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nĚrrpnÉ ZE ztptsÚ Z KI\IHY tvÁvŠrĚv
MTJZEA V KAME1VICI ITAD LIPOT]

,,Závídíffie, ale p ejeme. Expozice
\

je to skutečně krásná a hodnotná."
Za kolektiu muzejních pracouník okresu
Pelh, imou - A. Slaba, muzeum, Humpolec.

''Dne 29. čeťvence 1974 jsme navštÍvili muzeum v Kamenici nad Lipou. V -rámc LDT ,,Kalich,., se nám vel , ne-lubšÍ partyzánského odboje na ku a
se K nad Lipou. Celá expozice p kého

hnutÍ, i ta, která pat Í k stému v5íročí narození hud_ebniho skladatele V.
Nováka, na mne i mládež pion rského tábora ,,Kalich" učinila ten nejhtubšÍ
dojem. Děkujeme Vám."

Piong i 3., 4., a 5. oddílu LDT ,,KALlcH,
s oedoucími

''S tictou sa sklaniame pred hrdinami našich revolučn ch tradicií. Vela aj
nám'Slovakom hovoría, poučuj , nabádajrl k revolučnym čincm na poli mig-
rového - socíalistického budovania'"

Hlasnik, ued. tajemník ov Kss D. Kubín

''Js seni kr e nás zmocnily ve Vašem kamenickémmu cela si nak vzácnou pietou Vašeho odboj'e
a k i't nJ čně děkujeme-. Děkujeme s' Kadlécovi
za zanÍcen v1 klad, ktery nás uchvátil."

Kalabisoui a Kalkusoui z Brna

''Velmi'pěkná expozice revolučnÍch tradic, vystar'a pohlednic, ale hlavně sÍo národním umělci V. Novákovi. Dik za záslužnou á obětavou prácí osvěto-
v rn pracovníkr]m Kamenice nad Lipou."

prof. Turek

''Kamenické muzeum je opravdu k památníkem svého rodného kraje..,
o d, a někotik' pod.pist)

,,Jsme ve Vašem muzeu prvně. LÍbÍ se nám u Vás. Vašemu snaženi p ejeme
hodně spěchri."

Ant, Eučílc a další poclpisg, Humpolec

''Děkujeme za milé p ijetí a poskytnutí poučenÍ našim mlad5?m učiteltlm...
Úěaštníci temat. zdiezdu miadgch učitet
okresu Pelh imou

''Děkujerne za velmi pěkn;f zážitek. Budeme se rádi vracet..,
Roddci z Chomutoua



P i Vlastivědném muzgtl V nad Lipou byla otev ena

9. května tgi+ pamětní síri ho a -partyzánského 
hnutí

na Kamenicxu. Hlavni-projev na -tomto 
slavnostním aktu pro-

nesl tajemní}< IKV KSC s. lulttuo' Vondrtrs*ko gzučastnili Se ho

okresní a místní stranič tÍ a ve e jnÍ . ťun Kglonarl'

P čí MšstNV V KenrenÍci nad' Lipou a za jeho ptrné finanční,
hmotné a po apory stává Se pamětní sí názorn m

zobrazenÍm.*o'"t..'eníhoclělnickéhohnutíodpočátkťt
nadvlády f eudalÍSmu az po vznik uvěd omělého a organizované_

ho děInického hnutÍ nejen V KamenicÍ nad Lipou, ale i v jeho

širším oxotí. v p eciní 'čásii jsou instalovány exponďtl,,-!iipo_

m.najÍcÍ trpké onaoni feudalismu' ktery utopil V ne!'ítostnérn
norrnlnintví všechnu ruánod1' podáaného ]idu chudé Vysočiny

odporu našeho pracujÍcího lidu Ka-

menÍcka proti nenáviděnému hitler:ovskému fašismtr V období okupace- od-
por se projevÍl koncem roku Ig44 a hlavně od pcčátku roku 1945 aŽ do

Řvětnovych-'dn =osvobození naší vlasti Sovětskou armádou v r]nasovém hnuti
partyzánského odboje. PatnáctičIenná skupÍna zkušetrych sovětskych party-
zánri vedenych velitelem Ivanem Ivanovičem lvanoveil, politickyT komisa_
em ing. 1irim Nezvalem a náčelnÍkem štábu JosÍfem Fomičem Gilem, Se-

skočila v b eznu 1945 onrylem na vrchu Melechov u Ledče. nad Sázavou.

ffi;;i planody za neustálého pronásledován! nacistiit<ymi-_ťrtvary 
- 
Se

p esttnu1a^ 50 km jižněji na místo u crsady Knížata na Kamenicku,

iur. na Bozděchovško. MěIi t avenou p dtr pro Svo j; ši rokolt organi-
Žační a bojovou čÍnnost v pa k
projevila p e-Qevším y zí:lér čné fázi
žánské obci MnÍch proti mnohonáso
padlo 5. května a ve společn m hro
statečnych partyzánri, mezi nimÍ

6. května byla zlot ilymi esesmany v
sku a 25 jejích občanri bestjá1ně zavražclěno.

átníkern, }<ter d stojn
é nejtepšÍ síty a schop
' Pietnírn uspo ádáním
za svobodu své krásné

Kamenicku.

Dristo jnou, esteticko-umě] ecko
Soukup a sousoším padlého p
R Íž. Centrum pamětnÍ sín ě
skleněnych vázách, vyroben ch
uchována prst z hlavních sovět
války.

V roce tg75 Ve dnech !7. a 18. května oslavíme V rámci 30. vyročí osvo-

bozenÍ našÍ vlastÍ Sovětskou armádou celostátnÍmi oslavami v Mnichu pa-

mátku padlych hrdinrj sovětskych a našich partyzánri v partyzá"9}:e obci

Mnieh. 

L y rJrr lll qrÁr 9 -_ __ J 
t jj )



Slauné uuítaní Rudé armadg, osuoboditetka, fld
d,ne 70. kuětna 7945

naměstí u Kamenici nad Lipou

HIsToRIcKÁ DATA KAMENIGE NAD tIPoU v 30. VÝRoČÍ
osVoBozENÍ NAŠÍ v[AsTI soVĚTsKoU ARMÁDGU

o 105. v ročÍ narozenÍ hudebnÍho skladatele Vítězslava Nováka

o 100. vyročí založenÍ poŽárního sboru

o 100. v' ročí za|oženÍ sklá ství na Kamenicku
[ve Včelničce u Kamenice nad Lipou ]

o 100. vyročí od narozenÍ a 60. v ročí mrtÍ prof. dr. Stanislava Provázka,
bojovníka proti epidemiÍm

o 100. v ročÍ narození Raineho Mar1a Rilkeho, básnÍka

. 35. vyročí založenÍ Vlastivědného muzea

o 30. vyročí ustavenÍ MěstNV

Na titulní straně zaběr z pamětni síně Vlastiuědného muzea a pamatník
u Mnichu.

Vydalo Vlastivědné muzeum v KamenicÍ
rok 1974 Povoleno oNv Pelh Írnov -4 Pelh imov 453027/74

nad Lipou jako vyroční zprávu za
Vytiskly |ihočeské tiskárny, závod
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Souso,ší památníku
CrynbnrypHar rpynna naM rrtinKa
Statuengruppe des Mahnmals
Statue group of monument

Pantyzánská obec

MI{ICH,

památné rmísto boje proti fašismu.

Mnich celkovy pohlecl
MHnx oíulvtt BvlA
Mnich Gesamtanblick
Mnich General look



Obec Mnich na Pelh irnovsku má staletou
historii. NáleŽí se vší pravděpodobností k nej-
starším osadám Českomoravské vysočiny, které
vznikly asi ve L2. stoI. vnit ní ko'Ionizací na
pťrvodně zalesněné pťrdě. Svědčí o tom i pod-
kovovity tvar obce. V letech 1359-60 Se nazyvá
patrone,rn kostela v obci Purkart z Mnichu. Fara
p i kostele byvala od starodáVna pevnou tvtzí.
Doba asi dvou set let, v níž byl vybudován
šlechticky majetek, odpovídá také zhruba vzni-
ku obce Ve 12. století. R. 1398 jsou znárni t i
držítelé Mníchu, a to rytíŤi Jind ich, Miku].áš a
Vilérn. Z nich se později p ipomíná Mikuláš
z Mnichu, ktery r. I4I5 zpečetil, Iist stížny ke
koncilu Kostnickému. V 16. stol. se v historÍc-
kych záznarnech hovo í o tvrzi Mnich s popluŽ_
nym dvorem a s několika k ní náLežejícími
vesnicemi. V dalších stoletích se st ídali feu-
dátní ďržitelé moci, zprvv vyznání utrakvistic-
kého, od r. 1628 katolického. V L7. stol. byi
Mnich p ipojen k panství Červená Lhota. V té
době však už tvrz pustne. Teprve v roce Ll62
ji dává František svob. pán Gude'nus upravit
na obyvatelno'u faru p í kostele.

Taková je asi stručná historie kdysi poddan-
ské obce Mnich.

Avšak partyzánská obec Mnich se vyznačně
zapsala V květnovych dnech r. Í945 do novodo-
b ,ch dějín našeho národa. Květnové udalostí
v Mnichu a V celé široké oblasti na Českomo-
ravské vyso,čině jso'u závérečnou fází poslední
světové války, která měla p ímo v katastru obce
tragicky spád.

odboj proti lritIerovskému fašismu na Vyso-
čině má své dristojné místo v dějínách Jiho-
českého kraje. Jeho vyvrcholením byl s'eskok
sovětské partyzánské skupiny na vrch Melechov
u Ledče n. Sáz. Ve1itelem vysadku byl statečny
a zkušeny sovětsky dristojník pattyzán Ivan
Ivanovič lvanov. Velení 4. ukrajinského frontu
vysílalo na podzim L944 do českych zemí para-
desantní skupiny se zpravodajskymi, destrukční-
mi a bojovymi ťikoly. Lesnatá oblast Pelh ímov-
ska sk1 tala pro takovou činnost vyho'dné pod-
mínky za p edpokladu, že se kolem jádra
vyslané a dob e vycviěené 'skupiny seskupí proti
okumantrim další spolubojovníci z místního
obyvatelstva.

Na Pelh imovsku, Kamenicku, Jind ichohra-
decku a Táborsku byly v té době j'iŽ odbojové
skupiny Klement Gottwald, Jan Žížka, Tábo-
rité, Kovpak a Lesu zdar.

Místem určení 15ti členné vysadkové skupiny

sovětského partyzána Ivanova byla samota Kní-
žata u Kamenice n. L., pob\íž kopce Zbihovka.
Vysadek seskočítr V noci 25. bÍezna Ig45 omyIemna kopec Melechov a jeho nejbliŽší okolí, asi
50 km od místa určení. Ved1e sovětsk ,ch, ve_
směs zkušen ,ch partyzánri Z Ukrajíny á z r z-irych válečnych oblastí Sovětského svazu', bylve skupíhě jako politicky komisá i poručík' československého armádního sboru r"g. Ji í
Nezval. Parašutisté byli po seskoku rozptyleni.
Postupovali pak Ve t e.ch hloučcích nočnímí
pocho,dy na nrísto privodního určení. Byt to
vyčerp ávající a nesnadny po,chod, často ,i dra-
tnatick' ch událostí, nap . na Ledečsku, Humpo_
lecku, PeIh'imovsku nebo Kamenicku, krajino,u,na niŽ partyzáreí rrebyIi zvykLí, neznali li; za
neustáiého pronásiedování SS-trup, gestapa aněmecké poiicíe" DíIčí historii tohoto po.hoar,r
velíce svěže a barvitě popsala Za Svou skupinu(v nlž byIy dvě ženy) partyzánka E. N. Aba-lová. Totéž, včetně radostného setkání s ostat-nímÍ druhy, zachyt|L poutavě Ji í Nezval.K setkárrí partyzán došlo až po' tydennínrpochodu. V I,esích Kamenicl<a pak sovětštíučastníci navázali styk S našimi partyzány as odbojovymi složkami, zejména s komunistic_
kym ocbojem V lVovém Etynku a V Jind ichově
F{radci. Spoje,llím S daišími oddíly byl vytvo enSvaz partyzánskych oddílri Za Prahu, kteréžtopojrnerrování si určíla skupina ještě p ed odle-tem na naše uzemí" Štan Svazu se briyp esunuldo lVového Bozděchova a okolních le,sri a těsněp ed květnovymí udáIostmi pak do myslívny
Eustach v Iesích Černovickych. Svaz konalv těclrto oblastec r pi''ípravy k cetronáro,dnímu
povstání.

5. května došio k odzbrojení nacístické posád-ky V Novém Etyn'[ru (dnes Nová Včelni"u), b\íz-kém Jarošově riad Nežárkou, V obratani, ; Bez_děčíně a Šimpachu. V noci z 5. na 6. lrvětnaprovedla 15ti čtrenná ritočná skupina vedenáJi írn Nezva].enr a neIadym studentem mar_xistotl Edou Enarern Z Nové Vče1nice a 30tičIenná zálohová skupina pod vedením I. I.rvanova odzbrojení německé posádky v Mnichu.Celá akce by byvata patrně proběhla b.z vět_ších ztrát a po'tíží, kdyby právě V té době
nedonazil do M.lichu silny, pt,nc ozbrojeny pan-
cé ov1r oddíl SS, ktery u.' prusunoval z Kame-níce nad Lipou snrěre'rn na Deštnou a Soběslav.oddíl zasáhI do noční akce, která se proto
neobešla bez větších ztrát na obou stranách.Padlo na 35 fašist a 12 partyzán . Me'i padly-

I



mi byli i sovětští partyzání (rntady 2l-Lety,
statečn;f Juri j Pavlovič Basov a Ivan Ivanovič
Krilatov). !

