
         

    Rodácký zpravodaj 

                       I. čtvrtletí 2022 
 

Máme tady nový rok 2022 a koronavirová situace stále trvá, i když už s mnoha mírnějšími omezeními. 

***** 

Ač jsme očekávali, že vstup do tohoto nového roku bude šťastnější, bohužel bylo tomu jinak. Naše rodácké 

řady v úctyhodném věku 97 let těsně před začátkem roku navždy opustil náš nejstarší člen pan Josef Sůva. 

Kdysi jsme ho poprosili, aby sepsal vzpomínky, kterých měl jistě za tak dlouhý život spoustu. Pan Sůva tak 

učinil a zde je jedna z jeho vzpomínek: 

„Přišel rok 1939, Hitlerovo vojsko překročilo hranice na Hoře sv. Šebestiána a jeho tažení pokračovalo až do 
Prahy, kde následovalo převzetí všech úřadů, a do všech obecních úřadů byly zaslány vyhlášky, podle kterých 
začínal život v okupaci. V zemědělství nastal soupis veškerého hospodářského zvířectva. Stanoveny byly 
dodávky vepřového i hovězího masa, mléka, vajec a obilí. Výše dodávek byla stanovena podle výměry. Kdo 
dodávkové povinnosti nesplnil, byl kontrolován příslušnými orgány. Prováděla se i kontrola domácností. 
S velikým rizikem se pro potřebu rodiny na černo držel chov slepic i malých prasat. Před očekávanou 
kontrolou se ukrývaly slepice v pytlích v lese, i pytle s obilím se odvážely do lesa, brambory se v lese 
krechtovaly. Tak to probíhalo v mnoha rodinách, samozřejmě i v té naší. Přesto se v mé rodné vesnici Kněž  
(asi 36 čísel popisných) nepřihodil žádný případ zatčení. 
Já jsem se narodil v roce 1924, a byl jsem totálně nasazen do Německé říše v roce 1944. Bylo jsem dvacetiletý 
mladíček , když jsem byl umístěn do fabriky Zündapwerke v Norimberku k výrobě válečněho zbrojního 
materiálu. 
Umístěn jsem byl do lágru, kterých bylo v Norimberku několik. V každém bylo asi 20 osob převážně české 
národnosti, ale byli tam i Francouzi, Ukrajinci a Poláci. Belgičané a Jugoslávci byli v zaplocených 
maringotkách pod záštitou Červeného kříže. 
Ve stravování nebyla nouze o chleba. Dalších potravin bylo málo. Například salát a karfiol se podávaly 
neoprané, plné hmyzu. Když jsme to museli sníst, snažili jsme se to někde aspoň opláchnout. Takto jsem byl 
v Německu téměř rok. 

Vzhledem k tomu, že bylo přísně zakázáno mít u sebe jakékoliv písemné doklady, přesto jsem se odvážil vzít 
si sebou nepodlepenou mapu Čech, kterou jsem uložil na dno kufru černotiskem dolů, aby jí kontrola 
neobjevila. Na velikonoční svátky jsme dostali 4 dny volna. Rozhodl jsem se skupinou 4 kamarádů, že 
navštívíme domov. Podle té mé mapy jsem určil směr. Již několik dnů předtím jsem očima pátral, jak se 
dostaneme přes oplocení ven. Až jsem spatřil blízkou truhlárnu. Kdybychom udělali z našich těl žebřík, 
dosáhli bychom na střechu, která stála blízko oplocení. Odtud už by bylo možné přeskočit přes plot. A tak jsme 
skutečně vzájemnou pomocí překonali první překážku, díky Pánu Bohu bez úrazu. Pak jsme šli volně k 
nádraží, abychom nevzbudili jakékoliv podezření. Nemohli jsme si koupit jízdenku, protože pokladny byly 
stále hlídány německou kontrolou. Totálně nasazení měli totiž povolené vycházky v okruhu max. 10 km. 
Ovšem podařilo se mi už den předem koupit peronky. Na tom nádraží jsme čekali na 3.hodinu ranní, kdy měl 
přijet rychlík. Nastoupili jsme do něho, ale zůstali jsme stát na chodbičce. Měli jsme štěstí, vagon byl 
přeplněný, a to znamenalo, že snad nepřijde kontrola.  
Schwandorf – tam rychlík zastavil. Rychle jsme vyskákali z vlaku na opačnou stranu nádraží. Zaměstnanci 
nádraží nás naváděli, kterým směrem utíkat, protože už bylo slyšet volání: „Halt! Halt! Utíkali jsme do strmé 
stráně, kde už v nedaleké vzdálenosti byly naše protektorátní hranice. Padal sníh, mapu jsem měl 
uschovanou v náprsní kapse. V lese jsme se báli, protože bylo slyšet štípání dřeva. Dva němečtí staříci tam 
dělali dříví. Požádali jsme je, aby nám ukázali směr na Domažlice. Oni nám skutečně ukázali a my jsme se 
rychle vzdalovali. Po chvíli mě ale napadlo, jestli to nebyla léčka. Vrátili jsme se tedy a oni nás opět navedli 
na stejný směr. A tak jsme se přes lesy dostali na vlakovou zastávku Milavče. Tam již čekala paní s nůší 
housat. Začala se vyptávat, kam jedeme a my jsme dostali strach, aby nás neudala. Schovali jsme se proto do 
takové boudy poblíž nádraží. Když vyšel četník, naštěstí přijel vlak, a nám se do něj podařilo z druhé strany 
naskákat.  



