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TatobrožuravzniklavupomínkunatĢžkálétavystĢhování.

DĢkujemevšem,kteƎísepodílelinajejímvznikuamĢstuBystƎicezafinanēnípodporu.

Párslovúvodem...
lovĢk se rád vrací domƽ. Do svého obydlí, do všeobecnĢ
známých míst, která jsou mu citovĢ blízká. S pojmem domov si
pojímevzpomínky,vynaloženoupráciikaždodenníživot.NĢkteƎí
z nás se starají o svƽj dƽm, jiní obdĢlávají zahrádku, chovají
domácí zvíƎata, nebo si udržují trávník ēi bazén. \ada z nás se
aktivnĢ podílí i na zvelebování své osady a vytváƎení sousedské
komunity.Mámerƽznésousedy,pƎáteleidomácímazlíēky.
Toto pojetí domova a každodenního života nebyly ale vždy
a všude samozƎejmostí. Také nĢkteré naše osady postihlo
v letech 1943 až 1945 násilné vystĢhování. Lidé museli bĢhem
krátkédobyopustitsvédomovy.OpustitmuselisvádomácízvíƎata
isvápole.ProvĢtšinuznichtobyljedinýzdrojobživy.VevystĢͲ
hovanéobcimuselizanechatvše,nacosibĢhemživotavydĢlali,
co si vybudovali a co vlastnili. V mnoha pƎípadech si s sebou
zdomusmĢlivzítjensvénejnutnĢjšíosobnívĢciapƎestĢhovatse
buěkpƎíbuzným,nebosenastĢhovatdoúplnĢneznámédomácͲ
nosti. Nikdo z nich tehdy nevĢdĢl na jak dlouhou dobu, ani co
snimibudedál.Každýzpostiženýchsestímtostavemvyrovnával
posvém.
OsudyvystĢhovanýchlidíbylyrƽzné.AƛužsevystĢhovanívydali
kamkoliv, pƎetrvával v nich pocit kƎivdy, pocit odlouēení ale i pocit
sounáležitosti se svojí rodnou obcí. K zachycení jednotlivých
osudƽ vystĢhovalcƽ se odhodlali souēasní nesvaēilští obēané
Drahuše Jirovská, Martina Stibƽrková, Miloslav Šebek a ZdenĢk
Kouba.

AutoƎi knihy Poskládané vzpomínky si urēitĢ nedĢlají
ambice zachytit všechny jednotlivé lidské osudy ani pƎesnĢ
zmapovat jednotlivé vystĢhované obēany. Cílem této publikace,
která se vám, ētenáƎƽm, dostává právĢ teě do rukou, je nabídͲ
nout jednotlivé kamínky vyprávĢní žijících pƎímých úēastníkƽ,
nebo jejich nebližších potomkƽ do mozaiky mikrohistorie osady
Nesvaēily a jejího bezprostƎedního okolí a tím si dƽstojnĢ
pƎipomenoutletošní70.výroēívystĢhovánízdejšíhokraje.
\ada pamĢtníkƽ na tyto prožité okamžiky nikdy nechtĢla
vzpomínataužvƽbecneonichpsát.VĢtšinavzpomínekjeproto
zachycenaautorypƎiosobnínávštĢvĢpamĢtníkavprvépolovinĢ
roku 2013. Proto jen pĢt vzpomínek je pƎímou písemnou dĢjinnou
výpovĢdíoēitýchsvĢdkƽ.VĢtšinazpamĢtníkƽzažilavystĢhování
vesvémdĢtstvínebomládíadnes,kdyžpo70letechvzpomínají
na vĢci, které se tenkrát odehrály, doprovázejí svá vyprávĢní
slzamivoēích.NĢkterévzpomínkymohoubýtzároveŸovlivnĢny
subjektivním pohledem vypravĢēe, jeho historickou znalostí,
stavempamĢti,aleilidskousnahouvytĢsnitzesvémyslinĢkteré,
aƛužnedƽležiténeboukƎivěujícíudálosti.TutoskuteēnostbymĢl
mítkaždýētenáƎnásledujícíchstrannapamĢti.
AutoƎi publikace ani samotní pamĢtníci nemají ambice vytvoƎit
skvostnéliterárnídílo.Jejichcílemjezachytitvzpomínkysousedƽ
apƎedattutozkušenostnapamĢƛdalšímgeneracím.Zatotoúsilí
jim i všem, kteƎí se na vydání této publikace podíleli, patƎí mé
veliképodĢkování.
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Mgr.DanielŠtĢpánek,starostamĢstaBystƎice