Boj v Mnichu byl p edzvěstí konečného
osvobození i našeho kraje Sovětskou armádou,
osvobození vykoupeného spoxečně pro|itou krví
našich, sovětsk ch, ba dokonce jednoho jttgo-
slávského paftyzána.

27. května L945 byla uspo áďána v Mnichtt
ttyzna za padlé pattyzány a tírnto datenr byla
zahájena s}avná tradice národních poutí \r Mní-
chu, na néž V současné době (vždy po 5 letech)
navazují ce|ostátní oslavy v Mnichu, jimiŽ se
p ipomíná statečny boj našich i sovětskych lidí
proti fašismu. V Mnichu byl nad společnym
hrobem padlych bojovníkť1 zbudován po'mník
se sousoším partyzánťl, díIo akad. socha e Jana
P echovského Z Tábo'ra, a kulturní d m podle
návrhu národního umělce Ji ího Krohy. S osl,a-

vami v Mnichu jsou spojovány kulturní, spole-
čenské, branné a sportovní akce, soutěŽe, apod..

Žijict ričastníci hnutí odporu a p edevším
sovětští partyzáni napsali od r. 1960, kdy se
těchto slavností poprvé zr.ičastnili, i v raZÍ'Lou

kapito|u do internacÍoná|ních vztah m'ezi obě-
ma naširni národy. Z nich Se zvláště byvaIl
radista skupiny, I. S. Kucharenko, stal prosltt-
t ,m svym trva).ym a hlubokym zájmern o žívat
na PeIh imovsku, vzpomínkami i ko,respondencí
s velkym okruhem svych p átel. Také jejich
korespondence je vkladem do nově pojatych
vtahri čerskos1ovensko-sovětsk: ch, zvláště pO ob-
dobích k'rizov 'ch let 1968_1969.

Mnich vstupil i do oblasti čer5fu{ literatury,
zvláště do žánt , publicistickych. Vedle .IÍrího
Marka (Muži jdou ve tmě) a Miros|ava Ivanova
(Kam do'|étne ho}ubice) Se zajírna| o udá|osti
v Mnichu i náro'dní umě|ec trvan olbracht, kte_
ry se však bohužel nedosta} k napsání s[íbené
reportáže. Ivan olbracht bytr běhenn války
V osobním styku se skupínou Za Prahu za svého
pobytu ve St íb eci na T ebo sku.

Parn ,tkg u okolí Mnichu:

Kamentce nad Lipou: zámek, ktery vešel do
světové literatury v díie R. M. Rilka, dnes Dět-
ská ozdtavovna (od r. 1949). Rodiště hudebního
skladateIe Vítězslava Nováka (pamětní deska na
rodném domě náměstí, busta od socha e
Karla otáhala na ško|e, expozice Vítězstava
Nováka, život a dílo v Kameníckém mu-zeu).

v muzeu je instalována pamětní sí dě|níckého

a pattyzánského hnutí na Kamenicku. Úzko-
kolejná dráha obrata Jind ichtiv Hradec
(1906). Památná I'ípa v zámecké zahradě. Ha-
merky. Bradl"o.
v květnu ]'945 nacísty vypáIená obec Leskovice,
poblíže Pacova.
V čelnička; sktrá ská hut (1875)
Deštn ,.' praff]en neineráIní vody, nedaIeko státní
zámek Čerue'n Lhata. v Deštné je poh beil
skladatel Dltten z Dittersdorfu.

+
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Čábett<ťrv drinr místo boje
/lonn gadenrra Mecro 6ost

Čáb"ttnu' Haus - 
|Die Kampfstell'e

House of Čabelka _-'7 Place of fight

Deska obětí f ašismu II. světové války
Aocra xeprB cpauh3Ma ll-o MHPoBg so Hut

cedenktafel der opfer von FaschíSmus
im II. Weltkrieg
Memorial of a killed Partisan

Mís ca padlych par'tyzánu u
Mecra naBLII14x naPTt,t3aHoB
Stellen bei Čábelkas }Iaus,

Čáuett<ova domu

wo die Partisanen (gefallen sind
Places near- Čáuetra_}Iouse, where the partisans
were killed
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orie,ntační mapa
OpneHrnpoBoqHafl Kapra
Orientierungs-Landkarte
OrÍentation map

Část vyzbroje a vystroje partyzánského oddíIu,
Z expozice dělnického a partyzánského hntrtí
v museu Kamenice n. L.
9acru BoopyxeHnr n cHapnxeHnn naprn3aHcKoro
orPeAa n3 eKcno3uLlt4vl pa ouero v napTn3aHcKoro
ABU)KeHhr B My3ee B ropoAe KanaeHnqe H. n.
Ein TeíI der Bewaffnung und Ausrustung eines
Partisanen-Komandos aus der Exposition der
Arbeiter- und Partisanenbewegung
der. Stadt Kamenice n. L.
A part of armament and ordnance of a partisan
division fronr museum of labour and partisan
movement in Kamenica n. L.

Pomníček padlého partyzána
Ilavr erHuK naBuero naprh3aHa
Denkmal eines gefallenen Partisans
Memorial of a killed partisan



Mnich - objekty JZD obráncťr míru, nositele
Řádu práce
MHnx o uerrul ECXK opAeHa Tpyna >3at4nrHn'
KOB Mnpa(

Mnich Obiekte der LPG ,,Friedensverteidiger"
Tráger des orden der A beit
wtni-ctr obiects o,f the agricultural cooperative
form ,,Defender of Piece"
holder of .,Order of labout"'

,t $'n,p f .

s
n:i .J.

Pelh imov mírové náměstí
llenbrpxhMoB MHPHafl nnoulaAb
Pe1'h imov Friedensplatz
Pelh imov Piece-square
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Svou krví psali jsme bratrství Slovanri, vy žíví
či te tak skutky.

Dostává se vám do rukou propagační materiál,
ktery má na věčné časy p ipomínat bojové
bratrství našich a sovětsk ,ch partyzánri, kte í
zde na Českomoravské vysočině prolévali SVou
krev za to, aby jíž nikdy faŠismus ne'stál V ces-
tě šťastnému a radostnému životu budoucích
generaeí.

Ceoer,i KpoBbto Mbt nvlcant parcrao cnaBflH9H,
Bbr xr4Bbte AenaHTe TaK Aeno.

flonyqaere B pyKvl nponara HAtctcrcn Mare pnan,
KOTOpbrh hMeeT Ha BeqHbte BpeMeHa npnnoMhHaTb
oeeoe 6parcreo Har.t-lHx j4 coBercKHx naprh3aHoB,

Koropbre 3Aecb Ha Uer-ucxo-Mopaecro Bo3BbtuJeH-
HocTr4 npon nBann cBoto KpoBb 3a ro, qrodur yxe H.4-
KorAa cpauH3M He cTorn Ha Aopore cqacrnheo
v1 paAocTuo t XH3HH yAyulnX nOKOn eau .

Mit eigenem BIut haben wir díe Brtiderschaf t
der Slawen geschrieben Ihr Lebendigen tut
das durch Taten.

Sie bekommen in dÍe Hand das Propagandama-
terial, das die Kampfbrtiderschaft unserer und
sovjetischer Partisanen' die lrier ín den Boh_
misch-Máhrischen Hohen ihr BIut vergossen ha_
ben, in alle Ewigkeit ins Gedáchtnis rufen soll,
damit der Faschismus nie mehr einem gltickli-
ehen und freudigen Leben der ktinftigen Gene-
rationen im Wege stehen kann.

B.y our own blood we have written the brother-
hood oÍ SIaw nations You who are alive do
it by aets.

You get in your hands propaganda material
which has to remind for ever time the fighting
brotherhood of our and soviet partisans, who
have here in Bohemian and Moravian highlands
theÍr bloocl shed to the end that fascism ne_
vermore be in way of a lucky and joyful life
of future generations.

Parnátník slovanslrého bratrství
ilavrrrFn4K cnaBrHcKoro parcraa
Mahnmahl der slavischen Brtiderschaf t
Monument of Slarv brotherhood



Pietní akt u parnátníku
6narorose H ur aKT y naM flTH h Ka
Pietai<t beim Denkmal
Pious act at the monument

Mnich pohIed p es r'ybník
lVlH n x
Nlnich Blick tiber den Teich
Mnich A look a cross the pond

Mrrich l<ulturní dťrm
lVlHnx AoM Kynbrypbl
Mnich Kulturhaus
Mnich Ff ouse of culture



Famětní deska na myslivně Eustach
MervrophanbHafi AocKa Ha AoMe necHHKa 3ycrax
Gedenktafel an dem Jágerhaus Eustach
V{ernorial tabiet on gamekeeper's loclge

Samota Novy Bozděchov
VeAHHeHhe Hoaur 6os4exoa
trinsiedelei Novy Bozděchov
Solitude Novy Bozděchov

Nlyslivna trustach
Áoru necH H Ka 3ycrax
Jágerhaus Bustach
garnekeeper's lodge

Partyzánská obec Mnich
ilaprn3aHcKar AepeBHe MHyrx
Partisanengemeinde Mnich
Partisan rnunicipality Mnich
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Kamenice n. L. z .mek

KAMEI.{ICE
I\AD LIPOU

mapě tvo Í město Žirovnice,
Lipou, leží poslední na jeho
Do r. 1960 to bylo okresní

st ediskem Pelh imovska.
Město vzniklo patrně počátkem 13. stoletÍ. R,ok 7248 se

Městečko neslo v min v Hrazená K ne-bo Česká Kamenic.e, ohem pozdě álitnázev ,,nad Lipou". hursitského íhohnutí bylo m_ěsto dobyto old ichem z RoŽmberka, aler. t425 husité -dobyli hradu. Celá okolní krajÍna v té
09nq byta svědkem pohnutych událostí, V nÍchŽ se mocjihočeskych feudál jako byl t eba Menhart z Hrad_ce st etávala s husity: v bitvě u nedalekého rybní-ka KalÍcha nebo u rybnÍka Boru [Krvavce J u Počátek.

Na titulní straně: zá'mek D Kamenici n. L.



V dalšíctr léteclr Se V KamenÍci naď Lipou st ídaly r zné
vrchnosti. PoslednÍrn držitele'm Kamenice nad LÍpou byl
rod Geymtillerťr, kterérnu pat il zámek aŽ do r. 1945 [od
r. 1831 J.

P eclválečná doba Se snaŽila Z Kamenice nad LÍpou Vy-
tvo it nrěsto S v{Jtaznym rekreačním charakterem. Nebyl
tt-t témě žáďny pr rnysl a krajina měla doslova ,,kame-

((nitou" pťrdu. Zďe1ší klima bylo vyhodné. obecnym závě-
rem Z pozorovánÍ bylo, že ,,Kamenice nad Lipou je vy-
táznym termáInÍm ostrovenr S mírn m rázem klinra-
tick, m a Se značně p íznivou svahovou klimatickou po-
Iohou" . UvaŽovalo Se tehdy o zÍizení stavu pro Ié čení
plicních chorob, ale ke zŤízení stavu nedošlo. Po r. 1945,
kdy byl konfiskován zámek, jehoŽ poslednÍ majitel odešel
do cizÍny, Se p iklonila rolnická komise k názoru,využít
zá,mecké prostory pro u'místěnÍ Státní dětské oz,ďtavovny.
Zámek byl nákladem asi 3 miliÓn Kčs adaptován [po-
slední velké ripravy byly provedeny r. 1958] a od r. 1945
tu prošlo více neŽ 20 000 dětí S ohroženyrn zdravím.
Kamenická ozdravÍ}vna byla vybavena témě dokonalou
péčí o děti po nemocích a specializovala Se na péči
o dětské diabetiky. ozdravovna' umÍstěná V byvalém
šlechtickém sídIe, je názotnym p íkladem vhodného vy-
uŽití historickych budov, kdy Se dbá na ochranu této
stavební parnátky, netrpí a neporušil Se ani vzhled a
charakter stavby.
Kamenick hrad vznikl V době, kdy vznikalo město. Do-
sud jsou patrny na straně k ná'městí zbytky fortÍf ikací. }e
to částečně zachovaly hradnÍ p íkop, Z druhé strany pak
'Zámecky rybník a hluboké koryto potoka. Hrad měl
velmi sloŽity stavební vyvoj. Nejvyznamnějších změn do-
znal. za Jana Malovce, ktery jej p ebudoval na rene-
sanční zámek [1583 ] . V té době byla nově ešena vstup-
nÍ brána, v obdélnÍkovém nádvo í vznikla dvě patra
arkád. Ta jsou nynÍ zachována pouze po t ech stranáclr
p ízemí, v 1'. poschodí byly V pozdějšÍch létech arkády

