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T m, kdo uctívají

mé Srdce,

budu ehnat

a dám jim mír
a pokoj.

Památka na koncelebrovanou m i
k p ipomenutí 85 let od prvního slavení
Nejsv t j ího Srdce Pán v na í farnosti.
V Dolních Bojanovicích 29. ervna 2014

Vážení čtenáři,
v letošním roce si připomínáme
několik významných výročí,
která se dotýkají naší obce.
Okrajově jsme se jim věnovali
v minulých číslech Zpravodaje.
Tato příloha má za úkol rozšířit
obzor a povědomí o událostech,
jež změnily tvář naší země, ale
i osudy našich občanů a krajanů.
Mezi dvěma neslavnými
výročími je také jedna slavnost.
Ta se stala tradicí každoročně
udržovanou ojedinělým
způsobem v celém regionu slavnost Nejsvětějšího Srdce
Páně.
Některé historické mezníky je
třeba zvlášť připomínat,
abychom si z nich vzali
ponaučení. Málo si vážíme doby,
v níž žijeme. Od doby druhé
světové války nepoznamenal

Starý kontinent žádný větší
konﬂikt. To je něco historicky
nevídaného, neboť tak dlouhé
období míru Evropa nepamatuje.
Připomínejme tedy historii svým
dětem a vnukům, vyprávějme jim
příběhy, které napsaly životy
našich předků v ne tak dávné
době. V rukou nejmladší
generace je budoucnost nejen
naše, ale i celého národa.
Na závěr chceme poděkovat
lidem, díky kterým mohla tato
příloha vzniknout. Všem, kdo
dokázali poradit nebo přidat
některé z jejich vzpomínek,
a děkuji také všem, kteří dodali
historické fotograﬁe, které zde
mohou být otištěny.
Michael Purmenský

1

100 LET OD ZACÁTKU

I. SVETOVÉ VÁLKY

1914-2014
28. července

nás vzdálených frontách, díky
odvodům do armády postihla válka
snad všechny obce v okolí.
Desítky až stovky mužů z každé
vesnice či města byly odvedeny
a posílány na fronty (Francie,
Belgie, Itálie, Rakousko), z nichž
se mnozí nevrátili. Jen z naší obce
bylo odvedeno 557 občanů. Toto
hrůzné výročí připomíná Pomník
padlých u kostela sv. Václava.

Válka, která byla reakcí na
sarajevský atentát na následníka
rakouského trůnu Františka
Ferdinanda d´Este 28. června
1914, rozpoutala konﬂikt, který
tehdejší svět do té doby nezažil.
Začalo se mu říkat Velká válka
nebo, zejména po vstupu
Spojených států amerických do
této války, Světová válka. Přesto,
že se bojovalo na více či méně pro
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ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE
Název Československé legie
vznikl až po válce, když legie
napomohly zrodu samostatného
Československa. Během války se
užívaly spíše názvy revoluční
dobrovolná vojska nebo zahraniční
československá armáda.
Základ těchto jednotek vytvořili
dobrovolníci, kteří se hlásili do
ruského carského vojska již v roce
1914. Ve Francii pak z cizinecké
legie vznikla Rota Nazdar, která
se, přestože utrpěla velké ztráty,
proslavila především v bitvě
u Arrasu v roce 1915.

až v bitvě u Doss Alto v září 1918.
Italská veřejnost úspěch našich
jednotek hodnotila velice kladně.
Italský tisk napsal: „Neochvějné
oddíly 6. československé divize,
které hájily pozici na výšině 703,
se bránily s obdivuhodnou
chrabrostí…” Velkým
propagátorem československých
legií byl také budoucí Duce Benito
Mussolini.
V Rusku bojovalo asi nejvíce
československých legionářů.
Proslavili se především v bitvě
u Zborova (1917) a po rozpadu
ruské velmoci se zapojili do boje
proti bolševismu a vznikající Rudé
armádě. Významný byl boj
o Transsibiřskou magistrálu, po
které se mohli naši dostat do
Vladivostoku a odtud se vrátit
domů. Díky tomu československé
legie kontrolovaly většinu Sibiře
a měly být nasazeny jako hlavní
bojové uskupení v boji proti
bolševismu. Carskou rodinu
Mikuláše II. se jim však zachránit
nepodařilo. Ta byla vyvražděna
týden před příchodem legií na
příkaz „rudých“ z Kremlu.
Nakonec měly být jednotky legií
staženy zpátky do vlasti. Jejich
cesta zpět připomínala Homérovu

