První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

12. května 1995

Vážení volyňští krajané, naši otcové se účastnili 1. světové
války. Vytvořili první čs. vojsko po třistaleté porobě
našeho národa. My jsme se účastnili 2. světové války. Dík
nám vznikla na Volyni největší vojenská jednotka, 1. sbor
v celém čs. zahraničním odboji Obě naše generace
přispěly jednak ke vzniku čs. republiky, jednak k jejímu
osvobození.

ZPRAVODAJ
Sdružení Čechů z Volyně a Jejich přátel
Úvodník

RES PUBLICA

OSLAVY 50. VÝROČÍ
VÍTĚZNÉHO UKONČENÍ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Když se zamýšlíme nad příčinami, nad zdrojem
a místem vzniku 2. svčtové války, pak to bylo v
Evropě jednoznačně Německo. Zde se zrodily
myšlenky a touhy po výbojích a zrůdné teorie, pře
devším teorie rasová. Ta se stala oficiální státní
politikou. Na jednom z nejnižších stupňů nacis
tického rasového žebříčku byli Slované, hned za
Židy a Romy. Slované měli jen sloužit jejich zpup
né společnosti.
Avšak právě slovanské národy porazily Němce
nejdříve u Moskvy a pak hlavně u Stalingradu
a hnaly je přes ruské a ukrajinské prostory zpět až
do Berlina. Slované byli rozhodující silou na
východní frontě a ta byla hlavním, tedy největším
bojištěm v Evropě. Ti především porazili nacismus
a dokázali, že rasová teorie nebyla ničím jiným, než
-holým výmyslem hitlerovských fanatiků z pangermánského podhoubí.
V rámci rasové očisty a zejména porobení
evropských národů vznikly koncentrační tábory
a plynové komory. Tento strašný vynález - tyto
továrny smrti - byly vymyšleny nebo zdokona
lovány opět v Německu. Kam až klesl německý
národ? Jakých hrůz a krutostí byl schopen! To dnes
musíme stále připomínal našim dětem, našim
mladým lidem a bohužel i některým našim
publicistům, spíše pisálkpm, a také i některým
osobám z politických kruhů. Zvlášť je to aktuální
při poměrně častém zdůrazňováni utrpení a bez
práví při odsunu Němců, které bylo důvodem k
omluvám.
Pří úvahách o vzniku a průběhu 2. světové
války se vynořují stále otázky i ryze naše, česko
slovenské. Např. měli jsme bojovat? Srdce jinochů
a mladých mužů na Volyni v roce 1938 mluvilo
jednoznačně pro boj, pro čest, vždyť jsme měli
připravenou k boji armádu a bylo zde i odhodláni
celého národa, doložené skvělou, nádherně prov vedenou mobilizací. Bohužel k obraně vlasti bojem
v celonárodním měřítku nedošlo. Považovali jsme
— to tehdy v mladistvém nadšení za skvrnu v našich
dějinách. Žižka by se zachoval asi jinak. Ten by na
množství nehleděl.
Avšak jak život šel, jak jsme nabývali zkušeno
sti dospělých mužů, začali jsme postupně brát v
úvahu i jiné aspekty dějinných událostí. Vždyť nás všechny spřátelené státy nejen opustily, ba zradily,
ale portavily se i proti nám, když se mnichovskému

diktátu nepodřídíme. Strategická a politická si
tuace nebo jen prostá logická úvaha mluvila
jednoznačně pro to, že se jako malý národ neu
bráníme a že válka napáchá nesmírné škody.
Konečně se nebránily ani jiné malé národy. Bránilo
se jako první Polsko - a jak to dopadlo. Za necelé tři
týdny utrpělo hořkou a krutou porážku. A pak nás
ledovaly podobné porážky i jiných velkých národů
a států.
A když si dnes položíme otázku, jak je postoj
prezidenta Beneše a čs. vlády v tehdejších takých
pro ně časech dnes hodnocen, pak nelze najít
logickou a zdůvodněnou jej ich kritiku nebo odsou
zení spíše naopak. Za zradu na nás se nám vedoucí
činitelé našich spojenců na západě omluvili
Jaké poučení vyplývá v tomto směru do
budoucna pro naši republiku? Nadále platí spoléhat
sami na sebe, tj. být dokonale připraveni na obranu
vlasti i za cenu války, avšak za jiných politických
podmínek. Rozhodujícím činitelem pro dlouhodo
bou mírovou budoucnost naší vlasti a celé Evropy
je nová její organizace především politická, ale
i ekonomická nebo vojenská, než jak tomu bylo
dříve, tedy před druhou světovou válkou. Jen tak se
znemožni aby znovu v některé zená, např. v
Německu, se zrodil nový Hitler. A k takovémuto
cíli dnešní Evropa skutečně směřuje. Pro nás z toho
jednoznačně vyplývá cíl a směr - do takovéto
Evropy co nejrychleji vstoupit A s tím úzce souvisí
naše dobré vztahy s blízkými sousedy, hlavně s
Německem. K tomu je nutno zahájit rovnocenná,
důstojná jednání a skoncovat s omluvami.
A nyní několik slov k účasti volyňských Čechů
v 2. světové válce. Připomeňme si nejdříve odkaz
a historickou prioritu našich otců. Oni vytvořili
Českou družinu, jako první čs. vojsko po300leté
porobě. Musíme to stále sobě a historikům při
pomínat Naše generace vytvořila předpoklady
k vzniku 1. sboru - největšího vojenského útvaru v
čs. zahraničním odboji. Spontánním nástupem do
našich jednotek na Volyni jsme překročili běžné
mobilizovatelné normy v moderních armádách.
Percentuálně, tedy úměrně k počtu volyňských
Čechů, jsme přinesli největší oběti z celého českého
národa. Byli jsme zastoupeni na všech bojištích jak
pozemních, tak ve vzduchu, ale i na moři.
Z výše uvedeného vyplývá, že účast volyň
ských Cechů v bojích druhé světové války byla
(úměrně vzato) veliká a možno bez nadsázky říci
spolu s válečnými historiky a frontovými veliteli
(přítomnými na předposledním sympóziu) po
vlastní bojové stránce velmi významná Můžeme
tedy právem oslavovat nejen ukončení této poslední
světové války ale i osvobození Československa od
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nacistických okupantů a tím také náš návrat do staré
vlasti.
Oslavy jsme zahájili již v předstihu a to na
regionálních úrovních. Stalo se tak nejdříve v Žalci,
pak v Bmě, poté ve Frýdlantů, v Hněvotíně a ve
Františkových Lázních a pravděpodobné i v dalších
lokalitách
Avšak největší oslavné setkání v celostátním
měřítku se uskutečnilo dne 13. 5. v Litoměřicích za
účasti více než šesti set krajanů prakticky ze všech
regionů. Po úvodní kulturní vložce přednesli slav
nostní projevy řečníci Novák, Dubec a Dufek.
(Tento úvodník čerpal z obsahu jejich projevů). Po
obědě se rozproudila volná zábava plná vzpomínek
na prožitá válečná léta a to jak na zážitky smutné
nebo vážné, ale i humorné, včetně taneční zábavy
při posádkové hudbě. Současně došlo i k tradiční
krajanské sbírce. Na tiskový fond byl vybrán
rekordně velký obnos v celkové hodnotě přes
11.000 Kč. Za to byla všem přítomným rozdána
sbírka Pospíšilových básní "Setkání a loučeni". I
tato skutečnost byla příznačná pro radostnou náladu
všech zúčastněných.
Všemi výše uvedenými akcemi jsme ukázali, že
Volyňané ještě žijí a jsou schopni připomínat
a informoat naše spoluobčany jak za svobodu naší
vlasti bojovali volyňští Češí A na to můžeme být
právem všichni hrdi.
V. Dufek - V. Dubec