zámekuKo.menÍcin L



zazděny. Záme,k pak pustnul, V 19. stol. sloužil kromě
jiného i za pravnu vlny.
S proměnami zámku souvisely i změny v zámecké za-
hradě, kde stojÍ stará kamenická lípa, p'o níŽ je pojme-
nováno město. Tradice vyprávÍ o tom, že je stará 7,0o let,
někte Í auto i ji povaŽujÍ za mlnohem staršÍ _ aŽ 900 let.
R. 7924 jÍ srazil blesk vrchol, drnes její dvě zbylé vod'o_
rovné větve majÍ rozpětí asi 20 m.
Ke kamenickému zámku se váže ještě i jiná pozoruhod-
no patll FrantÍšku Rilkemu, pra_dě rii Rilka, jemuŽ Se stal p ed_
ob bás,ni ,,Píse . o lásce a smrti
ko
V současné době V Kamenici nad Lipou pokračuje d í-
vějšÍ nev raznÝ pr mysl d eva sky v Prrimyslovém pod_
niku fvyroba nábytku do škol aj.) a sktárně, která je
umÍstěna V budově b valého okresnÍho soud'u. V p íš_
tích letech se V Kamenici nad Lipou plánuje stavba
nové modernÍ sktárny pro 800 zaměstn]ancťr. Je však
t eba vy ešit problém dopravy surovin i v robkťr. P es
Kamenici nad I'ipou vede sice zkokolejná trať obrata
-Iind ichtiv Hradec, je však uŽ spíše technickou rari-
tou, neŽ tratÍ vyhovujícÍ p,ot ebám d,neška. Kamenická
lokálka byla otev ena r. 1906, zpočátku Se používalo
,,miniaturních" parních lokomotiv_, dnes už še uŽÍvá
pouze motorovych.
o19š_nÍ podoba města vzniklq hlavně po r. 1899, kdy po
velkém poŽátu byl postaven hotet LÍpa a okolnÍ budovy.
Po r. 1945 se tady mrnoho zrněnilo: byl vybuldován nov
textilrnÍ závod_ Tylex, p'oŽátnÍ zbtojnice a nnodernÍ opr,av-
na automobilti. R. 1963 byl dokončen nov, kuiturnÍ drirn.
Tél:'oŽ roku bylo otev eno nové obchodnÍ st edisko tvo_
ÍcÍ dnes dominantu náměstÍ. V současné době vznÍká

za Zárneck' 'm rybníkem nové chatové městečko, umÍstě-
né v krásném prost edÍ p írodního parku Hamerky: bu_
dovánÍ městečika ještě nenÍ skonče,no [zatím má jen 45l žek]. ZvyšÍ nejern ubytovací možnosti v Kamenici nad

Kulturní d .m u Kamenici n- L.



Lipou, ale stane se skutečně rekreačnÍm st ediskenr
hlavně po vybudování blÍzkého koupaliště.

-

-

vali. JednÍm byl i Alois Ka1voda.
Kame,nice nad Lipou kaŽdyrn roke,m láká státe vÍc a vÍcnávšt pěknych lesích u rybníkťr. Kul-turní dy v kulturnÍm donic a v kiirě;je tu hovna a muzeum, které po ádá
časté

(.,
E r'.

/
Š
HI

-\ť :t

{N,s\

$š

Z .mek eeruená Lhata



NávštěvnÍky nezklame ani bIízké a vzdáleně jši okolí.
Z Karnenice nad Lipou b vá navštěvován zámek červená
Lhota u Deštné. Deštná je zajt'mavé mÍsto, proslaveiné
sv mi lázněmi fpramen sV. Jana) a deštěnskou minerál-
ní vodou Deštěnkou. Na h bitově je poh ben vynikající
hudebnÍk konce 18. stoletÍ Ditterse z Dittersdorfu, kter '

r. L799 zem el na nedalekém zámku Nov Dvťrr. Do zám-
ku umÍstiI dě j své novely ,,Pankrác Budecius, kan_
tor" spisovateI AntonÍn Sova. Na ceště do Deštné ležÍ.
Mnich, památné mÍsto protifašistického odboje. Historie
bojri u Mnichu je spojena se jmérnem pattyzánské skupi-
ny Za Prahu. Na počest obětí z ad partyzánsk ch bo-
jovníkri a obětí fašismu z celého okolÍ byt tu po r. 1945
postaven pomnÍk,,Slovanského bratrstvÍ" a podle ná_
vrhu národního umělce I. Krohy kulturní dtim. Je ttt
vzorné IZD, vyznamenané medailÍ Světové rady mÍrtt.

Pěkná vycházka d,o vesnice ŠtÍtné, kde je p ÍbliŽně ozna'
čeno místo tvrze Tomáše ze Štitného. Nedaleko odtud je
město knoflÍk - Žirovnice. HistorÍe Žirov,nického perle-
ťá stvÍ ie stará vÍce neŽ sto let [1863 ]. V Žirovnickém
hradu byly odkryty a restaurovány zajímavé fresky z 75.
stoletÍ. Hrad v b eznu 1964 vyho el a nyní Se obnovuje"

Ze Žir,ovnice je moŽn,o navštívit Počátky, rodiště Tomáše
Pešiny z Čechorodu a básnÍka otakara B eziny. Na po-
čáteckém h bitově odpočívají rodiče Vítězslava Nováka
a manŽeIka I. V. Sládka. U Počátek je pěkně poloŽena
ozdravovna lulia FučÍka ve sv. Kate ině.

Na trati z Kamenice nad Lipou do obr,ataně leží městeč-
ko černovice s podobn' rn charakterem jako Kamenice
nd'd Lipou byvá označováno jako město ,,lesťr a ozdta-
Voven"- Blízko stanice K eče je pomníček ve tvaru ka-
Iicha p ipomínající ,,posle'd'ní táborskou bitvu" r. 7435
(postaven v roce 1-935!) Dobré spojení z Karnenice
nad Lipou umož uje navštívit dvě starobylá a p ibliŽně
stejně vzdálená města: Jind ichtiv Hradec a okresnÍ město
Pelh imov.

LÍpa U zamecké zahradě

Vydalo v roce.1964 Krajské St edisko státnÍ památkové péče

a ochrany p írody V Češi<ycrr Budějovicich a MNV V Kamenicj

n. L. ve spoluprqci Se StátnÍm u ;tavem památkové péče a ochrany

p Írody v Praze.
iext Josef Bílek; snímky Josef Bílek, L. Sitensky a z archívu

sÚppop IV. Hyhlík ] .

Tisk str^Ž zoo Češ. Budě jovice. Cena 0,80 xčs F-05'40952

nasled.uiÍcí straně: kaple na Brddle
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LESK OTICE

1915

Skupina pťo regionáIní dějiny p Í oV Ksč v Pelh imově - Lg'75



Motto:
Prduě adtroubiti uálku, u nds boiuje se.
Banrha d"rzych trosečnílct| loupt, stŤílí,

rue sg.

IVítězslav Nezval, FlÍstorÍcky obraz. )

Jaro roku 1945, které se ohlásilo vzdáIen m duněním d'ěl, p iblí-
Žilo na dosah konec druhé světové války. Zkonkretizovalo nadě;'e,
kterymÍ se posiloval těŽce zkoušeny nárocl, kter14 Se nikdy nesmí Íi
S mnichovsk m diktátern a ktery Se neclal zlomit ani V období nej-
těŽší nesvobody a perzekuce.

Partyzánské hnutí vyrostlo v oclhodlaného a silného protivníka na_
cistické mocÍ, Soust edÍlo a zaktivÍzovalo do ozbrojeného orlporu proti
nácistťrm síť místních ilegátních a pafiyzánskych skupÍn, ozbrojeny
bo j protÍ nep íteli Se stával cestott ke svoboďě. Revoluční národní
vybory byly p ipraveny k p evzetí moci.

Světovy válečnv p ožar vyvolany nacistickynr Němecliem končil na
zemí Cech a Moravy. V době, kdy Se svět chystat k oslavě vítězství

nad fašism'em, náš tid musel o SVoLl svobodtt ještě bojovat.
Maršál S S S chorner pouŽíval po svém ustanovení ne jvyšším ve_

litelem v Čechách ne jbrutálně jších prost edkťt, aby podep el Svou
upada jící autoritu ne jenom Ll českého obyvatelstva, ale i ve své
armádě. V tozkaze z 26. dubna 1945 narxídil bezohledny teror proti
Cechrim, kte í nejsou ochotni pod Ídit se nacistické zv li. Rozkaz do-
slova uvádí: ,,Pl-i sebemenšÍ známce odporu jsou zce7a na místě i
nejost ejší pnostŤedky. Z vesnic, které jsou v plamenech, již nÍkdo
st ílet nebude. Ien nyní nettkazovat žádnou slabost!"

Tímto heslem Se ídilÍ okupanti ještě p ed kapitrrlací, V době, kdy
upíralÍ své naděje iiŽ jen k americké armádě' I kdyŽ jejÍch situace
byla naprosto beznadějná, nezastavili Se anÍ p ed vyhlazováním a
vyvraŽďováním celych vesnic.

Již 3. května vypukla povstání V Severov choclních Čechách, na,
Plze sku a Kladensku. Na Moravě vypálily skupiny S S Javo íčko,
povraždÍly všechny muže a stttp ovan m terorem Se snaŽily zastrašit
obyvatelstvo a'odvrátit je od nep átetskych akcí proti ustttpujíCí ně-
mecké armádě.

Praha, která byla vŽdy hlavort a srdcem zemé, dala sv m revo_
ltrčnírrr vystoupenínr signál k povstání v celé zemi. Tato spontánní



lidová a revolttční akce byla vyvrcholenÍm celonárorlního odporu a
odboje proti nacistÍck m okupantrim.

Atmosféra květnovych dn , v níž Se nadšení, odhodlánÍ a neza-
držitelná touha po národní svobodě p ekryvaly S pocitem vytrpěné
k Ívdy, bezprávÍ a poniŽování, vtiskia lÍdem do rukou zbrané.

Vla jící prapory ukr vané po ce]ou dobu okupace, strhávané ně-
mecké nápisy a trÍkolory neclovolily někdy docenit síIu a krutost
nenáviděného nep ítele, ktery i v posiedních dnech prohrané války
uplat oval v plné mí e brutální a nelÍdské prost edky potlačování
odporu.

T ešť, ČechtÍce, Pelh Ímov' MnÍch, Lejčkov a Leskovice jsou místa
v našem kra jÍ, kde byla V posledních hodinách války vykoupena
p icházejicí svoboda krví.

Leskovlce se SVou tragéclií adí k íiai.i- a LeŽákrim, ve kterych
došlo k systernatÍckému vyhl azování a vypálení.

Nesnní byt zapomenuty všechny hrttzy, které nacistÍcké Německo
tozpoutalo, nesmí byt zapomenuto utrpení, do kterého bylo lÍdstvo
vehnáno Ve druhé světové válce, nesnrrí byt zapomenuty LeskovÍce
a Životy jejich občanri, kter mÍ národ pIatÍl za ZnovuzÍskanou Svo-
bodu.

Tak b uu,lo...
Snad nikdo nedovedl popsat krásu našeho kraje lépe neŽ pacovsk

rodák básnÍk Antonín Sova svymi verši. Jeho láska k milované kra-
jíně byla nerozlučně spjata S jejím pracovit m lidem a jeho slavnou
minuiostÍ. Z tohoto kraje Se kdysi značnou měrou rekrutovala udat-
ná husitská vojska, která v nadšené ví e bojovala proti násilÍ a tlaku
feudátri a církevní hierarchii. Husitská revoluční tradÍce zanechala
zde hluboké stopy a zocelila lÍd v tvrdou a netistupnou hradbu proti
všem nep átelrim.

V tomto kraji leží p ibtiŽně uprost ed mezi StraŽištěm, SvidnÍkem
a K emešníkem obec Leskovice. Nelišila se nikdy od ostatních vesnic
našeho okresu. Život jejích obyvatel byl vŽdy tvrd , takov , jaká
byla zde jšÍ p íroda a prida, která rodila jen tolik, co bylo t eba
k nejnutnější obŽÍvě. Ani poměrně vyhodná zemépisná poloha Les_
kovic na Železniční trati Tábor Jihlava [od r. L887 ) a na státnÍ
silnici spojujÍcí Tábor S Felh imovem neměla vliv na hospodá sky Ži-
vot obce. A tak nezbyvalo než za Rakouska hledat práci ve Vídni
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a později v době první republiky V lese, u větších zemédělcti nebo
Ve skladech hospodá ského druŽstva.

T icátá léta p inesla Í do LeskovÍc nezaměstnanost. Žtto Se hri e,
p Íbylo starostí.

V době, kdy se jednalo o osudu reptlblÍky, prožíva}y Leskovice stej-
ně jako cel národ strach z války, kterou světu hrozilo fašÍstÍcké
Německo.

MnÍchovskou ztadu a ztrátu státní samostatnosti nesl prost Ven-
kovsky člověk naší VysočÍny velmi téŽce. Jako vžďy V dobách nej-
těŽších, z stalo Í tentokrát jeho národní cítění neot eseno.

P išel 15. bŤezen 1939" Místo očekávaného jara p Ínesl s sebou
na Vysočině sněhové závěje. P íroca jako by Sama bránÍla německ m
vet elcrjm V cestě za uchvácením zbytku naší zem'é. Nebylo však jIŽ
sÍly, která by je zastavila, p išli a S nímÍ strach z budoucnostÍ, strach
o osud národa i o vlastní Životy.