Českoslovenští legionáři při bitvě na Piavě (Itálie)

Třetí část legií vznikla převážně
z rakousko-uherských zajatců
českého a slovenského původu na
italské frontě. První průzkumné
jednotky zde vznikly v roce 1917.
Významná bitva se odehrála na
řece Piavě, kde se legionáři ocitli
v boji proti svým krajanům na
rakousko-uherské straně.
Výrazně na sebe však upozornili
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Odysseu. Jedna cesta vedla
z Vladivostoku do Ameriky, poté
vlakem přes kontinent a pak do
Evropy. Druhá, jižní cesta, vedla
přes Japonsko, Hong Kong,
Cejlon, Suezský průplav do
italského Terstu, kde velké
americké, původně německé, lodě
President Grant a Amerika
urychlily evakuaci. Posledním
transportem byla americká loď
Heffron 2. září 1920. Někteří naši
legionáři umírali ještě při
námořním přesunu a spočívají na
dně Indického a Tichého oceánu.

Československé jednotky na francouzské
frontě. Ve Francii bojovalo asi 9600
našich vojáků a z nich 630 se nikdy do
vlasti nevrátilo

Českoslovenští vojáci
ve zborovských zákopech

Uniformy československých legionářů
Zleva: Italská fronta, Rusko a Francie

Odznak Československých
legií

V Československých legiích
bojovali na italské frontě:
nar.
Figura František
1887
Janeček Josef
1891
Modra Jan
1892
Řezáč František
1885
Pecůch Karel
1900
Sládek Rudolf
1896

V Československých legiích
bojovali na ruské frontě:
nar.
Bařina Pavel
1889
Bařina Petr
1896
Esterka Jan
1893
Komosný Josef
1890
Komosný Josef
1891
Šindar Matěj
1885
Tuhela Josef
1885
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NAŠI KRAJANÉ NEBYLI JENOM ŠVEJKOVÉ, KTERÍ
ˇ
SE SNAŽILI ZE VŠEHO VYZOUT
Velká válka, jak se tenkrát
1. světové válce říkalo, měla na
svědomí mimo milionů životů, také
kompletní restrukturalizaci
Evropy, rozpady velmocí jako
Rakousko–Uhersko, Osmanská
říše a Rusko. Byla to doba
obrovského technického pokroku.
Vynálezy, které měly pomáhat, se
staly nástroji zkázy. Boje se
poprvé přesunuly na oblohu,
poprvé byla nasazena obrněná
vozidla – tanky. Velmoci jako
Anglie, Francie a Nizozemsko
ztratily své kolonie, jež si
v zákopech vybojovaly
nezávislost. Žádný z vojáků
odvedených do bojů se nevrátil do
té staré známé Evropy.
Přestože byly zákopy a hrůzy bojů
od našich krajin vzdálené, dotkla
se Velká válka našich předků až
příliš hrubě. Celkově se bojů
účastnilo více jak 1,4 milionu
Čechů, Moraváků a Slováků.
Bojovali ve Francii, Itálii,
Slovinsku, Rusku a na dalších
bojištích Evropy či Blízkého
východu. Více jak 130 000 se jich
domů nikdy nevrátilo.

Co všechno o našich dědečcích
a pradědečcích víme? Jak moc byli
naši rodáci podobní Haškovu
Švejkovi? A byli skutečně takoví?
Pokusíme se na tyto otázky
alespoň částečně odpovědět
příběhem Josefa Čajky. Ten se
spolu s našimi krajany účastnil
bojů na východní frontě.