Začátek našeho odboje

(K padesátému výročí osvobozeni ČSR)

Jednou z mnoha ctností volyňských Čechů bylo
vždy velké vlastenecké cítěni oddanost svému
národu, láska ke staré vlasti Tyto vlastenecké city
se neprojevily jen v první světové válce, ale
neutuchaly, spíše narůstaly v dalších poválečných
letech Když nezískali v roce 1919 souhlas (až na
malé výjimky) k hromadnému návratu do osvo
bozené vlasti jejíž základy vybudováním České
družiny v roce 1914 položili snažili se alespoň
přispět k urovnání vleklého sporu mezi Polskem a
Československem o pohraniční území na Těšínsko.
V roce 1929 z iniciativy České matice školské
na Volyni vznikl návrh na výměnu obyvatelstva
a přestěhování volyňských Čechů do Slezska a
Poláků z okolí Těšínská na Volyň. Tehdejší volyňský vojevoda Henryk Józeftki tento návrh podpořil.
Jednání však nakonec ztroskotalo. Jednak proto, že
polská vláda se nevzdala myšlenky získat v bu
doucnu od Československa tzv. Zaolzie a také
proto, že při výměně obyvatelstva by přišlo na
pořad majetkoprávní vyrovnání mezi oběma státy
a Polsko by muselo ČSR doplatit asi 60 miliónů
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1. Monotematické číslo o účasti Volyňských Čechů na
frontách II.světové války, kterou předkomunistická,
komunistická a postkomunistická historiografie nectz'

Předpokl.cena: 2,- Kč
vycházelo
obnoveno

MIC 47263

1973
19 8 7

Vydává: Vladimír Hajný
ČS.A 34, 787 Ol Šumperk

Náklad: 50 výtisků

1 9 7 5
ročník 12 číslo 19

Red. Marta Zemanová
rada: Julius A,Varga
Uzávěrka: 7.5.1995

zlotých (zhruba 330 mil. předválečných korun).
Proti ČSR a o něco později i Čechům na Volyni
vytrvale štval deník Ilustrowany kurier codzienny
vydávaný v Krakově redaktorem Dobrovským
(později některé i polské prameny byly toho názoru,
že v této otázce úzce spolupracoval s Němci). Tyto
většinou neomalené a vylhané útokyjen zvyšovaly u
volyňských Čechů národní uvědomění Když
vrcholil politický tlakfašistického Německa na ČSR
a sudetští Němci v tendencích přání Hitlera
neustále zvyšovali svou lživou propagandu (tak ja
ko dnes!) a začali ohrožovat podstatu státu a samo
statnost ČSR, hlásilo se na čsl. konzulátě v Kvasilové mnoho volyňských Čechů jako dobrovolníků
do čsl. armády. Protože v té době byli polskými
státními občany, nebylo jejich žádosti vyhověno.
I na dalších čsl. konzulátech (v Polsku ve Lvově,
Krakově a Gdyni) se hlásili jednotlivci-dobrovolníci do čsl. armády.
Rok 1938 byl rokem, kdy volynští Češi zahájili
svůj druhý odboj proti germánsko-fašistickým
snahám opanovat střední Evropu a zlikvidovat
svobodné Československo, které v té době patřilo
mezi nejdemokratičtější státy v Evropě. Těžké a
krušné chvíle prožívali volynští Češi tak jako i celý
národ v osudovém roce 1938! Jejich víra, že nás
západní spojenci budou chránit, se nenaplnila nepomohla ani mobilizace, ani vůle drtivé většiny
národa bránit svůj stát, bránit svobodu proti
odvěkému nepříteli.
Snažili se však všemožně nějak pomoci staré
vlasti
Ještě 27. 9. 1938 vyšla v týdeníku vol. Čechů Krajanských listech - jež řídil redaktor JosefFojtík
výzva, v niž redakce volala po českopolské unii
(autorem byl redaktor a spisovatel J. V. Rejzek), ale
bylo již pozdě! Přišel Mnichov... Krajanské listy,
jako mluvčí české volyňské menšiny, komentuji tuto
národní tragédii úvodníkem nazvaným Obětní
beránek v němž vyzývají všechny Čechy a Slováky,
aby nepodléhali apatii, aby se nenechali tímto
protiprávním aktem velmoci zlomit a věřili, že
přijde doba pravdy... Polsko si připojilo Zaolzie
a Češi, kteří tam žili, se postupně začali přimykat k
volyňským Čechům, stali se odběrateli a zane
dlouho i dopisovateli Krajanských listů, které se
hlásily k Dr. E Benešovi a jeho protifašistické linii.
Mnozí z nás tehdy doufali, že Hitler se již nasytil,
jiní věřili, že druhá světová válka je za dveřmi a že
je to jediná možnost, jak opět vzkřísit porobené
Československo. V tomto čase, čase zlých předtuch
i marných naději, přišel 15. březen 1939.
Dne 17. 3. vyšly Krajanské listy s hlavním člán
kem nazvaným Místo úvodníku. Jeho obsahem byl
mimo jiné slib, že byť naše stará vlast byla obsa
zena cizákem, zůstaneme jí věrni v jejím utrpení.
Tím, že Krajanské listy zaujaly odmítavý postoj ke
zřízeni protektorátu a začaly organizovat protiněmecký a protifašistický odboj, rozšiřoval se velmi
rychle okruh jejich čtenářů a stálých odběratelů.
Náklad se zvyšoval téměř každý týden Měly své
abonenty nejen na Volyni a v Polsku, ale i ve staré
vlasti, ve Francii, USA a dokonce až v Kapském
Městě a Mandžusku. Zakrátko byl jejich dovoz do
tzv. protektorátu zakázán, a proto byly pašovány
neohroženými vlastenci přes Slezsko a Náchod.
Také stálí spolupracovníci a dopisovatelé Krajan
ských listů se okamžitě postavili za osvobozeni a
obnovení ČSR. Například učitel Vladimir Knop
(pozdější předseda protifašistické organizace volyň
ských Čechů Blaník) ve svém článku mimo jiné
napsal: "Věrni odkazu Masarykovu půjdeme dobývati svobody a cti národa, půjdeme smýt skvrnu na
našem štítu, již nám přinesl 15. březen. V K L. se
objevily básně začínajících volyňských básníků
VI. Broučka, Mikuláše Chrpy, Vladimíra Řeháka
a dalších, které burcovaly, podněcovaly, zapalovaly
a volaly všechny věrné k nastávající obraně ná
roda.
Dne 28. dubna přináší K. L zprávu o tom.