Nastaly zIé časy trtlaku a nesvobody. Vátka teprve začala. Fašístic-
ké Německo bylo silné. Jedíně víra v to, že jednou musí p Íjít osvo-
bození, posÍlovala náš lid v těŽk ch dobách.

Národ se semkl pevně ve svétn odporu protÍ okupantrjm a byl p i-
praven bojovat o svou existenci.

NásilÍ, zvťrle a bezprávÍ provázely již prvé clny německé vlády.
P ísné tresty měly odradit kaŽdého od jakéhokolÍv odporu proti no-
vému po ádku. Ani hrozby, ani nejkrutější tresty, které měly národ
zastrašit, však nepomáha]v.

Ani V LeskovÍcích Se IÍdé nebáli a sctrázeli se alespo p i posle-r
chu zahranÍčního rozhlasu všude tam, kde byl p ijímač. V obci nebylo
udavačri a tÍdé neměli strach ani z protektorátních četníkťr.

V těsné blízkosti LeskovÍc skr val ve své myslivně lesník osvald
Rerych Se SVcu ženou Marií a dětmÍ Věrou a Zde kem sovětské vá-
lečné zajatce, kte í prchali ze zajetí v Německu. IiŽ V létě roku 1943
to byl poručík NÍkolaj Burmistrov, po jeho vyléčení a odchodu p Íšel
poručík Konstantin Fedotov a nadporučík Skorodumov' kte í uprchli
z norÍmberského tábora stejně jako BurmÍstrov.

Koncem íjna ukr vat osvald Rerych majora DÍmitrije Dudina a
kapitána KonstantÍna BereŽoka. Po desetí dnech Se teple oblečení Se
zásobami jídla vydali na Slovensko k partyzán m. Ioba Se zr1častnilÍ
Slovenského národního povstání a veleli pafiyzánsk m oddíltirn. )

V zÍrně p išel kapÍtán letectva Anatol Ponomarev S onrrzl ma no-
hama a rozbÍtou hlavou. P Í p evozlt z koncentračního tábora vyskočil
z Vag nu. Pak p išel vojín NÍkolaj Děgtarjev a p ed Nov m rokem
vojín KonstantÍn Babakín.



Na ja e roku 1"945 Se Rery clrova rocl Í na zvětšÍla ještě o t i čletry.
ByI to Jakub Germáš, DimitrÍj KornÍlič a N. Rachirnov. Statečnost
Rerychovy rodiny pcmohla zachránÍt sovětské p áteIe, neokázeLe
a Se Samoz e jmostí, p Í níŽ vťrbec nehler]ěta na m aŽ,né následky svélro
jednání. Stejně tak sÍ počínal i mlyná Karel Popelá Z Dolu u Poš-
né. Postupně p'omohl clesetÍ sovětskym za1atcťtm, Z nichŽ někte í
odešli k osvaldu RerychovÍ, jiní dále na vyclrod. Karel Popelá měI
V té době t Í malé dětÍ. q

PodzÍm roku 1'944 znamenal zásadní p elom V národně osvoboze-
neckérn bojÍ českého národa na domácí frontě. ovlÍrinil jej prYedevším
p echod partyzánskych jerlnotek z zerní Slovenska a p íchod oddílťt
partyzánskych organÍzátar Ze Sovětského SVaZu. Jejich čÍnnost
ovlivnila rozvaj partyzánského hnutí, rozší ovala jeho základnu, Za-
jišťovala Spolupráci s dalšírni Ílegálními skrrpÍnami. Na zv šenou
sabotážní a destrukční čÍnnost partyzánskych skupin reagovaIÍ na-
cÍst stup ovan m terorem, kter urychloval nar stání revolučního
napětí a prohluboval krizi okupačního reŽimu.l)

K odstranění škod a trosek po náletech měla byt nasazena mládeŽ
narozená v roce 1927. Večer p ed tím, kdy měl z Pelh Ímova odiet
první transport těchto mlad ch lÍdí do Německa, byl vyhozen Želez-
nÍční most na tratÍ mezÍ Novott Cerekví a Vlásenicí. Tato akce byla
provedena partyzánsk m oddílem ,,DT. MÍroslav Tyrš", určen m pro
odbojové akce ve v chodních Čechách na Poličsktl, ktery byl Vysazen
omylem 24. íina Lg44 V blízkostÍ obce [,Ípi.ce na Pelh imovsku.zJ
Okupanti provedlÍ Íhned bezpe čnastní opatr=ení. Na ídili občanťtm,
aby hlídali železnÍční rnosty. LeskovlckÝm byl p Ídělen nad iezd
v ,,NaVážkách" m.ezi LeskovicemÍ a Novol_]- Cerekví. Tak htÍdali občané
p es zirnu až do doby, kdy Němci zabrali v I'eskovÍcích sál hostÍnce
u Doubkťr a ubytovalÍ tanr asÍ 50člennou posáťtku welrrmachtu, která
p evzala ocirranu trati.

V této době fašÍsté na v clrodlrí frontě stá]e více ustupova=li a lrlí-
žila Se Sovětská armáda. Ve slorlensk,Ých horách Se iiŽ boiovalo a
V zázemí se stup ovala sabotáŽní činnost stáIe odváŽněii. S blíŽící
Se porážkou rostl i strach okupantťr. B}'li sÍ ccr]r e vědomi krutostí
a ZIa, které napáchalÍ všrrcle tam, kam vkrr:čila jejich okovaná bota.

1J Gelrhart }arr: Parťyzírnské olrně lia Vysoči.ně, Itudé právo 2. 1" 1973 str. 3.
2) V patnáctÍčIenné skupině bylo B Slovák a 7 Rusri. Dvě stě p íslušrríkťr
Jagkomanda z JÍnd ichova FIrad'ce a Tábora hledalo tnarně, našIo Se jen
dvanáct pa dákťr. AsÍ po šesti tydrrech Se skupÍna --p esunula p es kopec
StraŽÍště u Pacova na mÍsto určení do vychodních Čech.
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Někelejší ,,nadlidé" Se stěhovalÍ jako cÍkáni a ttsazovali se v našÍch
školách i jinde, kde byto jaké nrísto. Tito nezvaní ,,nátodní hosté"
Iněme čtí uprchlíci Z rzy'choduJ Se však až doposledka chovali povy-
šeně a zpupně a mnohcle udár;alÍ naše obyvatelstvo okupantsk m
ťr adťrm.

Za takové si[uace pi:icházel rolr 1945. To j|Ž byla dobao kdy Se

tvo ily revoluční národní vybory a rostla síť podzemnÍch skupin.
V nedalekych lesích kolem Kamenice nad Lipou Se pohybovala par_
tyzánská skupÍna ,,Zd Prahu", která byla Vysazena z letadel u Ledče
nad Sá'Zovou. P estože jejich seskok byl V zápétí prozraZen a NěmcÍ
po nich zača|í pátrat, Poda il Se jÍm p esun na místo určení Ka-
menicko, kde Íhned navázali Spojení S občany šÍrokého okolí. JÍ í
Nezval- politíCky komisa skupÍny, uvádí, Že jejÍch štábu bylo znárno,
V kter ch místech isou spolehtíví lir-lé. na néŽ ie moŽno Se obrátit
a pově ovat ie rikoly. S těmÍto lÍdmÍ byl v zkém Spojení Eda Záhora,
kter upr:chl z válečného nasazení V Německu a pracoval jako děl_
ník na pile v Kamenici nad LÍpou. Byl polÍtickym komisa em party-
zánského oddí]u ,,Kovpak", kter vyvíiel SVou činnost na Černovicku,
Kamenicku a Pacovsku. Byt současně zapojen i do štábu oddílu ,,Zď
Prahu". V Leskovicích byla ledna z téchto spolehlivych skupin, vede-
ná Františkem Soukupem z č. 46 a štáb počítal s tím, Že Se na ni
V p ípadě pot eby obrátí. Skupina byla V Leskovících zal'oŽena jiŽ
v ťtnoru 1945. Poprvé.se sešla v itvgzové cestě vedoucí k lesu zvanému
PoŽenov. Bylo určeno, aby konala pouze vyzvédné akce a zasálrla na
v rzvu ež V posledníc]r f.ázích okupace. V b eznu byl v Leskovieíeh
ustaven ilegální národní v bor, jehož p edsedou byl zvolen František
Soukup z č. 46. Tento ilegální národní v bor Se scházel taině a
pracoval podle pokynťr pafiyzánské skupiny ,,Zd Frahu". Ieho p ed-
seda FrantÍšek Soukup i }osef Charouzek byli ve stálém Spojení
S Er]ou Zá rorou a později S JÍ ím Nezva]em, komisa em skttpiny.

V prvních květn'ovych dnech byt V Leskovicích ustaven ještě jeden
,vtr,evoluČnl nárorlní v bor. oba nároclní v bory o sobě nevěděly a

teprve , kďyž 5. května volaIa Praha 0 pomoc, sešli Se jeiich zástupci
a byl rtstaven iedÍn'í národní vÝlror, do jehož čela byl zvolen obuvník
Tosef Brtna, občan LeskovÍc Z č- 32.

Voienská sÍtuace fašistÍckého Německa Se na ja e roku 1-945 stala
heznaděinou. Pád Ber:lína a smrt Hitlerova zpečetÍly konec fašÍsmu.
Teror \/ Čechách Se však zhoršoval. Čim více Se p esunovala fronta
na západ. tím více stoupala nervozita a brutálnost okuTrantťr. Hlavně
oddíly SS byly až do poslední chvíle rtdržovány Ve ví e ve válečny
'obrat. kter iim dopomťrŽe k vítězství.

V této napÍaté době, kdy Se nedalo íci, Co bude zítta, chystal se
{<ažclv na to ne jhorší. V poŽenovsk ch lesích kopali I eskovičtí ob_



čané zemní kryty, kde by ukrylÍ své rodÍny p ed blížící Se válečnou
v avou. Zatírnco Se p íroda probouzela k ŽÍvotu, kaŽdého tížila otázka,
jak bude a kdy to skončí. Z Německa Se VracelÍ ti, kte í tam byli na-
sazeni na práci.

5. kaěten 1915
Mllravé ráno 5. května se hlásilo vzdáIenym duněním děl. Den však

začínal jako kaŽdy jiny. Pošmourné počasí ještě znásobovalo tísnÍvou
náladu, nebylo mnoho chutí do práce'

Dopolední hocliny proběhly bez mimo ádnych událostí. Tu a tam
p ejelo po sÍlnicÍ vojenské auto a po dráze obrněn vlak, jedoucí
na západ. Vysíl ání pražského tozhlas o povstání V Praze, které za-
pťtsobÍlo jako mohutn signál, D& néŽ celÝ národ po léta čekal, p Í_

jali LeskovÍčtí jako vyzvu k tomu, aby také onÍ Prahu následovali.
V nadšení z p icházejÍcí svobody byly Íhned zabíIeny a odstra-

něny německé nápisy lak V obci, tak na silnici a Železnici, domy
byly vyzdobeny československyrni vla jkaffii, uschovan mi po celou
okupaci. V této době p išla do hospodá ského druŽstva V Leskovicích
telefonická zpráva revolučního národního v boru v Pacově , Ža je vy-
jednáváno S posádkou [wehrmachtu ) v Pacově, aby sloŽÍla zbraně
a Leskovickym hylo doporučeno, aby také oni začali s odzbrojováním
Němcri " Zprávu revolučního nároclního v boru V Pacově p evzal |an
Macek, správce hospodá ského dr:užstva v Les]<ovicÍch. Revoluční ná-
rodní v bor V LeskovÍcích okamŽÍtě rozhoclJ, aby byl odzbroien
železniční stráŽní oddíl V počtrr jednoho velÍtele SS a 48 muŽťr wehr-
machtu, u-bytorzanÝ částečně v hostÍncÍ u Karla Dorrbka a V domě Bo_
ženy Valentové V Leskovicích. MuŽstvo stráŽního oddílu, sl oŽené té-
mě plně ze slovensk clr Němcťl rlětšinou nrlad clr chlapcri, kte í
měli hladu a esesácké dr:ezťrry aŽ, po krk, bez odporu odevzdalo
zbrané, pozťtstávající Z pušek a granátri. Někte í z nich Se dokonce
p Ípoiili k jásotu občanťr, shromáŽděnÝclr V horní části vsi na silnÍci
a u ŽeleznÍční zastávky. Ien velitel rnuŽstva, m]ady p íslušník SS,
nebyl ve svém bytě s odzbroiováním srozuměn a musela mu byt zbra
násilně od ata. Byl zaiat a zaiÍštěn V zemédělské buclově u Roubíkri.
odzbroieny stráŽní oddíl bvl pak hrornadně Ínternován v hostinském
sále, kam hlaclov m voiákťrm nclsily leskovické Ženy jídlo.

Také tuto akci zor1antlzoval revolr_rční národní v bor. odzbroiení
Němcťr. které bylo proverleno bez v st elu, a zaiištění stravovánÍ za-
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iatcťt světčí o tom, Že celá akce proběhla klÍdně a Že byla většinou
posádky p ijata S ulehčením.