Byla mrazivá noc 3. března roku
1916 a jižně od polského města
Zagorz se pod ruskou palbou plíží
k zákopům na frontové linii celý
pluk rakouského vojska. Mezi nimi
i Josef Čajka. Mají za úkol
vystřídat v předních zákopech
maďarský regiment, který je již
v přední linii několikátý den bez
dostatečných zásob jídla,
zdravotnických potřeb, ošacení a
munice. Zlověstné štěkání
kulometů a výstřelů z pušek občas
přehluší baterie polního
dělostřelectva střílející z týlových
pozic do země nikoho. Zákopy jsou
zde jiné než na západní frontě.
Jsou mělké, vyztužené kmeny
odstřelených stromů a kamením,
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osazené četnými střeleckými
pozicemi a bunkry. Zde budou naši
krajané držet pozice v mrazu
a dešti, čelíc četným útokům ruské
jízdy a pěchoty, bez vystřídání až
do 10. března, než je při přesunu
na přední pozice zajme ruská
armáda.
Takový a podobné obrázky
bychom mohli vidět na celé
východní frontě. Někteří, jako
Josef Čajka, byli zajati a vláčeni po
lágrech na celém Blízkém
východě až ke Kaspickému moři
a propuštěni až po revoluci v roce
1917. Jiným se podařilo utéct ze
zajetí a vytvořit vojska
Československé zahraniční

Další zápisky z deníku Josefa
Čajky:
„Dne 22. března (1916) jsme přišli
do Oleskova, kde se nalézal
zámek, kde se narodil Jan
Sobieski, slavný král polský. Dne
29. března přišli jsme do města
Brody a večer jsme překročili
hranice polsko – ruské.“
Pak byli zajatci odvezeni až do
Taškentu u Kaspického moře.
„4. května jsme vyšli z Taškentu
do lágru v Činkentu, šli jsme tam
šest dní a samýma pustinama,
enom sem tam byla nějaká
dědinka a většinou jenom samé
pustiny a to jsme šli vedle takých
kopců a hore byl sníh, který nikdy
nesejde. Počasí je tu ve dne moc
teplé a noci sú dost chladné a včil
od půl srpna sú kór noci hodně
chladné a málo tu také prší, a tak
v červnu tu bylo pár dešťů a potom
od tej doby nepršalo. Zima tu
začala akorát na svátky, ale dost
obstojná. A tam v lágru jsme měli
dost roboty. Napřed jsme dělali
kyrpičky (cihly pozn. redakce),
pak jsme začali stavět, ať byl
pekař nebo jakýkoliv řemeslník,
tak stavěl a šlo to, postavili jsme
26 baráků a kryli jsme jich blatem
a když počalo pršat, tak pokaždé
jsme měli plné baráky vody
a blata…“
„Dne 22. března (1917) ráno jsme
přijeli do Čelkaru (Kazachstán
pozn. redakce), a když jsme tam
jeli, tak jsme jeli podél Aralského
moře, bylo zamrzlé a plachetní
lodě tam bylo vidět zamrzlé
a pořád samá pustina a sníh a koně

Rakouští zajatci v Rusku

armády (později legií) a již o rok
později pochodovali stejnými
místy směrem na západ ke
Zborovu, nyní již na opačné straně
fronty.
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se pásli, také stádo na tom snihu,
nohama si odhrnovali sníh
a hledali trávu. V Čelkaru jsme
měli mináž (příděly jídla pozn.
redakce), a když jsme stáli na
stanici, tak tam byl led navezený
asi metr silný, také křence.“
Cesta poté pokračovala na sever
přes Samaru do Charkova a do
města Elizabet na dnešní
Ukrajině.
„Tam jsme stáli, pak si pro nás
přijeli velkostatkáři a pak jsme
zase vsedli na náš osobní vlak
a jeli jsme asi 40 verst (jednotka
vzdálenosti pozn. redakce), pak
jsme slezli z vlaku a šli jsme pěšky
asi 8 verst, tam jsme přespali
a pak pro nás přijeli s povozem
a jeli jsme asi 15 verst na ten
statek a nastala robota.“

Další části deníku se už
nedochovaly nebo byly nečitelné.
Pro obrázek o tom, kam se až naši
rodáci dostali, jsou však tyto
řádky dostačující.
Naši vojáci nebyli jenom legionáři
hrdinně bojující u Zborova, Arrasu
nebo na Piavě. Byli to také vojáci
rakousko-uherského císařství,
kteří odpověděli na císařovo
volání „Mým národům“. Na ně se
neprávem zapomíná. Přesto, že
bojovali na straně poražených
mocností, bojovali za své krajany,
za své potomky a za svoji zem.
Plnili si svoji povinnost vůči
svému národu.