Ve středu 7. června
v předvečer
výročí úmrtí

že v zahraničí se stmeluje odboj pod vedením
Dr. E Beneše, dne 12. května přinášejí článek čsl.
velvyslance v Paříži St. Osuského s ujištěním, že
ČSR nepřestala právně existovat a trvá nadále.
Pařížští Češi zasílají vol. Čechům telegram se
zdravicí a s ujištěním, že i oni se staví do jednotné
fronty za svobodné Československo. Ve staré vlasti
prof. dr. František Bláha, Josef Vrbický a další se
stávají neohroženými kolpoltéry K. L. a zároveň
organizuji dopisovatelskou akci vyjadřující
nesouhlas s tzv. protektorátem. Vlna uprchlíků z
Čech a Moravy se částečné soustřeďuje v Krakově
a okolí. Četné čerstvé zprávy o dění v "protektorátě" pro K L zpracovává jeden z uprchlíků Jan
Mareš. Fundované zprávy z Varšavy zasílá tiskový
atašé čsl. velvyslanectví v Polsku Dr. J. Hejret. Na
11. července 1939 byl svolán do Varšavy sjezd
delegátů všech českých organizací a spolků v
Polsku. Cílem sjezdu bylo vytvořit centrální
organizaci pro celé Polsko. Volyňské Čechy na
tomto sjezdu zastupoval redaktor Krajanských listů
Josef Fojtík Druhý den se na pracovní poradě
střetl s gen. Prchalou a jeho pobočníkem Dr.
Kahánkem, odmítl jejich separatistické snahy a
zdůraznil, že volyňští Češi půjdou do odboje jedině
pod vedením Dr. E Beneše. Tím byla dovršena a
potvrzena odbojová linie volyňských Čechů za
druhé světové války. Během několika příštích dnů
pak tiskové agentury přinesly oficiální zprávu o
vytvoření zahraničního odboje: se sídlem jeho
vedení v Chicagu v čele s Dr. E Benešem. V č. 24
ze dne 16. června 1939 byl zveřejněn obsáhlý a
dnes se dá říci přímo historický článek podepsaný
značkou "Jaro", nazvaný "S Němci do říše!"
Pisatel tu zdůvodňoval nutnost odsunu zrád
ných sudetských Němců z území ČSR!
V následujícím dvacátém pátém čísle K. L. byl
na první straně otištěn projev Dr. E. Beneše
nazvaný Pravda vítězi V dalších číslech týdeníku
byla zveřejněna výzva Dr. E Beneše za obnovení
ČSR. Následovaly články volyňských dopisovatelů
výhradně s odbojovou tématikou a v č. 27 bylo na
první straně zveřejněno rozhodnutí redakce dát se
plně do služeb našeho zahraničního odboje.
Dopisovatelka a kolpoltérka K. L v Čechách paní
Marie Valentová informovala čtenáře listu, že za
jeho distribuci jsou kolpoltéři pokutováni částkou
až 10.000 korun. Na stránkách K L. se objevují
články čsl. politiků a diplomatů, jako například
Rudolfa Bechyněho (pseud. Bohemicus), čsl.
konzula v Krakově Dr. VI. Henzla a dalších V
červenci nebo začátkem srpna přijel do vojvodského města Lucka na Volyni bývalý čsl. vel
vyslanec v Polsku Dr. Juraj Slávik, který se právě
vrátil z Ameriky a na setkání s volyňskými Čechyje
kromě novinek z odboje upozornil i na to, že válka
je nevyhnutelná a její začátek můžeme očekávat
každým dnem. Měl pravdu. Začala 1. záři a
potvrdila nedomyšlenost politiky Beckovského
Polska. Východní území Polska bylo ve druhé
polovině září připojeno k SSSR a tím také zanikly
Krajanské listy. Sovětské úřady tiskárnu zabavily
a pozdějiji odvezly neznámo kam.
Odboj Čechů na Volyni byl ochromen a začal
až v červenci nebo srpnu roku 1941 vznikem
protiněmecké a protifašistické organizace Blaník a
vyústil dobrovolným vstupem vol. Čechů v první
polovině roku 1944 do čsl. vojenské jednotky v
SSSR. Mýlil by se však každý', kdo by se domníval,
že ustal nadobro. Na Volyni našla dočasný domov
řada uprchlíků z ČSR, z nichž někteří po reemigraci
vol. Čechů do ČSR neopláceli vždy svým bývalým
hostitelům stejnou měrou. Tak už to, bohužel, někdy
na tom světě chodí... Avšak mnozí volyňští chlapci
s těmito uprchlíky odešli do SSSR a několikjedinců
se octlo dokonce až na západě, většina z nich, asi
padesát, se pak shromáždila v Buzuluku a byla
zařazena do formujícího se polního praporu čsl.
vojenské jednotky v SSSR. Mnozí volyňští chlapci
však zažili v řadách polské armády přepadeni