B

Clenové místrrího národnÍho vyboru a někte í občané z LeskovÍc
Se vyzbrojili zÍskanymÍ zbraněmi. Ustavené hlídky byly rozestaveny
na okraji obce. Zabavenymi zbraněmÍ Se však začali ozbtojovat i ob_
čané z okolnÍch vesnic, z Lítohoště a Moravče, kte Í Se začali d o
Leskovic scházet. Tak Se dostaly zbraně do rukou i mlad m a ne-
rozllmn m. Celé akci chybělo od začátku ádné velení, jednotnost a
protn5lšlenost. Za této situace došlo k tomu, že bylo zastaveno ná-
kladní vo jenské auto jedotrcÍ od Litohoště. Dva vo jáci tvo ící jeho
osádku Se vzdali a byli odzbrojeni.

Mnozí občané si začali uvědomovat váŽnost sÍtuace a nabádalÍ
k opatrnosti, jiní bylÍ toho názoru, že je t eba splnÍt vlasteneckou po_
vinnost a stejně jako v Ptaze pustit se clo boje S nenávÍděn m nep Í-
telem. Ani porada nesjednotÍla názory na to, jak dále pokračovat
v akci.

RozhodnutÍ p inesly odpolednÍ hodiny, kdy po silnici od Pelh i_
mova p ÍjíŽděto osobnÍ vojenské auto S německymi dristojníky. Řiaie
auta neuposlechl vyzvy k zastavenÍ,. zvyšil rychlost automobilu a
ujÍŽclěl. Nezastavily jej anÍ vyst ely, které za nÍm byly vypáteny.
Tato událost dala poclnět ke vzniku domněnkY, Že posádka automo-
bilu inf ormovala telef onicky velitele Jagdkomanda Waltra Haucka
V Pelh imově o situaci v Leskovicích. PravdÍvost této domněnky se
však nepoda ilo prokázat.

Zanecllouho po 16. hodÍně objevÍlo Se na silnici od Pelh Ímova ně_
kolik nákladnÍch aut s vojáky, která zastavÍla na pokraji obce . Zptá-
va o tom Se rozší Íla po vsi jako lavÍna. ozbrojení esesáci, vyslaní
z Pelh imova rychle seskakovali Z au_t a ukrylÍ Se v p Íkopě u sinice.
Něm povel vyrazll z rukou nepovolanych zbrané, ale ještě těsněji
je vtÍskl zkušen1im občanťtm, kte Í Íhned zaujímali p íhodná posta_
venÍ a chystali Se k nerovném,u boji. Nastala chvíle hrobového tÍcha.
Strach z p íštích okamžÍk hnal Ženy i děti k dornovrim. Tento klid
byl náhle p erušen dávkou z kulometu, vypálenou z p ednÍho auta.
Ještě neŽ dozněla její ozvěna' I]ásledovaly da.tší. Tu jiŽ zasáhli do
boje Í obhájci LeskovÍc a jejich terčem Se stalo první nákladní auto,
které ve chvÍlce skončilo v p íkopě. odpor obráncťr byl tak houŽevna-
tÝ, Že Se esesmanťtm nezda il prťrlom clo obce. |ejich jediná p ístu-
pová cesta byla ze všech stran ponrěrně dob e bráněna.

Statečny odpor obráncťr trval aŽ do soumraku. Za nastalé tmy Se
poda ilo vet elcťrm probojovat clo horní části obce, kde pomocí pan_
cé ovych pěstí zapáIfli stavení Josefa Markvarta čp. 26 a Františka
Samka čp. 7. Za světla ho ícÍch domri a světelnych raket trval však
boj v neztenčené mí e dál.

Po nerovném boji se poda ilo esesákťrm probojovat aŽ ke skladu
clruŽstva; ktery obsadili. Zajali zde asÍ 8 občanťr , mezi nimi správce



hospodá ského druŽstva Jana Macka, kter Se p edtím neustále mar_
ně telefonÍcky doŽadoval pomoci z Pacova. Esesáci vyhnaii všechny
tyto občany pažbami ven a postaviIi je ke zdi, kde je chtěli zast elit.
MezÍ těmÍto nešťastnÍky byli kromě Jana Macka FÍala otec, FÍatra SYil,
učite| Zikmund' z Moravče, František Král a František Soukup. ZajatÍ
občané stáli u zdi skladu a p ed hlavněmi pušek čekali na popravu.
Vtom Se staIo něco neočekávaného. Jak si německ dtistojník, ktery
Se objevil u mostní váhy na nádraŽí, zvolal ,,Halt, nicht schiessen!
Škoda kutky pro takové české psy. ZaŽeťtte je do kouta a hoďte mezi
ně granát!" Vojáci stojÍcí p ed zajatymi se obrátili. Tato chvíle sta_

čita k tomtl, aby Se skupÍna občanri zachtánila. Kryli Se za Vag ny,
stojícími na nádraŽí, a tak Se poda ilo všem utéci z dosahu smrtících
st el.

Budova druŽstva skytaia nep íteli ťeikou vyhodu. V její véŽi byl
umístěn kulomet, ktery nep etrŽitě páIÍl Za prchajícími občany. Tma
však zachtánila mnoho Životri, st ely nenašly Žádny cíl.

Boj V obci ustal kolem 1-1. hodiny večerní. V té době Se esesácÍ
z abce nepozorovaně odsunuli. Vzali S sebou zajaté Němce, kte í byIi
odpoIedne odzbrojeni, a odvlekli i zabavená auta . Za celé odpoledne
nepro jel Leskovicemi Žádny vlak, Spo jení po Železrtiční trati bylo
p erušeno.

Nastala nekonečná noc. V obci zristali jen je jí obráncÍ. ostatní
opustili své domovy již p i prvních vyst elech a hledali ukryt v okoI_
nÍch vesnicích a lesích. Nikdo nevěděl, co vše se domla odehráio,
zďa byly ztráty na ŽÍvotech. Nebylo ani kdy vzít S sebou pot ebny
oděv proti deštivé noci. KaŽdy sebernenší šustot vyvolával p ecstavu
blíŽícÍho Se nep ítele a praskot cloho ívajících clonrov a padajících
trámri hrr]zu ještě zvětšoval. Nad Leskovicemi ležela bezesná, neko-
nečná noc' plná hrťtzy a strachu.

V pozdní nočnÍ době Se někol1k oclváŽnych jedÍncri odhodlalo
vstoupÍt na bojÍště. Na rozmočené zemi leŽela mrtvá těla obráncri
Leskovic. Byli to občané: Josef Charouzek, Josef Soukup, Alois Flrdou_
šek, Josef Bíba, Josef H1aváček, Josef KráI St., Josef Král ml. a Josef
Brtna. okotnosti, za kterych p išli o ŽÍvot, je moŽno pocrobně popsat,
protože Se odehrály p ed zraky těch, kte í nestačili vesnici opustit.

Josef Charouzek měl hlídku spolu s Josefem Hrdouškem u kapličky
směrem k Pelh imovu. Po p íjezclu esesmanri do obce nemohla tato
hlídka zťrstat na svém stanoviští, a proto Se oba jmenovaní rozhodli
pro návrat do obce. Josef Hrdoušek odbočil po levé straně silnice
a šel polem ke svému domovu. Poda ilo Se Ílu šťastně projít V blíz-
kosti rozestoupenych esesmn . Josef Charouzek šel opačnym smě-
rem napravo od silnice. AsÍ dvě stě metrťt od silnice, v místech, kde
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mu chybělo jLž jen několik krok k ítvozové cestě, Sk tající bezpečny
ukryt, byl zasaŽen ranami z kulometu. TéŽké zranění nevyvolalo
však okamžítou smrt. Raněn padl pod mez a volal o pomoc. Sta enka
Dvo áková spolu Se svou Sousedkou Královou a její dcerou béže|y
statečně k raněnéffiU, neměly však dostatek sil, a proto se vrátÍly
zpét domri a poslaly raněnému na pomoc Josefa Krále se Synem
Josefem a Josefa Brtnu.

I těmto t em muŽrim se poda ilo dostat Se k raněnému Charouz-
kovi. Voják, ktery kulometem zasáhl Charouzka, je nechal p ijÍt až
na dost el a pak jim poručÍl, aby šli se zdviženyma rukama k sÍlnici,
kde bylÍ zajati skupinou Němcťr. Všichni t i byIi jen lehce oblečeni,
a proto dcera za1atého Krále se odváŽiIa znovu na sÍlnici, ebY do-
nesla otci a bratrovi teplé kabáty. Nikdo jí nebránil v cestě, do-
konce jí bylo dovoleno kabáty odevzdat, ale ještě p ed jejími zraky
byl dán Tozkdz k jejich zast elení. Josef Král mladší, ktery znal dob e
německy, nečekal na vykon ání popravy a snaŽil Se utéci. Doběhl
však jen p ed hostinec, kde byl zasaŽen do hlavy a usmrcen. Spolu
s ním zern el i jeho otec a Josef Brtna, kter byl ještě v odpoledních
hodinách zvolen prvním p 'edsedou- revolučnÍho národnÍho vyboru.

Také Josef Charou zek zakrátko svému zraněnÍ podlehl. Kolem
druhé hodiny po prilnoci byla jeho mrtvola nalezena Janem Kufou
a na traka i p evezena k opuštěnénru domovu.

Témě na stejném místě, kde byl zavtaŽděn mlad Josef Král, za-
hynul i rnlady Alois l-Irdoušek. Byl pově en rikolem hlÍdat odzbro-
jené vojáky V hostinci u Doubkťr. Ihned po p íjezdu esesmanri byl
hostinec obsazen a mlady Hrdoušek byl jimi surově ztyrán Poda Ílo
Se mu sice ještě vyskočit oknem ven na silnici, ale dál již utéci
nemohl. Zkrvavená a zohavená tvá dávala svědectvÍ o tom, co vše
p edcházelo jeho zoufalému utěku. Marně na něho čekala doma jeho
manŽelka S p lročním Synem.

PoblÍže místa, kde byl zavražděn Charouzek, zastihla smrt i Josefa
Soukupa, skladníka fÍIiálky hospodá ského druŽstva, vracejícího Se
domri za SVou manŽelkou, která pro dlouholetou chorobu sama ne-
mohla opustít d m.

Mezi prvními padlymi bylÍ i občané z okolních obcí. Josef Hla-
váček z Moravče mlady dělník a Josef Bíba z Litohoště poloŽili
své Životy Se zbranÍ v ruce na silnici poblíŽ hostince, kde clo posled-
nÍ chvíle kladli houŽevnaty odpor vet elcrim.

osm mrtv ch občanri uzavítá snrutné události 5. května 7945. Ne-
dočkali se svobody, která byla jjŽ na dosah ruky. Padli V nerovném
boji Se zkušen m a nelítostnym nep Ítelern, ktery si byl vědom stra-
tegÍckého v znamu Leskovic, jimlŽ pro cházely dťll eŽité ristupové Že-
lezniční a silniční spoje
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Zpráva o boji V LeskovÍcích Se ší Íla jako lavÍna, ale to, Co Se
v obcÍ odehrálo, nikdo z ukrytych občanrj nevěděl. Až v pozdních ho-
dÍnách nočnÍch p inášeli prvnÍ poslové tyto neblahé zvěstÍ do lesťr
a sousedních obcí, kde vyhledávali členy svych rodin.

6. kuěteÍl, 1945
Nekonečná noc se chylila ke konci. Ranní usvÍt však nep inesl

ulehčenÍ. Lesy oŽIIy. Občané Se navzájem vyhledávali a sdělovali si
kruté zprávy. Málokterá rodina však byla pohromadě . IŠaŽďy Se

ukryl, kde mohl. NÍkdo nepocÍtoval promokly oděv, ztmu ani htrad,
kaŽdy Se bát toho, co p inese p íští QBn. Kruty nep ítel byl schopen
nejhoršÍho i v posledních chvÍlích své nadvlády. Rudá armáda byia
ještě p íliš daleko a vlastnÍ síly nemohIy stačlt zabránÍt f ašist m
V dokončení jejich záměru. Tak uvaŽoval kaŽďy, ale domťt jej táIrla
mocnější síla. Vespick člověk p ehlíŽí své zdtavÍ, nebezpečí žtvota
a vidí v prvé adě svrij téŽce vydobyty majetek, sv j domov a hIado-
vějÍcí dobytek. Tato myšlenka vyváděla leskovÍcké občany z lesa.

Ze všech stran se opatrně blížtly hloučky občanťr k domovťrm.
Vypálená stavení ještě doho Ívala, čpící kou leŽel nad udolím. JÍnak
se zdáIo, Že je všude klid. obec však nebyla lÍdupr ázdná" Někte í
museli zristat p es noc doma, jednÍ pro stá í a nemoltoucnost, jiní
uŽ nemohli utécÍ, aby Se nevydali jisté srnrti. I tito občané očeká-
vali p íchod nového dne a vylézaIi ze svych ukrytťr. KdyŽ spat ili
p Ícháze1ící spoluobčany, vycházeli jim vst íc, aby si vzejemně po-
hovo ili o neblahych událostech.

o tomto ránu vypráví občan Václav Hrdoušek z čp. 20: ,,V ttoci
jsem SB vrátil S manŽelkou dom . UteklÍ jsme jen s holyma rukama
a chtěli jsme využít noci k tomu, abYchom schovali alespoťr nějaké
šatstvo pro dětÍ. Rychle jsme něco zabalÍlÍ a odnesli do k ovÍ za ves-
nicí. V obci byl klid, a tak jsme Se vrátili opět domťr a očekávalÍ
p Íchod rána. Kolem čtvrté hodÍny Se vraceli sousedé z lesa, aby
poklidilÍ dobytek. P i vzájemném vyprávění jsme však zapomněli
sledovat okolí. Tu někdo vyk ÍkI: >Němci jclou". A již jsme viclěli,
jak Se bIíŽÍ'v hloučcíclr k nám. Rozprchli jsme Se na všeclrny strany.
Já běŽel k domovu, kcle čekala nranŽelka. Z domova jsme Se však
již'nedostali . . .''