Fotografie bojanovských
rodákU ve službách
Rakousko-Uherské armády
MUDr. Julius
Vymyslický
Studoval na
Karlově univerzitě
v Praze a pak
působil ve funkci
vojenského lékaře,
plukovníka ve
Vídni. Byl prvním občanem
Dolních Bojanovic, který studoval
vysokou školu.
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Fotografie bojanovských rodákU ve službách
Rakousko-Uherské armády

Nahoře: Pěší pluk rakouské armády
Datováno do období začátku války
Vpravo: Důstojník polního dělostřelectva rakouské
armády
Vlevo: Jednotka jízdy
rakouské armády
Vlevo dole: Pěší vídeňský
regiment

Fotograﬁe manželů
Pospíšilových

8

OBĚTI I. SVeTOVÉ VÁLKY
Ducháček Metoděj
Fatěna Josef
Filipovič František
Hasil Petr
Herka Václav
Račický Jiří
Šimek Josef
Šváb Václav
Tůma Florián
Turek Josef

1872-1914
1873-1914
1878-1914
1891-1914
1888-1914
1883-1914
1891-1914
1891-1914
1878-1914
1884-1914

Bařina Jan
Dvořák František
Ištvánek Jan
Koliba František
Koliba Cyril
Komosný Cyril
Komosný Petr
Komosný M.
Kříž Jan
Mikuš Pavel
Tomáštík J.
Prčík Antonín
Urbančík J.
Viktorin P.
Vojáček Václav
Vymyslický J.
Zaviačič J.

1896-1915
1888-1915
1879-1915
1886-1915
1889-1915
1879-1915
1886-1915
1894-1915
1884-1915
1881-1915
1894-1915
1873-1915
1892-1915
1879-1915
1893-1915
1888-1915
1893-1915

Červenka J.
Jordán Václav
Kříž Petr
Kříž Petr
Koliba Matěj
Kuběna František
Kučera Matouš
Kučera Josef
Kundrata K.
Líčeník František
Švehla František
Turek Petr

1894-1916
1892-1916
1873-1916
1878-1916
1880-1916
1883-1916
1874-1916
1890-1916
1896-1916
1876-1916
1890-1916
1891-1916

Fatěna M.
Fatěna František
Kuběna P.
Nesvadba P.
Novák Jan
Rajský Martin
Robek Karel
Svoboda F.
Pospíšil František

1877-1917
1897-1917
1875-1917
1895-1917
1896-1917
1875-1917
1896-1917
1895-1917
1887-1917

Koliba Jan
Košulič František
Řezáč František
Lekavý K.
Vojáček P.
Zaviačič Štěpán

1869-1918
1881-1918
1893-1918
1896-1918
1898-1918
1875-1918

Svoboda M.
Topenčík P.
Zaviačič Antonín

1891-1919
1893-1919
1895-1919

Bařina Pavel
Komosný J.
Palica Petr

1889-1920
1890-1920
1898-1920

Nezvěstní:
Jordan Jan
Konečný J.
Moravanský J.
Šindar František

1892
1877
1878
1873

Pietní místa a válečné hroby ve
světě
K dispozici jsou internetové
stránky, na kterých je možné
dohledat válečné hroby, kde
jsou někteří naši rodáci
pohřbeni. Sami si je můžete
najít na webu
www.ww1cemeteries.com
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85 let

od prvního slavení
ˇ ˇ
slavnosti NejsvETEjšího
Srdce Ježíšova

29. ervna

V minulosti se konal
eucharistický průvod
i o Nejsvětějším Srdci Páně, kdy
se rozsvěcovaly svíce za okny
a mnohé domy byly ozdobeny
prapory se Srdcem Páně.
V současné době již průvod nemá
eucharistický ráz (kněz nenese
monstranci pozn. redakce).
Krojovaní mládenci nesou
v průvodu sochu Ježíše Krista
a děvčata v krojích nesou
nástroje umučení Páně (kříž,
kladivo, hřeby, trnovou korunu,
kopí atd.). Účast věřících na
slavnosti bývá veliká
a každoročně přichází i průvod
věřících z Josefova. Následující
fotograﬁe nám přibližují tuto
sváteční atmosféru.