ROBERTA DESNOSE
se jeho přátelé
sejdou
_________

v divadle Viola
na Národní třídě
v Praze 1
____

Polska hitlerovskými vojáky. Ne všichni to pře
žili. Zajímavý osud potkal Mečislava Půlpytla (psal
také pod pseudonymem Karel Plamínek). Mečislav
vykonával vojenskou povinnost na jedné polské
ponorce. Ponorce se podařilo doplout až do Anglie
a Mečislav nakonec skončil na vojenské lodi USA,
bojoval proti Japoncům v Pacifiku, byl vyzna
menán řadou válečných vyznamenáni Zemřel v
USA. Volyňský Čech Vladimír Vítek byl námoř
níkem na polském torpédoborci Grom. Tento
torpédoborec s dalšími polskými válečnými loděmi
se zúčastnil po boku anglických lodí těžkých bojů o
norský Narvik Němcům se podařilo torpédoborec
ve fjordu Rambaken dne 4. 5. 1940 zničit. V tomto
boji volyňský Čech Vladimír Vítek zahynul.
Začátkem polsko-německé války byl do polské
armády povolán automechanik Josef Žitný. Jeho
jednotka ustoupila do SSSR a J. Žitný s armádou
gen, Anderse se pak zúčastnil bojů na středním
východě, v Africe, a měl to štěstí že přežil i nejkr
vavější pozemní bitvu, jaká se odehrála ve druhé
světové válce na západě - bitvu u stěn Monte
Casina v Itálii. V čsl. letectvu v Anglii válčili dva
volyňští Češi, například dnešní občan Žatce
Vladimír Novák V čsl. armádě na západě byli i
další volyňští Češi - za všechnyjmenujeme alespoň
současného občana Francie Rostislava Chudobu
a zesnulého redaktora Hlasu Volyně v Anglii
Václava Perného. Několik volyňských Čechů se
také zúčastnilo květnového povstání v Praze roku
1945. Hodnotíme-li dnes - při padesátém výročí
osvobozeni naší vlasti - odboj volyňských Čechů za
druhé světové války, můžeme konstatovat, že
přípravy odboje začaly koncem roku 1938, ofici
álně vystoupili volyňští Češi proti okupaci ČSR dne
17. 3. 1939 a pokračovali v odboji v různých
časových úsecích, různými formami a s velkými
oběťmi až do vítězného konce. Svůj slib "Věrni
zůstaneme", daný staré vlasti po patnáctém březnu
splnili se ctí a do puntíku!
R. Hlaváček

Věčné memento....
Je mnoho významných dat, výročí a památných
dnů - ale toto výročí, tento den, kdy skončila druhá
světová válka, jedna z nejhroznějších dvacátého
století, zůstává pro nás jako věčné memento - vy
živí, nezapomeňte!
• Jak je možné zapomenout, vždyť tolik hoře a
neštěstí přinela světu. Mnozí říkají, že je to logika
dějin, válka - matka všeho zlého - ve svých hrůz
ných podrobnostech, nemá ale logiky.
Vzpomeňme tedy na íOleté výročí ukončení
války a osvobození naší země od nacionálně-fašistických okupantů. Ano, vzpomeňme na dobu, kdy
ze všech vesniček české Volyně se hlásily stovky
a tisíce dobrovolníků - mužů a žen, kteří spěchali do
řad mstitelů bojovat za svobodu své potupené
vlasti. Volyňští krajané svým hromadným a nadše
ným nástupem do řad československého vojska a
následovně hrdinským bojem prokázali, že rozumě
jí skutečnému, nefalšovanému vlastenectví, kterého
je dnes tak třeba. Při této příležitosti vzpomeňme
s pocity vděčnosti, lásky a úcty těch, kdo padli v
boji za lidská práva, za svobodu a nezávislost své
vlasti, za šťastný život svého národa
My, volyňští Češi, bojovníci za svobodu, má
me zvláštní a nepoměrně závažné důvody pro to,
abychom nezapomínali. Vždyť není téměř rodiny,
jenž by neoplakávala otce, syna, dceru či manžela,
kteří padli nebo zahynuli v minulé válce. Slyšeli
jsme nářek umírajících, viděli jsme roztrhaná tělíčka
dětí, zbořená města a vypálené dědiny, sami jsme
vytrpěli víc než může člověk snést.
Ano, my máme právo nezapomínat - protože to
byla Česká Volyň, ta malá komunita v cizině, která
dala 12 tisíc bojovníků. Mnoho jich padlo, mnoho
našich hochů a děvčat položilo své životy na oltář
vlasti, kterou mnozí ani nepoznali. Na vás, vy nej-

ve 20 hod.
aby uctili
W
básníkovu památku.
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9. máj
sviatkom viťazstva
Deň 9. mája bol přehlášený
vše tkými spojeneckými štátmí
SVIATKOM VÍŤAZSTVA.

Přes 25 miliard rublů
za 2 dni I
Sovětská půjčka přepsána
Sovětská státní půjčka, vypsa
ná dne 5. května t. r. jako čtvr
tá válečná půjčka SSSR ve výšt
25 miliard rublů, byla upsána
plným obnosem již dne 7. květ
na. Bylo upsáno obligací na ob
nos 25.065,000.000 rublů. V upi
sování půjčky se pokračuje.

Ze světa
— Před voj. tribunálním sou
dem zodpovídali se 3 italští SSáci, obžalovaní pro spolupráci s
Němčí a účasti na mučení ital
ských vlastenců. Dva bylj od
souzeni k smrti a jeden na 20
roků žaláře.
— Spojenecká letadla shodila
nad Holandskem opět 1.450 t.
potravin.
— Belgický král Leopold se
svojí manželkou a 4 dětmi byli
osvobozeni spojenci z tábora u
Solnohradu.

POSLEDNÍ ZPRÁVA.
V poslední chvíli ozná
mil pražský rozhlas, že
sovětské tanky vjíždějí
do Prahy. Obyvatelstvo
nadšené vítá své osvobo«
ditele.

Za svobodné Československo

fteiuLá arwtáda a r(draze
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Smrt vetřelcům a zrádcům!