Vrahové se skutečně ráno vrátili, aby dokončilÍ trestnou akci. P ed
obcÍ opět seskákali z aut, rozdělÍlí Se asi na šest hloučk a vtrhli
z r znych stran do obcď, kcle dťrm od domu pálÍli a vraŽdÍli. Prvé
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vyst ely pat ily skttpince, Ve které byl Václav Hrdoušek. TÍto občané
prclrali k lesu, pronásledovánÍ st ejbott. Do lesa Se však esesáčtÍ
hrdÍncrvé neodv ážiu báli se partyzánťr.

ItJa krajÍ obce rczestavěli hlídky a bylÍ opatrnější neŽ ptYedešlého
dne, kdy narazili na tak nečekan odpor a kdy svrij zámét nemohli
provést až do konce. St elbou byla zasažena jen AtŽbéta Soukupová,
S poraněnou rukou Se jí poda ilo ttprchnout do bezpečného ukrytu
v lese"

V této době začalo v Leskovicíclr SYstematické vraŽdění. Nové ohně
zaplavovaly celou obec, spl vajíce tak V jeclen mohutn poŽát. Ráhy
z puše'k jen dokreslovaly hrťlzu, jeŽ V obcÍ vládla. Kdo se zdtŽel,
'nemohl jÍž utéci. Ženy S mal mÍ clětmi byly vyhnány z domovri a
shrom áždény do houfťt, kde očekávaly ne jlrorší.

Udá lostÍ druhélro clne hrriz a nacistÍckého běsnění je moŽno po_
psat konkrétně ji, neboť všechny krvavé a strašn é u dálosti Se ode_
hrávaly p ed zraky občanri, kte í jen záztakem vyvázli životem a
kte í je podrobně vylíčÍli. Sled událostí není však moŽno časově
p esně postihnout, protoŽe katastrofa začala současně v celé obci.

Rodina Vlachova' bydlící v dolnÍ části obce, z stala doma. Tra-
gédie p edešlélro dne se odehrála na druhém koncÍ vesnice a snad
proto nepovaŽovali Vlachovi za nutné utécÍ z dornova. Ráno byli p e-
kvapenÍ tlr_rpou vrah a vyhnánÍ p ed dťtm, ktery v zápétÍ vzplanul.
Vlach dostal razkaz jít kup edu. odešel asÍ 300 krokťr, kdyŽ iazné]a
salva. Padl p ed zraky svych clrah ch. Ženy, manŽelka, dcera a stará
nratka byly vyhnány do houfu k ostatním.

Vydrancované stavenÍ zaktátko vzpláIo témě současně S domky
Františka Kttzdase, Františka Slaniny a Františka Soukupa z čp. 40,
kde však nebylo obětí na Životech.

U Pavl zastihli vraŽdÍcí esesman"i celou rodinu, oba rodiče, sedm-
náctiletou dceru Věru a devatenáctiletou clceru Jarmilu" VšÍchni byli
zahnáni pod kťrlnu a zd'e zavtaŽděni. Co p edcházelo jejich strašné
smrti, Ize jen domyšlet. Spálené mrtvoly děvčat a matky, otec p ed
smrtí p ikován na vrata stodoly" Rodina Aloise Tomšťr Se jiŽ d íve
zachránÍla ritěkem, ale u Vaverk se opakoval tragicky p ípad rodiny
Pavlovy. T ináctilet'f SYil, sedmclesátÍl ety děda, matka, ie jí bratr
Karel Popeláť ze Zlátenky a obchodnÍ zást.upce Urbanec, kter hledal
Ll Vaverkrl rikryt, byli post íleni a d m vypálen. z celé rodiny Se
zachránil ien hospodá , ktery krátce p ed strašnou udátostí odváděl
dobytek do lesa"

Požár Se rychle ší iI. Vesnici naplnÍlo praskánÍ v st elri, clona
d' mu houstla. V domě Váelava Hrdouš]<a nalezli p i drancovánÍ
esesáci českosiovensk prapor. obyvatelrim' se poda Í1o ukryt ještě
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včas. KdyŽ je pažar vypudil z rikrytu Ve stodole a už Se zdá|o, Že
budou upáleni zaŽiva, poda ilo Se jim proklouznout do klenutého
chléva, kde Se zahrabali do podestlané slámy a S hrrizou čekali, zda
Se žlráÍi vrátí. PoŽár zachvátil clve e chléva a jen odchod Němc
zachránil oba od jisté smrtÍ.

To už skupÍna ,,bo jovníkťi" Se znakem umrlčí lebky vyháněla
z domu mladého Stupku. Padl S prost elenou hlavou p ect vraty, jeho
ukrytého otce nenašli. V obecnÍm domku žiI Matěj Dvo ák S man-
Želkou AlbÍnou. Nikdy nemělÍ na rrižÍch ustláno. oba slouŽívali, on
jako čeledín, ona pomáhala na polích, V stájích, jen aby uhájiti hol,
Život a mohlÍ vychovat jedinou dceru Marii. Na sklonku Života je
zastihla hrozná zptáva. Iejich dcera MarÍe zem ela v koncentračním
tábo e. Věděli, jaká to byla smrt. Když oba starší, ut raní lÍdé za-
slechli první v st ely a uvÍděli sousední budovy v plamenech, scho-
vali se ve sklepě usedlosti Iosefa Bíby č'p. 35. Rodina BÍbova opustÍla
domov již večer. EsesácÍ neměli slÍtování, nešet ÍlÍ děti ani starce.
ManŽelé Dvo ákovÍ byli zast eleni a jejich mrtvoly pohltily plameny,
které se valily LeskovÍcemÍ jako ohnÍvá eka.

Zaplavily stavení Josef a Krále čp. 30, kde nenašly lidskou oběť,
V dalším domku zavalÍly ho Ící trámy mrtvého Josef a Charouzka,
kter padl v nočním boji. Vypáleno bylo í stavení Aloise Hrdouška,
kter byl zavtaŽděn mezi prvními 5. kvétna. Z celé dolnÍ části obce
zvané ,,V chalupách" nezťtstalo nÍc, jen doutnající zbytky 13 domkri,
V nÍchŽ zahynulo 15 občanťr.

Druhá skupina vrahťr ádila v horní části LeskovÍc. Ian Král, Žijící
v obecním domku, určeném pro takzvané ,,obecní chudé", byt nemÍ_
losrdně vyvlečen na prálr a zast elen. Život Jana Krále, pozrÍamenan
bícJou, těžkou prací, ristrky a hladem, skončÍl. Jako svíce ho ela nad
jeho mrtv m tělem stavení Václava Houčka a Jana Kamíra. RodÍna
Kamírova p ečkala nejhroznější chvíle Ve sklepě, a teprve t<dyŽ na_
stal klid, opustila rikryt. To, co spat ÍIa nep Ípomínalo v nÍčem kdysi
kvetoucÍ vesnici, všude jen ohe , spáleniště a hust , štiplav dym.
StavenÍ ZadtaŽilovo leŽelo v sutinách, z domku babičky Vaškri zby1y
ien zčernalé zdi. Bydlíval zde i b17val, velÍtel stráŽního oddÍlu SS.
Uho elé tělo babičky Vaškťr našli na podlaze kuchyně bez htavy.
Usekla jivraždícÍ ruka, nebo padaiící trám? To uŽ dnes nikdo nemťrŽe
íci- S babičkou odešel cel rod Vaškri , žijÍcí v Leskovicích od roku

7654.

V domě Zápotočnych se popravčí četa na chvílÍ zastavila. Povzbu_
zova|a se do další ,,Pfáce", nebo oslavovala vítězství nad bezbtann m
nep ítelem? Dťrm zapáIili, stejně jako dťrm a obchod AloÍse Zavadila,
hostinec u Doubkťr, obecní kovárnu

T4

Nemocná manželka Josefa Soukupa, kter byl zast elen p edešlého
dne, Se nemolrla vzdálrtt. StěŽí vyšla p ectr domek, právě kdyŽ p i_
cházeli esesmanÍ' Zatímco Se dvěma mlttvÍla, ostatní vnikli zadním
vchodem do domku, kde drancovalÍ. AneŽku Soukupovou našli v tros-
kách dcmku oho elou Se st elnymi ranami v prsou.

Domek Josefa Ftrrdouška č. 48 vzdoroval plamenťrm. Sho elo jen
vnÍt ní zaŤízenÍ a podlahy, usecllost manželri Stejskatovych č. 6 se
však rychle vz ala. Nep ítel prolezl celé stavení, ale nÍkoho nenašel.
Stejskalovi Se ukr vali Ve stodole. ohe a kou je ohroŽoval státe
více, cesta ven však byla uzav ená. Esesáci byli na dvo e.

V poslední chvilce, kdyŽ uŽ Se smÍ ovali S osudem, kdy zristal jen
poslední zbytek síl a naděje, nep ítel odešel, aby zničil drim Emila
Dvo áka č. 5. ManŽelé StejskalovÍ byli zachráněni.

Matěj Pech z č. 4 Se zhroutÍl po ráně pažbou. Polomrtvého odvlekIÍ
do síně, zast elili, d m zapáltli" Post elen Syn Míla zachránil svrij
živat ritěkem, otcova mrtvola zťrstala V plamenech. Postupně začala
ho et další stavení. UsedlostÍ Králťr č" 31, Brtnli a Pechri č. 3 lehty
popelem. Žhá skou akci zakončil požat u Roubíkri a Bíbťr.

Zatímco stavení stála v plamenech a jejich oby.vatelé byli vraž-
děnÍ, p Ípravovali esesmani další krveprolÍtí. občané, p evážně Ženy,
kte í bytÍ v obci schytáni, bylÍ svedenÍ na jedno shromáŽdiště, kde
čekalÍ S hr zou, Co S nÍmi fašisté proveclou. Tak čekaly na smrt
všechny zaiaté ženy, z muŽ Roubík, Macek, Král a ZavadíI, kte í
bytÍ chycenÍ v poslední clrvíli. TIr zy těchto okamŽik nenÍ t eba po_
pisovat. obec V plarnenech, st elba a strašné čekání.

Ie prakázáno, že Leskovice měly byt na tozkaz velite]e lagdko-
manda v Pelh imově Waltra Haucka plně vypáleny, občané muŽské-
ho pohlaví post íleni a ženy a dětÍ internovány v Pelh Ímově. Jak by
byl ]'eiich další osud, je těŽko íci. Esesáci prováděli své tozkazy dri-
sledně a jen nedostatek času jim nedovolÍl jeho riplné splnění. Ještě
témě několik hodin p ed kapÍtulací Německa sepsal S p íkladnou
německou pečlÍvostí Hauck protokol o akcÍ Leskovice a uzav el tak
své nedokončené dílo. Pouze ta okolnost, že Se psal již 6. květen
1945, zachtánila leskovické občan1' od ostldu, kter potkal obyvatele
LidÍc a LeŽáktl.

Nešťastné LeskovÍce na sebe soust e d Íly pozornost celého blíz-
kého okolí. Níkdo se však neodv ážil p ibtíŽit k tomuto pekltt, natoŽ
pomoci. Uprchlí leskovičtí cbčané jen smutně p ihlíželÍ z okolnÍch
les , jak jsou je jÍch dornovy ničeny a spoluohčané vraŽděni. Tuto
hrrizu ieště zvětšovalo pomyšlení, jak bude dál, a strach , ža budou
fašisté uprchlé občany stíhat" Na zttátu majetku v těchto chvílích
nÍkdo anÍ ne}romyslil. Málokterá rodina byla spolu, jeden nevěděl
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o drulrénr, z stával jen strašny strach z tolro, kdo z blízk clt a dra_
h ch Se stal obětÍ nacistÍckého běsnění.

o leskovické katastrofě Se dozvěděl i blízky Pacov. Revoluční ná-
rodní v bor hledal zprisob, jek Leskovickynr pomoci. By]o rozhodnuto
vy jednávat S velÍtelem německé posádky Iwehrmachtu ) , ktery jIŽ
den p edtím dohocll S revolučním národním vyborem. Že nebude klást
Žádny odpor, bude-lÍ posádka ponechána v klÍdu a nebude_lÍ odzbro-
jena. I v otázce Leskovic došlo k dohodě. Vetitel p Íslíbi1 pomoc.
Jeho posto j byl jistě ovlivněn skutečnou válečnou sÍtuací Německa,
nesouhlasem S áděním jednotky S S V LeskovicÍch, snahou nepokra-
čovat ve zbytečném odporu a prohrané válce. Snad byl i v ra zem
pochopení nesmyslnosti války, které Se sám aktÍvně zÍrčastnÍt. Pro-
toŽe bylo zapo ebí jednat rychle, bylo rozhodnutí velitele vítáno.
Spolu se skupÍnou německych vojákťr vyjelÍ na pomoc Leskovicím
i pacovští hasiči a ada civÍlÍstťr.