Ve vlaku jsme unavení okamžitě usnuli. Probudila nás česká průvodčí. Řekli jsme jí, že nemáme jízdenky a že 
je na ní, co s námi udělá. Ona odešla. Byli jsme vydáni osudu! Jaké však bylo naše překvapení, když se za 
chvíli vrátila s několika namazanými krajíci chleba. A tak jsme dojeli až do Plzně, kde jsme se dostali mezi 
dav lidí. Báli jsme se, bezradně se rozhlíželi, co dál, když nemáme jízdenky. Najednou jsem spatřil muže, 
který se mi zdál povědomý. Zamával jsem na něho a on ke mně přišel. Jak se ukázalo, byl to pan Böhm z Jiřic 
a v Plzni pracoval. Poprosil jsem ho, zda by nám nepomohl zakoupit jízdenky do Prahy. Dohodli jsme se, že 
já půjdu do ústraní a on mi je tam předá tak, aby nás nikdo tajně nepozoroval. Vše vyšlo a my jsme dojeli do 
Prahy. Tam jsme se s kamarády rozešli. Josef Holub jel do Českého Brodu, kde měli pohřební ústav. Tonda 
Krása do Kutné Hory, kde měli drogerii a třetího už si nepamatuji. Já jsem měl v Praze bratrance Antonína 
a Josefa Nešporovi, tak jsem šel k nim. Dostal jsem od nich peníze na další cestu a jel jsem do Kácova. 
Z Kácova pěšky přes louky a lesy až do Kněže. Tam nastalo pozdvižení! Nikdo mě nečekal, rodiče šťastní, ale 
báli se, aby mě nechytila kontrola. Zůstal jsem dva dny a třetí den jsem zase přes Kácov odjížděl k bratranci 
Toníčkovi Nešporovi, který zastával u dráhy vysoké místo. Odvezl mě okamžitě na nádraží do Vršovic, 
zakoupil mi jízdenku do Norimberku. Pak mě předal strojvůdci, aby mě v Plzni předal dalšímu německému 
strojvedoucímu a ten mě měl vysadit v Norimberku. Další strojvůdce už mi ale nemohl pomoci, protože 
nastala nějaká výměna, a tak mi bylo doporučeno abych nastoupil do prvního vagonu za lokomotivou a 
nakoupil cigarety. Na ty prý případná kontrola slyší. Ohlédl jsem se a  uviděl pana doktora Roštíka 
z Uhlířských Janovic! Jezdíval k mým rodičům. Poradil mi kupé, ale nemohl jsem se do něho dostat. Musel 
jsem tedy do prostředka, a tam zrovna přišla kontrola. Použil jsem tedy trik s cigaretami a vyšlo to. Byl jsem 
zachráněn. Mezitím tehdejší starosta Kněže Jan Petrásek, na žádost mého nemocného tatínka, napsal žádost 
na Okresní výbor Kutná Hora o mé propuštění z Norimberka k výpomoci v zemědělství. Skutečně jsem byl 
díky Ing. Blažkovi z okresního úřadu propuštěn z norimberského lágru, ale měl jsem být přeložen do fabriky 
na výrobu zbraní u Brna. Ale to už se blížil konec války, takže jsem tam nemusel nastoupit a zůstal jsem 
pracoval doma v zemědělství. Ohlédnu-li se ještě ale zpátky, v Norimberku jsem po návratu zažil ještě několik 
opravdu těžkých náletů. V blízkosti naší ubytovny byl na dvoře vybudován protiletecký kryt dlouhý asi 30 
metrů, vysoký asi 2 metry. Byl z takových kovových rour, zasypán zeminou. Při jednom náletu spojeneckým 
letectvem stíhaček a bombardérů byla shozena bomba asi 20 metrů od lágru, kde byla drážní vlečka do 
fabriky. Výbuch způsobil jámu o průměru 6 metrů, do hloubky asi 3 metry. Jedna kolejnice byla přeražena, 
žárem ohnuta do tvaru hole. Kamení, které lítalo do povětší, padalo na střechu lágru. Střecha byla ze slabých 
prkének, potažená lepenkou. Jeden kamarád v tomto lágru zůstal a padající kámen mu poranil hlavu. Omdlel 
a padl na zem. Když se probral, snažil se odplížit také do krytu. Najednou jsem slyšel, že volal mé jméno, a 
tak jsme se s kamarádem z Kněže Josefem Karlem rozhodli mu pomoci. Uvnitř dveří do krytu ale hlídali dva 
němečtí muži, kteří měli na prsou kožené tašky s označením Červeného kříže. Požádal jsem je o otevření dveří, 
ale oni odmítli. Tak jsme se s kamarádem dohodli, že on jednoho odstrčí na stranu a já odstrčím druhého na 
druhou stranu. A tak se i stalo. Vyběhli jsme ven, uchopili zraněného a přinesli do krytu. Tam pak ti 
zdravotníci provedli základní ošetření, zastavili krvácení. Druhý den byl odeslán na ošetřovnu a ponechán 
na ubikaci 2 dny, pak musel znovu do práce. A mě bylo divné, že si zrovna vzpomněl na celé mé jméno“  

 

Když pan Sůva vzpomínky přinesl, říkal, že válka je hrozná a už nikdy by se neměla opakovat. Bohužel 

v současné době je situace velmi napjatá a válčí se docela blízko od nás.  

***** 

V sobotu 26. března se uskutečnila výroční členská schůze. Hlavními body programu bylo hospodaření, 

výhledové plány a výběr členských příspěvků. 

 

Přejeme našim členům, ale nejen jim, aby se uklidnila situace kolem coronaviru i 

hrozícího válečného konfliktu, a mohli jsme všichni prožít klidné a prosluněné 

VELIKONOČNÍ SVÁTKY.  
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