Červená armáda
- v severnom Česku
v

Most a Duchcov oslobodený

>

*
E
Z operačně) zprávy Sov. inf. kancelárle zo dňa 8. mája) '•
-i v
Dňa 8. mája pokračovaly vojská 3. bleloruského frontu v oslobo-if
dění kosy frisch Nehrung a zmocnily sa obcí Neue Welt a Vo-* *
gelsang.
Vojská ’1. bleloruského frontu zajaly 7. mája pri dosiahnutí rieky
Labe 7150 Nemcov a ukořistily 28 tankov, 513 pofných diel, 402
gufometov, 1700 aut a 2200 koní.
Vojská 1. ukrajinského frontu po dvojdňových bojoch přemohly
odpor nepriateía a dňa 8. mája zmocnily sa města Dražďan, döležitej dopravnej křižovatky a mocného oporného bodu nemeckej
obrany v Sasku a okrem toho zmocnily sa miest Mägen, Loinmatch,
Meissen, Leisnig, Debeln, Harta, Waldheim, Rosswein, Nossen,.
Wlmsdruff, Heinigen, Frankenberg, Treiberg, Garandt, Oderau,
Saida a na juh od Dražďan překročily československé hrani
ce. Na území Československa oslobodíly mestá Most, Duch-,
cov, Tepllce-Šanov.
}’•
Na juh od Dražďan vojská frontu, prekonajúc odpor nepriateía;'
zmocnily sa miest Radeberg, Löbaus, Reichenbach, Bernstadt a.
Görlitz. ,
*
Na juhozápad od Vratislavi boly obsadené mestá Strigau, Frei
bürg, Münstirberg a Optmachau.
Vojská 4. ukrajinského frontu, pokračujúc v postupe,'"zmoc
nily sa 8. mája po prudkých bojoch města Olomouc, důležitého
oporného bodu Nemcov, na rieke Moravě a okrem toho sa zmoc
nily miest Virbental, Osendelsbe, Rymařov, Beriadt, Mo
ravský Šenberk, llohcnstand, Hranice a Přerov.
V bojoch dňa 8. mája vojská frontu zajaly asi 1000 Nemcov.
Vojská 2. ukrajinského frontu sa zmocnily miest Jaroméřice,
Znojmo a na území Rakúska miest Hollabrunn a Štokrava, dů
ležitých komunikačných križovatiek a oporných bodov nemeckej
obrany.
_
,
Na ostáných ůsekoch frontu bez podstatných zmien.

Ako vyzeral nemecký generálny štáb
V okolí Berlína, v smrekovom
lese objavili Rusi podzemně sídlo
německého generálneho štábu.
Objekt pozostával z 23 betono
vých domčekov, dobré masko
vaných a ohradených ostnatým
drótom, nabitým elektrickým
prúdom s vysokým napálím. Jád
ro podzemného hlavného stanu
však v pravom slova smysle tvo
řilo podzemně město, spojené s

mnohými chodbami. Obrovská
telegrafná a telefonná centrála
bola spojená so všetkými oku
povanými štátmí. Němci vo svojom chaotickom úleku zanechali
v tomto hlavnom stane iba jed
noho vojaka a niekoFkých inžinierov, ktorí mali objekty vyho
dit do vzduchu. Tito ich však
odovzdali ČA úplné nepórušene.

ÚSTŘEDNÍ DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR
ROČNÍK 2
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ČÍSLO 124

Bezpodmínečná kapitulace Německa
Dnes v noci byla vydána v Moskvě tato zpráva TASSu:
1. ) My, nížepodepsaní, jednajíce ve jménu německého vrchního velení,

souhlasíme s

bezpodmíněčnou kapitulací všech našich ozbrojených sil na souši, na moři a ve

chu, jakož i sil, jež se v této

chvíli nalézají

pod

vzdu»

německým velením, Vrchnímu velení

Rudé armády a současně Vrchnímu velení spojeneckých expedičních sil.

2. ) Německé Vrchní velení dá okamžitě rozkaz všem německým velitelům pozemních,

námořních a leteckých sil, jakož i všem silám, jež se nachází pod

německým velením,

aby zastavily vojenské operace v 23 hod. 01 minut středoevropského času dne 8. květ*
na 1945 a zůstaly na svých místech tam, kde se právě nalézají,
odevzdaly veškeré své zbraně a válečný majetek

místním

úplně

se

spojeneckým

odzbrojily a

velitelům, neb

důstojníkům, kteří budou určeni představiteli spojeneckého velení, aby nezničily ani ne»

poškodily parníky, lodě a letadla, jich motory, trupy a zařízení,

jakož i stroje,

výzbroj,

aparáty a vůbec všechna vojenskoďechnická zařízení, jež slouží vedení války.
3) Německé vrchní velení ihned určí příslušné velitele a zabezpečí provedení

dalších

rozkazů, jež

vydá

všech

Vrchní velení Rudé armády a Vrchní velení spojeneckých

expedičních sil.

4. ) Tento akt nebude na závadu jeho zaměnění jiným generálním dokumentem o

pitulaci, který uzavrou Spojené národy aneb jenž bude uzavřen
bude použit vůči Německu a vůči německým

jejich

jménem, a

ka«
jenž

ozbrojeným silám v celku.

5. ) Jestliže německé vrchní velení aneb jakékoli branné síly, jež se nacházejí pod jeho
velením, nebudou jednati podle

tohoto aktu o kapitulaci, Vrchní

velení

Rudé

armády,

jakož i Vrchní velení spojeneckých expedičních sil podnikne taková trestní opatření neb

3a CBoßoflayio ’lexocjiOBaKHio. BoemiaH raaeTa 1 ro HexocjiOBaijKoro tcopnyca
Vydáví odděleni osvěty a propagandy.

b

CCCP.

jiné zákroky, jež bude pokládati za nezbytné.
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6.) Tento akt je sestaven na ruském, anglickém a německém Jazyce. Pouze text ruský

'

a anglický je autentický.

Podepsáno 8. května 1945 v Berlíně.
Za německé vrchní velení Keitel, Fríedeburg, Stumpf.
V přítomnosti zmocněnce Vrchního velení Rudé armády Maršála Sovětského Svazu Žukova
a zmocněnce Vrchního velení spoje leckých expedičních sil hlavního maršála letectva
Tedder.
Při podpisování byli též přítomní Jako svědkové: velitel strategických leteckých sil
USA generál S p a a t s a vrchní velitel francouzské armády generál Delatre de
Tassigna.

SVOBODNÁ PRAHA
*

'.

