny a pûstební nádoby

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko

Prohlídka ‰koly moÏná po domluvû

* Ekonomika a podnikání – finanãní fiízení a zdaÀování
* Cestovní ruch
* Ekonomika a podnikání – ekonomika nemovitého majetku
* Finanãnictví a bankovnictví
* Diplomovaná v‰eobecná sestra

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz

Jdi do toho

Získej titul DiS. na VO· studiem po maturitû

Zniãen˘ most v Blansku – v pozadí budova nádraÏí. Foto: soukrom˘ archiv stam