V lese p ed obcí sestoupÍli všÍchníz aut a postupovali podél Že-
lezniční trati do LeskovÍc. D íve než skupina dorazila do vsi, byli
jIž esesáci pryč.

V obci nastala p ed p íchodem pacovské skupiny panika. Na jedné
straně Němci prcha jí a z druhé strany p Íchá zejí novÍ. NÍkdo tomu

z Pacova p cházela další pmooc, zdravotníci zachra ovali, 'co se
dalo- Mrtvoly zavtaŽděn ch občanri byly snášeny do hasičské zbtoj-
nice, která zťrstala p ed ŽháÍi uchráněna. Byla to smutná práce. Lidé,
kte í ieště p ed několka hodinami ŽLti pln m ŽÍvotem, byli promě_
něni v hromádku popela a kostí

Nikdo nečekal takové shleclání Se sv mi clr:ah mi, i kdyŽ kaŽdy
trnul strachem z nejhoršího.

Trosky, ohe , mrtví a krev, to byly Les.kovice 6. května 1945.
Po poledních hodinách se strašné zprávy jako bleskem roznesly

do celého okolí. ZuboŽení LeskovičtÍ se pomalu vraceli k místrim, kde
stávaly jejich domovv. Úplně vyčerpáni posedávalÍ kolem doho íva-
iÍcích trosek a p emáhali své slzy. Domovri nebylo: tu chyběl otec,
iinde SYil, dcera, soused. Máiov den proh át sluncem se ch'' lil
k večeru. Kotouče d'fmu Se stále ještě vyvalovaly z rozvalin a pla_
zily se ridolím. S blížícím se večerem se dostavil opět strach z nastá_
vající noci. Leskovičtí opouštěli trosky sv ch zničenych domovťt, aby
se ukrylÍ v některéze sousedních vesnic. Tam jim oclrotně tÍdé poskytli

16

il'

I

jídlo i nocleh a snášeli jinr vše, Co rnohli po létec}r tísnivé okupace
darovat. V nocÍ pak tito p átelé stáli na stráŽÍ a hlÍdali, zda znovu
nep ijde nep Ítel. ByIo však málo těclr, kte í zamhou Íli oko, měli
stra cll z toho, Že strašné nebezpečí ještě nepomÍnulo.

LeskovÍcké rtdálosti nelze hodnotit pouze jako nešťastnou nálrodu,
ke které nemuselo d o jít. Byl to spontánní pro jev odporu proti ne_
tráviděrrym okupantťtm, nadšení z rodící Se svobody, jejíŽ p íchoc1
chtěli místnÍ občané, stejně jako bojtrjící Pralra, uspíšit. Jejich ozbro-
jeny odpor je součástí našÍ národní revoluce proti fašÍsmu a životy
i boj leskovickyclr občanťr napsaly čestnou stránltu naší národní histo_
rÍe. o tom, Že obětÍ na Životech nebyly ještě většÍ, rozlrodl jen čas,
ktary Němcrjm nedovolil zarnér clokončit.

Koruečrtě sl)obodni
7- května Ig45 Se jÍž od ranních hodin ší ity zprávy o tom, že Se

vojska Rrrdé armády nezadrŽttelně bIíží. Silnici však stále zapl oval
proud bezhlavě ustupujících nacistick ch vojsk. V Ptaze Se ještě bo-
jovalo a rozhlas vysílal stále zoufalé volání o pomoc.

Také B- květen začínal obdobně . Zoufalost ustupujících však rost1a
a vyskytiy Se i selrevraždy. V lese mezi ČíŽkovem a LeskovicemÍ za-
st elÍl něme Cky drjsto jník SVou ženll, dcerku a nakonec i sebe. Jiníodhazo tÍ a Vyznamenání. V p íkopech podél silnice
leŽely vyznamenání, S kterymi se ještě nedávno je_
jich m Ústllp toho dne probíhal poměrně klidně a
tento ktid vylákal i Leskovické blÍže k silnicÍ. Ftroclina konečného
osvobození Se blíŽIla. UstupujícÍ voiáci Se ien ustrašeně ohlíŽeli zpět
a ničeho sÍ nevšímali. VšÍchnÍ byli hnáni touhou dostat Se co nej_
rychleji na západ Z dosahu Rudé armády k Američanťrm.

Kolem t etí hodiny odpolední zastavil p erl hasičskott zbroinicí
motocykl S p ívěsn m vozíkem. Sestoupili z něho t i mladí trprášenÍ
vo iá ci.

Cel pr:oud prchaiÍcÍch Němcťr Se zastavil a občanrj Se zmocnil
pocit ne jÍstoty. Teprve kdyŽ Leskovičtí ustyšeli tozkazy udílené
V ruském jazyce, poznalÍ své osvoboditele. Současně p ijeli i party-
záni a snolu se sovětskvm i Vo jákv odzbtojovati ustrašené Němce.
Sovětští vojácÍ Se však v Leskor'Ících dlotrho nezdrŽeli. odjeti zpét
k Pelh irnovu S ujištěním, že ráno opět p ijedou a z stanou v Lesko_
vÍcích.

Po clnech plnych utrpení. strádání a ht zy p išel konečně 9. kvě-
ten 1945, ktery pi4Ínesl naší vlasti svobodu a Leskor,Í ckym jÍstotu.
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oč'radostnější by byt v Les tento den, neb t všech těch ritrapa bolu, které p inesly p e cí hodÍny. P esto Se opět všichniobčané sešli uprosti,ed Vyp bce a čekali. Směrenr od LÍtohoštěpŤijížděla prvnÍ auta osvobodÍte]ťr

SovětštÍ vo jáci p i jímalí
Sami pak vyprávěli, jak V
Leskovické, že ,,Hitler kapr
svobodně Žít. Vyprávění nemělo
osvobodi teltim chtrdé pohoštění.
Celá náves vypálené obce Se jÍmí v kjim' Že v obci není nikde žác]né p íst eší; postavr]li si stany a zťrstati.Jejich p Íchodem pustá obec zase oŽi\a. D]ouho do večera Se společněbesedovalo a vzpomínalo. Bylo sÍ toho tolik Co íci.

Noc byla krátká a na spaní nebyio mnolro času. Celá vlast pro-ŽÍvala nepopsatelnou radost z P Íohoclrr *uonoáu ;"upené společněprolitou krví.
Následu ané ptYÍpravova]i na chvíli posled-ního rozlo NeměIi však ani nejnutnější sluš_ny oděv' V li- Všechno sho elo. I v této chvÍlise našIi p

se scházely z daleka široka
cestě cloprovodilÍ leskovické
m pacll ch z prvnÍ světové

Hrobové tÍch romného omáŽděn ch ričast_nÍkťr poh bu by ochodenn vojákri, kte í p Íšlivzdát poslednÍ leskovick
věncťr a kytic byly plYÍneseny

pilÍ zástr:pcÍ okresního národ_
IÍ smuteční akt. UjistÍli Leskovíc_

:á dování nov ch r1o_tv jejich velitel. Jeho:é Leskovickym vÍruv nov život. MÍmo jiné ekt také tot
ou váIku. VÍCIěI Ťsenr téci mnoho
h slz. Věi{te mi však, drazí brat l

1B

snrutnou skutečností a věi'it Ve šťastnou a spoko jenou budoucnost'
Věi{it, že Se nám poda í Znovu vybudovat naše ctomovy a V niclr žít
V míru a pokojÍ. Těclr, kte í poloŽÍli své Živcty Za naše lepší zítŤky,
nesmÍme však nikdy zapomenout

Poh ebním aktem provázenym salvami sovětsk1lch vojákri skončil
11. květen 1945. Toho dne Se všÍchnÍ LeskovÍčtí sešlÍ naposled u ady
rakví a u Společnych hrob , ale po poh bu adcházel jiŽ každy na jinou
stranu. Domova nebylo

Poh eb obětí uzav el smutnou stránku dějÍn obce Leskovice. Domo_
Vy tak těŽce vystavěné byly proměněny V trosky a mrtví byli i jejÍch
majÍtelé. Iejich zttátu pociťovali v Leskovicích na všech risecÍch ještě
dlotthá léta.

obec Leskovice měla p ed sv m zničenÍm 22O obyvatel a 50 po_
pisnych čísel. V revolu'čních dnech Se tento stav změnil.

starší, dťrchodce, Leskovice 31
mladší, studující, Leskovice 31
ťt, dělník, LeskovÍce 27
li, LeskovÍce 2L

Jarmila P a v l, švadlena' Leskovice 2L
Věra P a v l ťt, dělnÍce, LeskovÍce 21
I\'Iatěi P e C h, rolnÍk" Leskovice 4
Karel Popelá , poštovní ťr edník, Zlátenka
Josef S o u k u p, skladník, Leskovice 46
Anežka Soukupová, Leskovice 46
MÍloš Stupka, malorolník, LeskovÍce 39
Martin Urbanec' obchodní zástupce, Praha
Iosefa Vaškťt. v měnkárYka, Leskovice 8
František VaVerk3-, v měnkárj LeskovÍce 18
Iosef VaVerkd, školák, LeskorlÍce 18
Tosefa V a V e r k o v á, v domácnosti, I'eskoviee 18
František VlaCh, dělník, Leskovice 28

Ztrdty rua žiaotech

Josef K r á
Iosef K r á
Alois P a v
Marie P a v

Iosef Bíba, měrjÍkovec. LÍtolrošť
Josef Brtilá, obuvník, Leskovice 32
Matěj Dvo ák, dělník, teskovÍce 31
Albína Dvo áková, LeskorzÍce 11
Josef Hlaváč k, clělník, Moraveč
AloÍs Hrdoušek, malorolník, Leskovice 42
Iosef CIrarouzek, dělník, Leskovice 47
Ian K r á l, dělník, LeskovÍce II
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Ztruty rlu ma,jetku
. 31 domri riplně zničeno

7 dom vypáleno částečně
6 domťr poškozeno

Zpťrsobená škoda_ byla odhadnuta na _20 nriliÓnťr korun. VŠechny
;1f.jt;1i'JJ'jJoou byio moŽno eá."i'""r'.aait. žtrátu žíziuotn us"ro

zivot v Leskovicích_-se nedal zastavit. Vyvstávala ce]á rYada ukolri,se kter'ími se nvl-o^ tie|a -stťrj ;";;ii;'"ypo ádat. |ednÍm z prvnÍchbylo vybudování nov ch aomovr' á-Zaaezpeeení postiŽenych rodÍn.okresnÍ národní v bor v pernrimovo J''r,"Jr.-""rc'"iliffiJ;i se jimposkytnout vše, co bylo v ;"r'" i"á}"*tech. V Leskovicích byl z ízenzaja|eck'tábor, kter u"oíi po.rv'7"i"š..c,ar. a Záhoraa jeÍroŽ riko-Iem bylo pomoci vy_budovat'n;";á;'.ir;" o.o zbyl dobytek. Byly
í:?:l'#'lí''J,jky zdiva u r"psit'o -ár".'.ru bylo později po,,zito pro

P ednostně bylo nutno z ídit alespo nouzové ubytování pro lesko-vické občany, aby se mohli nu.t irrá*i zpět do obce. oNV v PeIIr i-mově zaiistil na nile- v perrrrinlou"c"lráuer,o domky, kter ch mělob t použilo v Německu t utytovaiiluu""rouunlr"í oornír.t. Tytojednoduché domkv morv ave 'máiá''i'in"rti 
" iá;i"rr-šii"cia tyrasoučasně i stropem, takže ubytouáni'v"'nicrr nebylo záviděníhodné.Také vybavenÍ domácno'ti áu.ouár, m nábvtrre^ 

" 
;;;;;;nějšÍmnádobÍm bylo jen velmi skráv";. Ň;;i;ilir',o-'Éotl tulo' o'JoJ'.,"ou,omožno zajistit. Neuspokojiv; ;Í;"d o"'ot''uu zptisobily, že někte Íobčané hledati náhradu ,u ,tru"ěi'e' ďo;;"u v pohraničÍ.|istoty' Že se iim u.zy oosiun;'; ;i domovri, nabyli LeskovičtíuŽ v době p ed prvnÍm' vyročirn,.á'áoi!' 

-u lo 6. drrbna 1946, kdytehdejšÍ ministr z]erněaětstíil;ll;';;.'š položil oso ně základnÍ ká-
*:t-*TIJi::f""ť;fJ'"čb"J'J'"T.i;Jlui'".'ru.,too""lvroo*.ul,louy'

Do LeskovÍc p icházely_ v této době stovky dopisri plné ričasti aporozumění z celé .lpY|likt Nu.r,í erv onÍ peněŽité dary. JménoLeskovic se p i adÍIo ri r,ioictm u í-íZžaLt^V roce 1949 se vÝsÍavba a obnova obce chyt:ta ke konci. NovémodernÍ domy stálí'ko]em 
''r'i.l'"" 'vrovnan ch adách. Jejichv stavba byla provedena velmi__;;"I"ě J pro.toroué vybavení jakobytn ch' tak í hosoodá 

-sk ch e,'*i' .,áou plně odpovídalo p ed-stavám modernÍ u".ni"". Měnila .""'',"j 
"".t] ""ianJ"r.]utJJt.l, oo".,neboť společně s v stavbou ," p.ouáacru iorpoaa sko-technická ripra-
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Va pťrdy, mÍzely meze a malá políčka, zanÍkaly staré Cesty a lány
polí Spojovaly nové' široké Cesty.