\

Německá vojska v Praze a okolí kapitulovala
Praha osvobozena bojem českých vlastenců

Praha je v českých rukou. Byla osvobozena
těžkým a krvavým bojem českých vlastenců!
Dramatičnost tohoto zápasu nejlépe vystihují
zprávy svobodného československého rozhlasu z
Prahy tak, jak za sebou postupné přicházely.
V 11.50 dopoledne hlásila Praha: Na mno
hých úsecích Prahy ustál boj po ohlášení ně
mecké kapitulace. Přes to však některé německé
Jednotky na vlastní pěst pokračují v boji, zapa
lují domy, vraždí civilní obyvatelstvo a loupí.
Odpovězte těmto banditům tvrdými údery.
Ve 13.00 hodin: Praha bojuje úspěšné o svoji
svobodu. Boje se nřenesly z okrajových čtvrtí
do středu města. Části nepřátelského vojska sklá
dají zbraně.
V 18.45 útočí Němci na barikády. Před tanky
ženou ženy a děti. Pouze na jednom úseku by
lo pobito 60 Čechů. Některé budovy hoři a jiné
/sou pod palbou.
V 20.18 Hlášení mezinárodního Červeného
kříže: V dohodě s ČNR budiž zastavena nepřá
telská činnost v Praze a okolí. Kdo neuposlech
ne rozkazu, bude souzen podle stanného práva.
V 21.30 Nacisté dosud nesložili zbraně, jejich
dělostřelectvo ostřeluje nemocnici na Bulovce,
Milosrdných sester, sanatorium na Smíchově,
Fochovu ulici. Bombardují pražský rozhlas a ho
lešovické elektrárny,které byly značné poškozeny.
V 22.10: Němci zapálili pražský hrad!
O 21.32 hodině byl rozhlasem vysílán
Protokol o kapitulaci německých branných
sil v Praze a okolí

sepsaný dne 8. V. 1945:
1.) Splnomocnénec velitele něm. branných
•sil podepsal toto ujednání o způsobu stažení všech
ivelítelstev svazů SS, policie a všech státně a
vojensky organisovaných jednotek v Praze a
okolí. Počátek
odchodu v úterý 8.
V.
1945 v 18. 00 hod.

,

2.) Ujednání toto neovlivňuje podmínky, Jež
byly dány od velitelství spojeneckých armád
anglické a americké a sovětských branných sil.
3) Německé ženy i děti, pokud neodejdou se
stahujícími se německými jednotkami, stojí pod
ochranou mezinárodního Červeného kříže, který
pečuje o ně a zařídí jejich odtransportování.
4. ) Všichni váleční zajatci spojených národů
a všechny internované a zatčené osoby budou
ihned propuštěny a dányk disposici českým poli
cejním orgánům.
5. ) Odevzdání zbraní provede se tímto způso
beni :
a ) Všechny těžké zbraně budou odevzdány na
okraji města a převzaty .čs. národní armádou.
b) Letadla zůstanou na obou letištích ve Kbelích a Ruzýni.
6. ) Odevzdání všech ostatních zbraní pro.vede
se po dosažení americké demarkační čáry do
rukou čs. národní armády. Veškeré zbraně bu
dou s municí a nic nebude poškozeno.
7) Odbavení zákopnicko-technických záležito
stí, odminování mostů, budov a ulic provede
zvláštní komise pod velením mjr. Ferré.
8) Jednotky jsou oprávněny vžiti ze skladišť
nutné množství potravin. Zbytek bude v pořád
ku předán orgánům čs. národní armády.
9) České obyvatelstvo nebude činit odcháze
jícím jednotkám žádné obtíže.
Podpisy: Dr. Albert Pražák, Josef Smrkovský, Dr. Josef Koprlík, kpt. Jaroslav Nechanský. gen. Karel Kutelvašr, pplk. gšt. S. Bür
ger, pplk. Jaroslav Kadaňka, Gen. der Infante
rie Rudolf Toussaint.
Dodatek k protokolu ze dne 8. V. Gen. Tous
saint prohlašuje, že potlačí všemi svými ..sílami
případná hnízda odporu, která neuposlechnou
jeho rozkazu.

9. května 1945

Naša dnešná úloha
Nemecko bezpodmienečne kapitoluvalo. Konice vojny sa stal
faktom. Akt o bezpodmienečnej
kapitulách Nemecka bol podpí■ ^-saný na večnú památ německým
imperialistom v ich hlavnom
meste, kde připravovali a organi
zovali tuto strašná yojnu — v
Berlíne.
Bodfa kapitulačnej úmluvy malj
Němci přestal bojoval 8. mája
1f4> o 23 01 hodině sfredo-europského času. No to ešte nez
namená, že všetko je už v poriadku a že možno pušku už po
věsil na hák. Nic je vylúčené, že
N-mci alebo jednotlivé nemecké
skupiny budú ešíe pokračoval vo
svojom odpore, prejdúc tým súčasne do stavu obyčejných vrahov
— -a bandilov. A pře nich platí heslo,
razené htaximom Gorkym:Keď sa
nepriater nevzdá, tak ho zničia.
DokiaT Němci, ktorí sa
nachádzajú
na našom
úseku, resp. na celom takzvJnom ich východnom
fronte, nesložia zbraně
a neyzdajú sa
bezpod
mienečne všetci do Ziijaiia, pre nás vojna nekon
čí. Ba aj potom, keď sa Němci
vzdajú, musí naša armáda ruka
v ruke s Červenou armádou
ostával v plnej bojovej pohoto
vosti, kým nedostane ďalšie roz
kazy. Veď kto sú Němci, to sme
dobré poznali, a hoci ich veknie
kapitulovalo, nemožno vedief, čo
všetko bynro tli ešte urobil. Bo
jová připravenost vysoká vojen
ská disciplína a ostražitost aj
naďalej pre nás platia ako najdóležitejšie vedúce zásady a prá
vě teraz ich musíme ešte viac
upevňovat.
Ďakujúc v dnešnej historickej
chvíli všetkým spojencom, najma
však nášmu najvernejšiemu spo
jencovi mohutnému Sovietskemu
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OLOMOUC OSLOBODENÝ
Včera vydal maršal Stalin rozkaz, adresovaný veliteíovi 4. ukra
jinského frontu arm. gen. Jeremenkovi a náč. Jeho štábu gen. plk.
Sandalovovl. Hovoří sa v ňomi
Vojská 4. ukrajinského frontu, pokračujúc v ofenzívě, po urput
ných boioch dnes, 8. mája, sa zmocnily města a veikej železničnej
křižovatky Olomouc, důležitého oporného bodu nemeckej obrany
na rieke Moravě.
Medzl jednotkami, ktoré sa vyznamenaly v bojoch, sú tíež mino
vané jednotky nášho sboru a to«-brig. gen. Klapálka, brig. gen.
Španiela, pplk. Selnera, plk. Markusa, delostrelci plk. Ressela,
tankistl pplk. Janku, spojaři mjr. Skokana.

Jednotky, ktoré sa najviac vyznamenaly v bojoch, boly navrh
nuté k vyznamenanlu radmi.
Moskva vzdala vífazným vojskám svoj hold o 20. hod. 12 dělo
střeleckými salvami zo 124 diel.