ZAKLADATELÉ

Tato slavnost patří mezi
pohyblivé svátky v závislosti na
Velikonocích a v církevním
kalendáři připadá vždy na pátek.
V neděli po tomto pátku u nás
probíhá tento zvláštní způsob
oslavy, který k nám „přenesli“ ze
slovenské Skalice „starší bratři“
Antonín Mikulica (z domu - Dolní
Bojanovice č. 145) a Pavel Sládek
(z domu - Dolní Bojanovice
č. 347).
Poprvé to bylo 29. června 1930.
Letos připadlo slavení rovněž na
29. června. Připomněli jsme si ho
obvyklým průvodem a mší svatou
koncelebrovanou kněžími z řad
bojanovských rodáků.

Pavel Sládek

Antonín Mikulica
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ˇ
75 let od zacátku
II. svetové
války
ˇ
1939-2014
1. září

Všechny základní suroviny
byly na příděl.
Protektorátní bankovky
a potravinové lístky.

Dosud největší celosvětový
konﬂikt, který měl na svědomí více
jak 60 milionů životů, odstartovala
agrese německého vůdce Adolfa
Hitlera a napadení Polska
Německem v roce 1939. Po
obsazení Československa zde byl
zřízen Protektorát Čechy a Morava
a oddělena pohraniční část Sudety,
která byla přisouzena Německé
říši.
Do osvobození obce sovětskými
vojsky generálporučíka I. A. Plijeva
14. dubna 1945 položili někteří
z našich občanů životy
v německých věznicích
a koncentračních táborech, jiní byli
věžněni nebo odvedeni na práce do
Německa (ročník 1921, 1924).
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Josef Dvořáček

NEBÁLI SE !

působil jako kaplan
v Dolních Bojanovicích.
Přiosvobozování obce
se mu podařilo
přerušit spojení
s pozorovatelnou
v kostelní věži, čímž
odvrátil dělostřeleckou
palbu od obce.

/z bojanovské kroniky/

„Statečný postoj bojanovických
občanů vůči německé nadutosti
a drzosti byl zaznamenán
v Pondělí svatodušní v r. 1941,
kdy dva podnapilí němečtí vojáci
obtěžovali ženy a dívky
v hostinci. Na jejich obranu se
postavili Josef Vymyslický, Petr
Komosný, František Kašík,
Václav Kašík a Štěpán Štětka.
Vojáky z hostince vyvedli
a uštědřili jim pár facek. Na udání
přijelo gestapo z Hodonína, shora
uvedené občany zatklo a za
násilné ublížení na těle vynesl
Krajský soud v Uherském
Hradišti rozsudek: Josef
Vymyslický 10 měsíců, Petr
Komosný 8 měsíců, František
Kašík 8 měsíců, Štěpán Štětka 5
měsíců žaláře. Při dodatečné
prohlídce domu Josefa
Vymyslického našlo gestapo 500
ukrytých nábojů, za jejichž držení
byl odsouzen na další 4 roky
vězení.”

Jan Řezáč
spolu s kaplanem
Josefem Dvořáčkem
přerušil spojení
dělostřelecké
baterie s pozorovatelnou na kostelní
věži.

František Kreml
zahynul v roce 1943
j a k o v ě z e ň
v koncentračním
táboře Třetí říše.

Josef Vymyslický
byl vězněn gestapem
za napadení německého vojáka od roku
1941 až do konce
války v roce 1945.

OSUDY NAŠICH RODÁKU
Ludvík Herka
byl velký sportovec a
náčelník TJ Orel.
V roce 1938 odešel
do Francouzské
cizinecké legie, se
kterou se zúčastnil
bojů v severní Africe
a Francii.
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P. Antonín František
Červenka
zahynul na následky
týrání gestapa
v pankrácké věznici
v roce 1944.

Pavel Dřevěný
sloužil jako letec
ve službách 311. peruťe
Královského letectva
(RAF). Zahynul při
havárii letounu Liberator
13. 7. 1944.