Skutečnost, že mezi zavtažděnynrÍ byli pŤevážné vykonní Země-
dělci a že Se několÍk rodin rozhodlo pro nov žtvot V pohraničÍ, znač-
ně ovlivnila hospodá skou situaci LeskovÍc. Větší Zemědělci jen s po_
tíŽemi zajišťovali olrdělávánÍ pťrdy. V obci bylo zaloŽeno strojní drtrž-
stvo a stále vÍce Se lrovo ilo o n6y, ch formách zemědělské v roby,
o clruŽstevnictví.

Vesnice byla vybudována S ohledem na soukromé hospoda ení, pro
které byly vytvo eny dobré podmínky. Zátly však nastaly potíŽe, a
tak došlo V Leskdvicích k zalažení IZD jiŽ V roce 1953, v Sam ch Za-
čátcích prováděné socialiZaCe Venkova.

Ne jprve bylo ustaveno menšinové drrtžstvo Vesměs Z drobnych
zem'ěclěir:ťr, ale č]enská základna poměrně rychle rostla. Dobrá pra_
covní morálka a poměr k drtrŽstevnímtl ma jetku Za jišťovaly dobré
vysledky a odsti:a ovaly i počátečnÍ nedrivěru k družs Levní velko_
v robě.

V obci nastal nov živ at Vše star'é a násÍlínr p erušen é zťrstal o
ve vzpomínkách Současník . Rány byly ještě p íliš čerstvé, minulost
prosttlpovala Současny život a promítala se i do p Ípravované budouc-
nosti- VšÍchni občané Se však dali na Cestu pokt.okové velkov yroby
rozhodnějí neŽ jincle. Snad proto' že za tak krutych okolností ztratilÍ
všechen svťtj majetek a celá čty i iéta byl nuceni žít V těŽkych pod-
mínkách. Raždy Si V prvé adě váž|| bezpečné st echy nad hlavou
a moŽnosti V míru ŽÍt a pracovat.

Trvalou p ipomínkou uc1ál ostí roktl 1945 ie pomník postaveny
k uctění památky padlych občan , kter je dílem akaclemflcké So-
cha ky Jaroslavy Lukešové Z Pralry. Stojí Ve st edu obce uprost ed
upraveného parčíku pod mohutnÝnri kmeny staletych lip, které isouněmymi svědky krrrté leskovické minttlosti. BudOLlCnoSt Leskovic je
v jejich dětech.

Qbclobí nacistické okupaCe p eclstavtt je rrejtemnější r-rsek našÍ histo-
rie' neboť nasxim národťlm lrro zi\o trplné fyzÍcké vyhlazení. Skuteč-
nost' že nacisté zahubili V době války 360 000 občanťr Česlroslovenska
dokazLlje, Že SVé vytrlazovací plárny plováděli vÍce neŽ dťrsledně. Náš
lid se od první chvíle o}<upace postavil protÍ fašisrrru za znovuzískánÍ
Svobocly a obtrovenÍ repu.bliky. NJa celém rizemÍ našetro státu Se roz-
víjelo hnutí odporu' opírající Se o ilegálnÍ strani6ké Vedení i o odbo_
jové VlasteneCké or8anizaCe. Národně osvobo Zenecky bo j Čechťr a
Slovákťr, ktery Vyvrcholil širokym partyzánst<ym hnutím, je nejlep_
ším Svěclectvím toho, že naše národy Se nÍkcly nevzdaly myš1enky
Společného Života V jediném Státě, buclovaném na zásaclách bratrské
rovnolJrávnosti a vz{|jerrrné uc ty.
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Sovětsk svaz a jeho ozbrojené síly měly 
-razhodující podÍl na po_rážce fašistickych státri veoenycrr hitlerovsk m Německem. Lidstvobylo zachráněno p ed fašistÍckym barbarstvím, které ukázalo SVou

ťT#J.J#:': 
koncentračnÍch táborech, V Lidicích, Terezíně, ale i

Existence socialistického tábora, mírové usilÍ všeclr pokrokov chsil světa a naše nerozborné p átelství se Sovětskym SVaZem jsou zá-rukou toho' že fašÍsmus již nikdy nepczveclne sr;é zbraně a Že Se
fiilT'"i:TÍ":,-i[l#T:1:''' nebutclou opakovat, že Se již nikdy ne-

Ustupu jÍcÍ nacisté zavraŽdili Venašeho okresu ještě tyto občany:
BENEŠoV
Václav Bunda zast elen B.skupiny
ErvÍn Holub, dělník
BoHDALÍtv
Karel T r ž Í I, sklá - zast elen 5. 5. 1'945DoBRÁ VoDA

,. ::''3ffTflir".tizásek v lese Čihaku a směrem k Houserov.e byli
Jan FIána 60 let
František V i k t o r a, mlynár
VladimÍr Cvrkal
CHVÁLKoV
František P o d I a h a, hajn zast elen 1_8. 5. 1945 německym zbě-hem

JEDLINA
P i bitvě pafiyzánského oddítu S jednotkou SS byli 7.5. 1945 Za-st eleni:

Karel Berka, Cetoraz
AntonÍn Kaštánek, Star Smrdov
K o Š E"T I C E

P ed hasičskou zbrojnicÍ byl 9. 5. 1945 zast elen:Ian Nebesa z Košetic
KŘELoVICE
Václav H r o m á d k a 16 let - zBoroviny u K elovicLEJČKoV

P i ristupu německé armády došto k boji mezi německ mi a maďar_skymÍ jednotkami p ijíŽde;icimi po silníci od Pacova a obrataně o
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dnech 5.-9. května 1'945 na uzemÍ

'5. 1945 člen domácí odbojové

p ednostní právo na další ristrrp po silnÍcÍ k obcí Lejčkov, p ed níž
Se obě siinÍce Spojutí.

P i tomto strYetnutí bylo V Lejčkově vypáleno 6 obytnych budov i
S hospodá skymi objekty a 2 domy byly vypálerry částečně.
Zttáty na živ otech:
Alfons Garhof er poštovní zŤízenec Lejčkov tyrán a za-
s elen

Z osob stojÍcích kolern sílnice bylÍ zast eleni:

František Ží t t, hostinsky, Prasetín
Karel S v á č e k, soukrom ťtr=edník, Prasetín
Alois Šváb děIní}e, PrasetÍn
|osef N' ě m e c' železnÍční zŤízenec V. V.. Prasetín
August Reis, děltrík, Prasetín
Karel Dráb, domká , Prasetín
Jarr Čeka1, Po ín
}osef L í s k o v C, Bradáčov
Frantíšek N o v o t n ,, Dornamyšl
Stěpán Kuhart, FIo Íce
František V á c h a, Ho Íce
Petromiia H a v I Í č k o V á, oblajovice
tosef SÍme k, BlatÍny
|osef Baloun', rolník, Zahrádl<a Hrobská zast elen u sÍlnÍce
Alois Pivo ka, ková , Zahrádka F{robská zastrYelenusilnice
FrantÍšek S v á č e k, v ,měnká , Zahrádka Flrobská zast elen u
silnice
tran iVI a š á t, poštmistr z Cetoraze, ztytán a zohaven zast elen u
PrasetÍna
Ii í IanŽuta íL7 letJ , zt rán a zohaven zast elen u Frasetína
Václav R í h a, zednicky uče , Vodice zast elen u Cetoraze 3

Ian Dvo ák, školák,Blatiny zast elenuCetoraze
Václav Baloun' dělník, Blatin1z zast elen u Cetoraze

MNICH
V bo jÍ protÍ f ašistťrm padli V no ci z 5. na 6. května 1945 tito občané:

Eduard E m r
Karel Běhounek 1

František Čanelka
AloÍs Kubti
fosef Lehky
Josef Petr
František Podlaha
Ian Semotán
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František Sko epa
Stěpán Sviták .

Stanislav Valenta
Miloslav Svoboda
NoVÝ RYCFINoV

P i obklÍčení obce německymi vojáky ze Sázavy padli 6. 5. 1-945:Josef R á s o c h a, tolník z irrutoup'uk'
Josef B a m b a s, krm;ič dobytka ze statku v Novém RychnověPACOV

P i pronásledování německ clr vojákťr byl spolu S neznámym so-větskym vojákem zabit i partyzán "yL ')PUru ]

Jan Humeš z Brat ic
PELHŘIMoV

P i akci dobrovolník na pomďc Dobré Vodě dne 6. května 1945
i:x ;'í;L'"Ti:Ttxmostu v p'errrimově za nádraŽÍmzast elenÍ osád_
František Bašta, nar. !g02
Jaroslav Couf al, nar. i.gOgMatěj Fridriclrovsk , nar. L913Stanislav FIavelka, nar. 1,gZOAntonÍn Hildebrant, nar. 1-914
Josef Kolá , nar. 1'gL2
Ladislav Lhotsky, nar. LgZ3
Josef Novák, nar. 1'91'2
Karel podruh, nar. 1gi.0
FerdÍnand R o h, nar. 1t926
Bohuslav Strnad, nar. Ig1,4Karel Vesel , nar. ]rgl3Vítězslav Všetičkd, nar. 1925

''i;j'li,'T 
j?Tu|u' na náměstí V Pelh imově zast elen

24

Rozualing domku Joseta Bíbg č. 35.

Domek Er. Somka č, 23.



Pohleď na zničené
bu,ďoug ttsechlosti
žila č. 29.

oherí, pohlttt uŠe.

T o bgual ďomek
Fr. Samka č. 23"

oho eté stromg
nad rozuatinami ď,om .,

: ! :.

Z obrazku.Ize poznat j en ob tižně !7nné,' zuhelnatěte zbgtkg pětiaÍenné roď.iny
V auerkoulJ .

Z r oď,ing P uuloug zbgÍg i en ohg elé t r o skg .



skončil. Požqrní zbrojnice se naplnila zauražděngmi občang.

Staroddund kamna u obecním d,omku p estala h dt.

občansky pr kaz Josefa Charouzka, poznamenang krui.



Srrtutng pohted ',na b1jualou usetí;Iost Er,

,tt |'eIr , 'urott,tžtÍcur, tcďa 'rrr'|u rrrlilr,

Vgnos ministerstua zemědělstuí, které u roce 7946
koru,n na u staubu čtg azoroagclt uesr c mezi

uuolnilo častku 30 000 000
nin žbutuiLesícautee.



staré ugrostla noua gbec.

bílou omítkou.N oué ď,omkg suíti
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0kr{} gní "árad p ÍponnÍná

1959 óÍg.I+/Lvj? $b.Z*E n.II. 'c
t e ďch opat 'EnÍch obmoauJ Íc Íclt
o dkla ně n& r.r Í-_, tenov'snÍ tohct g

'Lv Iá š tě dirrez ně 8 s u-n cno rn u J e

u B,op a t 'onÍ a vy p Inění by to vyc h

3tl I0 pově enéffiu zársttlpci.

obci "

.tl&.:', o

pcCI,:

na ustancvení ď

s,rznam"r maJtteli
J.cit"v}ád.
d,omurEGbo Jeho

DomovnÍ seunam zaloŽany z bytov. oh soznamu zaLoŽ'Í' a vsdo Y

cícbrkteré podle posle.dníbo sěÍtánÍ lidu nemaJí vÍee naŽ )QO oby-
te},lletníci<á stanlce do JeJíž obvodu obec pat Í a JÍ Je povinnon

Jltel tl'onau l;eho zástupce/ odevzdatl bytové so7-namy do dalších c4.
hodln. V obcÍch,Ýe ktor3ichrŮetnická stan1co nemá sÍ<11o rLze ta|i rrli-
1t1 prost odn1otvíur obeondho ,i aau,kter1i opat Í,ab bytové s9znamy

cyty i!etnlcké stablc 1 aaslány.
V ostatních obcÍch zaIoŽí,ygdg B. rr-go}rová ljonbvn'Í SJ4rlel*-

na Jltel donru/ Jeho zás tup ea / .

obce s vÍco neŽ i,J0 obyvateli uoozor uJl dutklluě,aby
hládly na í'ádné provedenÍ * 1}.cit.vlád.naŤ.dtia něhož naJlto1é
Jsou povinni po Ídlti va dvou vyhotovenfoh seznan osotl, JoJÍ,chž
vánÍ v obcl zaěa}o po dni' l.led'na rg}B. ,

P íslušné fornulá E Lze zakoupl"ti ve skladech tabáku/hlav-
ní trafllca,/ event.u ostatnÍch trafiEantu, Je on tiskopis ?'a 20 halé .

Domovní tts.jznam zrnín ri;i v s ,.vtád.na '. pro obco s vÍce než

5o0 obyratoti nená zv}áštnílo tiskopisu xl a seznam ten Jest Jon souq:

hrn:m bytovych seznamu,ktoré Jsou so azony por1lg bytu a uloženy ve

rtrtlfrl vhodném spoleěném obalu / desky,obálr<a,n-ub pod./

$tarosta cbc e :

Osa ě tltot ÍÍw-vĚ donnÍ a k o}camŽíz'ámu' p rove d euÍ
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