Drážďany padly
V druhom rozkaze, adresovanom velitefovl 1. ukrajinského
frontu maršálovi Konevovi a náč. štábu frontu arm. gen. Petrovovi, sa hovoří:
Vojská 1. ukrajinského frontu po dvojdňových bojoch zlomily
odpor nepriatefa a dnes, 8. mája, sa zmocnily hlavného města
Saska Dražďan, dóležitcj křižovatky ciest a mocného oporného
bodu nemeckej obrany v Sasku.
Jednotky, ktoré sa najviac vyznamenaly v bojoch o Drážďany
boly pome.nované »Drážďanskými“.
Na počesť vífazných vojsk 1. ukrajinského frontu bolo v Moskvě
vystřelených 20 dělostřeleckých sálv z 224 diel.

VeFký posťup na južnej Moravě
Třetí rozkaz bol adresovaný velitelovi 2. ukrajinského frontu
maršálovi Mallnovskému a náč. jeho štábu gen. plk. Zacharovovi,
v ktorom sa hovoří«
...
Vojská 2. ukrajinského frontu dnes, 8. mája, sa . zmocnily na
území Československa mlest Jaroměřice a Znojmo a v Rakúsku
miest Hollabrunn a Stokerava, dóležitých krlžovatiek ciest a sil

ných oporných bodov nemeckej obrany.
Jednotky, ktoré sa najviac zaslúžily v bojoch, boly navrhnuté
k vyznamenanlu radmi.
Moskva pozdravila víťazné vojská o 23. hod. 20 dělostřeleckým
salvami z 224 diel.
________________________ ____________
svážu a jeho hrdinskej Červenej
armádě - osloboditerke, kiorá pre
nás urobila najviac, budeme stát
na stráži našej slobody a v najtesnejšom priatefstve a spoluprá
ci so slovanským SSSR, ktorý
je zárukou našej nezávislosti, a
v súiade s oslatnými spojencami

budeme so slovanskými štátmi
navždy tvořit pevnú slovanská
hrádzu proti neme< kej výbojnosti
ktorá - uvrhnúc celý svět do voj
ny - směrovala hlavně proii Slovanom. Tak zaistíme, že nikdy
viac nebude zlopovestného ně
meckého .Drang nach Osten".

statečnější ze statečných, nikdy nezapomeneme!
♦ Vaše jména jsou vryta do našich srdcí, hluboko až
k zemi se dnes před vámi skláníme.
Při této příležitosti musíme vzpomenout na
naše statečné volyňské ženy, matky a manželky,
které tam doma na Volyni zůstaly samy a bez
pomoci, zůstala jim jen dřina a to hrozné čekání
bylo mnohdy horší než být na frontě. Vždyť jim šlo
také o život, a při tom musely obdělávat pole, aby
rodina měla co jíst, a při tom ještě plnit dodávky
pro frontu - vždyť bez nich, bez jej ich pomoci, by
voják na frontě nemohl bojovat Díky vám, vy hrdé
české mámy.
Ale nestačí jen vzpomínat na minulost je třeba
hledět do budoucnosti a vytvářet předpoklady
šťastné existence pro všechny živé dnes i zítra, to je
naše povinnost vůči těm, kteří nedošli a leží na
všech bojištích světa.
Václav Dubec

NEZAPOMÍNEJME ....
Před 50 lety skončila nejstrašnéjší válka v dě
jinách lidstva - zahynulo v ni více jak 50 miliónů
obyvatel a způsobila nedozírné národohospodářské
škody.
Stejně nemilosrdně postihla i českou minoritu
na Volyni. Většina volyňských rodin zaplatila kru
tou daň válečnému běsněni. Za všechny vzpomenu
rodinu Malhauzovu. Manželé Malhauzovi měli
čtyři děti - dvě dcery a dva syny, bydleli v obci Hrabině. Byla to malá, ryze česká vesnička, čítala asi
15 čísel popisných. Ležela v malebném údolí,
obklopena lesy. Sousedila s českými obcemi Omelanštinou, Chomoutem, Ulbárovem a Dembrovkou.
Za okupace se nejstarší dcera Marie provdala
za pana Noska z Hrušvice. V tu těžkou dobu, stejné
jako ostatní krajané, se snažili čelit nesnesitelným
životním podmínkám.
Po osvobození v roce 1944 všichni čtyři muži
nastoupili dobrovolně do 1. čs. armádního sboru.
Doma na hospodářství zůstaly pani Malhauzová
s dcerami a malou vnučkou samy. Život volyňských
žen po odchodu mužů do války nebyl lehký. Ženy se
snažily nahradit práci mužů, staraly se o výživu a
oblečení rodiny a jejich ochranu před loupeživými
bandami. Tak se stalo, že jedné noci rodinu pře
padli lupiči, sebrali jim veškeré oblečení, ženy
zůstaly jen ve spodním prádle, v tom, co měly v tu
dobu na sobě. Dík darům od přízně a známých se
jim podařilo tíživou situaci překonat.
Za krátkou dobu na to rodina obdržela
tragickou zprávu, že v prvních dnech bojů na Dukle
padl manžel, mladší syn a zeť. Starší syn po těžkém
zranění byl prý převezen do nemocnice, někde na
Kavkaz, odkud se rovněž nevrátil. Těžké rány způ
sobené válkou se paní Malhauzové nezacelily do
koncejejího dlouhého života.
Takto postižených rodin bylo, a i dnes jsou
statisíce, např. v Jugoslávii, Čečensku, v Palestině
a jinde, kterým válka přináší nesmírné bolesti a utr
pení. Proto si važme u nás míru, svobody a demo
kracie.
V tomto roce vzpomínáme 50. výročí vítězství
nad fašismem. Pro naše krajany, kteří bojovali v
čsl. jednotkách na obou frontách je každý "Den
vítězství nadfašismem" velkým svátkem. Scházejí se
a vzpomínají na chvíle těžkých bojů, na kamarády,
kteří padli a leží ve společných hrobech na různých
bojištích. A na ty, kterým nikdo nepřinese ani ky
tičku, poněvadžjejch těla jsou rozseta na bojištích
neznámo kde. Snadjen příroda jim projeví úctu a
vzpomínku tím, že nad místy, kde leží, v letních
měsících rozkvetou polní květiny.
Po válce, až do roku 1950 prakticky v každé
volyňské rodině visely na čelní stěně obrazy T. G.
Masaryka, E. Beneše a gen L. Svobody s heslem
"Pravda zvítězí", jako symbol vítězství nad faši
smem a věrnosti vlasti. Později byly tyto symboly
přeneseny a pověšeny na méně nápadná místa
a v některých rodinách visí dodnes.
Nezapomínejme ... stále připomínejme našim
dětem a vnukům, aby byli hrdi na své dědy a pra
dědy, kteří bojovali v obou světových válkách za
svobodu a nezávislost staré vlasti a řada z nich
položila za ni své životy.
Dr. Vladimír Samec

Volynští Češi, kteří představovali praktiöky
polovinu všech vojáků bojujících proti nacismu
na východních i západních frontách II.svatové
války mají věru proč oslavovat vítězství a porá
žku fašistických armád. Tuto polovinu vojáků do
dala enkláva občanů české národnosti na Volyni.
Domnívají-li se někteří na§i občané a politici,
že není co oslavovat^ nebot následovala sověts
ká nadvláda tak necht si uvědomí, že volební vý
sledky v r.1946 tomu napomohly daleko víc. V.H.