Karel Prčík
zahynul při
osvobozování obce
v dubnu 1945.

František Hubačka
jako odbojář Obrany
národa organizoval
sabotáže a podával
informace o výrobě
munice v Pardubické
chemičce.
Byl odsouzen k smrti
a v lednu 1945 popraven ve věznici
Breslau.

Dobrovolníci Rudé armády na jižní Moravě,
kteří se zapojili do boje proti nacismu
a za svobodu Československa.
Na fotograﬁi Josef Sasínek
Bombardér Consolidated Liberator GR Mk.V.
Se stejným letounem havaroval
Pavel Dřevěný v roce 1944

BOMBARDOVÁNÍ HODONÍNA 20. 11. 1944
Na město dopadlo celkem 455
bomb o váze od 125 do 250 kg,
z toho 100 bomb bylo časovaných.
Během náletu spojeneckých
letadel zahynulo 180 osob, z toho
165 civilistů a 15 příslušníků
wehrmachtu (13 příslušníků
personálu něm. lazaretu,
1 příslušnice červeného kříže
a jeden ruský kozák bojující na
straně Němců), asi 3.000 obyvatel
zůstalo bez přístřeší, 1.035 domů
bylo poškozeno. Oﬁciální společný
pohřeb obětí náletu se za velké
účasti místních občanů konal
v pátek 24. listopadu 1944.

13

Při náletu zemřel bojanovský student
Ludvík Ištvánek 1927 - 1944
Fotograﬁe převzaty z www.hodonin.ic.cz
Autor sbírky Antonín Kučera

BOJANOVSKÝ HOLOCAUST
Synonymem nacistické
krutovlády je pro mnohé slovo
HOLOCAUST. Je to výraz pro
systematické vyvražďování lidí
jedné rasy nebo národa. Během
druhé světové války se jednalo
o národ židovský. Židé byli
evidováni, přišli o svá základní
lidská práva a byli sváženi do
ghett ve městech (Varšava) a do
koncentračních táborů (Terezín,
Osvětim, Treblinka, Dachau), kde
byli vystaveni fyzickému
vyčerpání nebo byli usmrceni
v plynových komorách. V Dolních
Bojanovicích bydlelo několik
Židů. Byli to manželé Mandlovi
s dcerou Stellou (vlastnili obchod
a hospodu na Hlavní ulici),
manželé Lechnerovi, manželé
Treiblovi s dcerou Ilsou a Regina
Franklová. Všichni byli odvezeni
transportem s označením CO
z Hodonína do Uherského Brodu
a odtud do Terezína. Zde zůstali
jen staří Lechnerovi a zbytek Židů
byl odvezen do tábora v Osvětimi.
Nikdo z nich se do Bojanovic
nevrátil.

KOSTELNÍ ZVONY
Psal se rok 1942. Německá
armáda vedla na východě
náročnou opotřebovávací a
materiálně vyčerpávající válku s
Rudou armádou. Po porážce u
Stalingradu a Moskvy byl velký
nedostatek kovu - důležité
suroviny pro vedení války.
Německo a vlády podrobených
zemí nařídily zabavit veškeré
kovové předměty, které byly
uznány jako nepotřebné. Mezi ně
patřily i zvony z okolních kostelů.

Fotograﬁe pořízená 7. dubna 1942 zachycuje
ono smutné loučení se zvony sv. Václav,
P. Maria a sv. Cyril a Metoděj

Ve farní kronice se píše:
„V úterý 7. dubna byly dle
vládního nařízení z věže našeho
kostela sňaty zvony ﬁrmou
Barbořík z Hodonína: sv. Václav
o váze 426 kg, P. Maria o váze
300 kg a sv. Cyril a Metoděj
o váze 206 kg. Před sejmutím se
celou hodinu vyzvánělo všemi
a naposledy každým zvlášť.
Poslední, ten největší, dozvonil
naposled Anděl Páně - zvonil jím
sám p. farář. Byl to bolestný den,
mnoho lidí nepracovalo a v očích
mnohých se leskly slzy. Zůstal jen
umíráček. V přifařeném Josefově
byly vzaty oba zvony, tamní kaple
osiřela.”

Stella
Mandlová
(duben 1942)
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OSVOBOZENÍ OBCE JAK BYLO POPSÁNO V KRONICE
Čtvrtého dne po přejití fronty byl
u nás umístněn generální štáb
maršála Malinovského, který zde
setrval celý týden. Byl umístěn
v selském stavení Františka
Bravence čp. 184. V řadě domů ve
vesnici se ubytovala sovětská
armáda. Letci a s nimi řada pilotek
se zdrželi v obci asi tři měsíce.
Jejich pobyt byl doprovázen pro
obyvatele řadou kuriózních
i nepříjemných událostí.“
Generálporučík
I. A. Plijev
velitel
1. Gardového
jezd.-mech.
sboru

Spousty lidí hledaly při přechodu
fronty útočiště ve vinných sklepech
mimo centrum obce
Převzato z publikace Druhá světová
válka v kronikách Regionu Podluží

„Byla sobota 14. dubna a naše
obec byla osvobozena sovětskou
armádou v 15:30 hod. Velitelem
1. Gardového jezdecko –
mechanizovaného sboru
2. ukrajinského frontu byl
generálporučík J. A. Plijev, který
řídil vojenskou operaci v linii
Břeclav – Hodonín – Skalica.
Nečekaný obchvat donutil nacisty
k ústupu na Mutěnice.
K tomu pomohla i odvážná
likvidace telefonního spojení
německé pozorovatelny na věži
kostela mladým kaplanem
Josefem Dvořáčkem, který ve
spolupráci s Janem Řezáčem
přerušil spojení pozorovatelny
s dělostřeleckou baterií umístěnou
za mlýnem p. Filipoviče. Při
osvobozování obce přišli o život tři
občané: Michal Jánošek (1922),
Karel Prčík (1908) a Petr Trnka
(1897). Po osvobození obce přijali
občané sovětskou armádu
s radostí, pohostinně a s
vděčností, jak je na Slovácku
zvykem.
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Fotograﬁe
převzaty
z publikace
Druhá světová
válka v kronikách
Regionu Podluží

Ruští vojáci s „garmoškou” prošli
celou válku

OBETI
VÁLKY
ˇ II. SVETOVÉ
ˇ
Kreml František
Lechner Berthold
Mandl Jindřich
Mandlová Klára
Mandlová Stella
Treibl Kurt
Treiblová Ilsa
Treiblová Vilma
Lechnerová Pavla
Franklová Regina
P. Červenka František
Ištvánek Petr
Dřevěný Pavel
Hubačka František

1923 - 1943 - koncentrační tábor
1861 - 1943
1894 - 1943
1899 - 1943
1930 - 1943 bojanovští Židé
1924 - 1943 koncentrační tábory
1927 - 1943 Terezín a Osvětim
1891 - 1943
1863 - 1944
1860 - 1944
1912 - 1944 - věznice Pankrác
1921 - 1944 - koncentrační tábor
1917 - 1944 - čs. pilot, Anglie
1914 - 1945 - popraven, Breslau

Za II. světové války
byli dále vězneni:

Zahynuli při bombardování Hodonína
a osvobozování Dolních Bojanovic:

Vysokoškoláci:

Ištvánek Ludvík
Jánošek Michal
Prčík Karel
Trnka Petr

Bohůn Antonín
Esterka František
Janeček Václav

1928 - 1944
1922 - 1945
1908 - 1945
1907 - 1945

Ostatní:
Bravenec Petr
Čížek Pavel
Líčeník Josef
Komosný Petr
Kašík František
Štětka Štěpán
Kašík Václav
Smutná památka této války.
Vstupní brána koncentračního
tábora Osvětim II. Březinka
(Polsko). Sem byli odvezeni také
bojanovští Židé.

Z důvodu malého rozsahu této přílohy jsme nemohli použít všechny fotograﬁe, které
byly dodány. Zároveň se omlouváme, pokud jsme zapomněli nějaké informace, nebo
jsme jakékoli údaje napsali chybně.

16

OSVOBOZENÍ HODONÍNSKÉHO OKRESU RUDOU ARMÁDOU

Mapka převzata z kroniky obce Lužice
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