Kytička fialek
J iřina Zárecká-Suchá
Máj přišel do Levoče jako každým rokem, ale
tentokrát to nebyl obyčejný máj - psal se rok 1945.
Lidé vstávali do svátečního rána odpočati po váleč
né vřavě, která kdesi v českých zemích doznívala
a rozsévala v posledních dnech smrt a zkázu.
Osvobozené město se však již obléklo do
svátečního hávu. Čisté náměstí, plné vesele třepota
jících se vlajek a narychlo ušitých praporů, tribuna,
zející doposud prázdnotou, ale vonící Čerstvým dře
vem - to vše čekalo na svátečně oděné zástupy lidí,
kteří sem přicházeli již od časných ranních hodin.
A pojednou bylo náměstí plné jásajících davů, pro
jevů, řízných pochodů a veselí, které zde a jinde
tolik let chyběly. Nakonec se náměstí proměnilo v
obrovský taneční parket, který zaplnili milovníci
ohnivého Čardáše, tančící tak zaujatě, že se zdálo,
jako by chtěli vykřesat jiskry z nevzhledných koči
čích hlav dláždění tohoto starobylého města ....
Veselili se všichni - mladí a staří, muži i ženy. Jen
jedna z žen sledovala toto veselí s hlubokým smut
kem v očích. Nejdříve to dělalo dojem, jako by jen
vnímala vážnost chvíle a závaznost své uniformy s ohledem na přítomné příslušníky čsl. armádního
sboru v SSSR. Sledovala radostné lidské hemžení,
ale myšlenkami byla zcela jinde - na rodné Volyni,
kde zanechala svou rodinu, která v této chvíli o ní
nic neví. Ještě bolestněji sejí dotkla vzpomínka na
milého, který se z dukelského bojiště již nikdy
nevrátí.
Znenadání k ní přistoupil jeden z mladých
důstojníků zahraniční armády a podal jí kytičku
fialek se slovy:
„Vezměte si je, sestřičko. Dávám Vám je
jménem našeho padlého velitele. Určitě by Vám je
dnes přinesl, kdyby žil..."
"Děkuji Vám, zašeptala slzami zastřeným hla
sem. Vzala kytičku do obou rukou a jemně ji
přitiskla k lícím, jako by chtěla zakrýt to, co po nich
kanulo. Pak se prudce otočila a rychle odcházela.
Chtěla být sama se svým smutkem.
Malá tklivá epizoda na levočském náměstí se
rozplynula v nenávratnu. Jména padlých však nelze
zapomenout A tak každý, každičký rok 9. května
nyní už šedovlasá paní v duchu posílá svou kytičku
na hrob štábního kapitána Josefa Kohla.
Naše řady opustiliDne 9. 5. 95 to byl rok. co jsme se rozloučili
s p Mikulášem Pospíšilem z Mladějovic u Štern
berka. rodákem z Hlinsko. Zemřel dne 5. 5. 1994 ve
věku nedožitých 84 let. Byl příslušníkem 1. čs.
armádního sboru v SSSR a v bojích o Dukelský
průsmyk byl zraněn. Kdojste ho znali, vzpomeňte s
námi.
manželka a dcery
Ve věku nedožitých 70 let zemřel dne 19. břez
na 95 pan JosefSedláček, rodák z Českých Ozeran
na Volyni. Zesnulý byl účastníkem bojů o Dukel
ský průsmyk, kde byl také raněn. Jeho rodina se
s ním též loučí veršem: Za všechnu lásku a péči
Tvou, co vděkem dnes Ti můžem dát Hrst krás
ných květů na pozdrav a pakjen vzpomínat.
Za pozůstalé a krajany Alexandr Sedláček, Medlov
Dne 17. 4. 1994 zemřela náhle naše krajanka
pan Anna Morkesová, ve věku 84 let. bytem v
Semtěší, okr. Kutná Hora, původem z Nikolajevky.
Alexandr Hloušek. Chomutov

Ve 2. čísle Zpravodaje došlo k nemilé záměně
ohledně úmrtí p. Alexandra Sirce. Jeho sestřenice
pí Soňa Nováková nám poslala ještě tento doplněk
k vysvětlení: Zemřelý Alexandr Širc se narodil na
Moštěnici r, 1922. Prošel jřontou. dostal se do ně
meckého zajetí. Když procházeli Moravou, poda
řilo se mu utéci za pomoci místních obyvatel.
Poslední období války prožil jako partyzán na
Šumpersku.
Dne 4. dubna 95 nás navždy opustila Anna
Janková v požehnaném věku 92 let. Narodila se v
Dembrovce v rodině Stryjových a v l7 letech se
provdala za Josefa Janko z Martinovky, který se
nedlouho předtím vrátil z čsl. legii Spolu vychovali
syna a dvě dcery, na holém poli vybudovali vzor
nou zemědělskou usedlost. Syn Stanislav byl u
Dukly raněn, zeť Alexandr Kolář tam padl Po
reemigraci se usídlili v Hlubočanech na Vyškovsko,
kde mnoho let hospodařili a oslavili zde i 65 výročí
své svatby. Autorka známé knihy Nad rovinou.
Marie Stryjová, byla vlastni neteři zesnulé a v knize
ji uvedla jako "tetičku Vendolskou" Kdo jste Annu
a Josefa Jankových z Martinovky znali, vzpomeňte s
námi
Rodiny Jankových, Šnekových a Hofmanových.
Oznamujeme krajanům, že dne 18. března
1995 náhle zemřel ve věku 71 let pan Petr BLIML
z Volkova bytem Liberec-Vratislavice.
Prošel jřontou v bojích o Dukelský průsmyk kde
byl raněns vážnými následky
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