PƎíēovy,Chramosty,Hrachov,Líchovy,Zvírotice,aNalžovskéPodhájí.Ani
tovšakještĢnebylakoneēnápodoba,pozdĢjibylocviēištĢvojskSSještĢ
Vletošnímroceuplyne70letodpoēátkunásilnéhovystĢhováníēeského bezohledunavyhláškyrozšíƎeno.
obyvatelstva z území mezi Ǝekami Vltavou a Sázavou. Zde bylo zƎízeno Hranici tohoto území v podstatĢ tvoƎila na západĢ Vltava, na severu Ǝeka
vojenské cviēištĢ vojsk SS, tzv. Truppenübungsplatz Böhmen. Celá tato Sázava,uPoƎíēínadSázavousepƎipojilahranicenastátnísilniciPrahaͲTábor,
akce byla zámĢrem nacistické zlovƽle vytvoƎit jakýsi klín do ēeské zemĢ v BenešovĢ navázala na železniēní traƛ až do Olbramovic, odtud podél
jako poēátek vysídlení ēeského obyvatelstva z jeho historického území. tratiOlbramoviceͲSedlēanyapodélsilniceSedlēanyͲPƎíbramažkVltavĢ.
VystĢhováníbylorozdĢlenodopĢtietapͲod15.záƎí1942do1.dubna1944. CelkovávýmĢratohotovysídlenéhoúzemíbylapƎes45000ha,opustit

Smutnévýroēí

MezipostiženýmiobcemibylyiobceaosadydnešníhoúzemímĢstaBystƎice.
Nacistiētí okupanti zneužili ēsl. Zákona ē. 125 Sb., ēl. 3 ze dne 14. 7. 1927
o zƎizování vojenských cviēišƛ k naƎízení o vystĢhování obyvatel obcí
vsoudníchokresechneveklovském,votickémasedlēanském.NazákladĢ
zmínĢného zákona vydal Okresní úƎad v BenešovĢ vyhlášku ēj. 325 ze
dne 13. 3. 1942, podle které se mají vystĢhovat obyvatelé obcí KrŸan,
Teletína, Vysokého Újezda s osadou VĢtrov, TuchynĢ s osadou Maskovice,
Blaženic s osadou MĢƎín, Dalešic, Jablonné nad Vltavou s osadou NebƎich,
RabynĢ s osadou Loutí a NedvĢzí s osadou Vesnov a z obce BƎežany
do15.9.1942.

domovymuselo17647osob.
OvystĢhovánísevšaknaNeveklovskupovídalodƎívenežvyšlyvyhlášky.
Hned po Novém roce 1942 se zde totiž objevovaly osoby, mapující území,
kterémĢlobýtvystĢhováno.
NacistétĢmtofámámnijaknebránili,neboƛpƎispívalykhladkémuprƽbĢhu
celého zámĢru. I když sídlem pƎesídlovací kanceláƎe byl oficiálnĢ vždy
Benešov,kanceláƎpƽsobilaoperativnĢvždytam,kdeseprávĢstĢhovalo.
Ve skuteēnosti byly sídlem nejprve NetvoƎice, potom Nesvaēily (v nĢkdejší
budovĢhostinceēp.65uŠindeláƎƽ),Sedlēanyaerēany.

Lidé,kteƎísestĢhovalizI.pásma,simohliodvéztmrtvýinventáƎadokonēit
ZároveŸ byla zƎízena pƎesídlovací kanceláƎ ministerstva vnitra v BenešovĢ, sklizeŸpícninaobilnin,sklizeŸokopaninpaknavlastnírizikojenpokud
která mĢla organizovat stĢhování. PƎesídlenci mĢli hlásit svoje nové budeēas.StĢhováníseprovádĢlopƎevážnĢnažebƎiŸácíchapotahových
adresyēetnickýmhlídkám,kterésezƎizovalyneborozšiƎovaly.
vozech,protožejinámožnostaninebyla.Byltakénedostatekpohonných
Užztétovyhláškybylomožnovyēístchystanýzábortohotoúzemí,neboƛ hmotimotorovýchdopravníchprostƎedkƽ.
bylozakázánostĢhovánídodalšíchpásem(zón),kterépotomnásledovaly VdalšíchetapáchužbyloomezenoiodváženíinventáƎe,ataksestĢhovalo
vdalšíchvyhláškách.
poveēerechabrzyráno.NahlavníchtazíchbylyprovádĢnyēetnékontroly
Jádrem II. pásma (zóny) byly ze soudního okresu benešovského obce:
KonopištĢ, Václavice, Bukovany, Úroēnice, PƎibyšice, Tisem, Tvoršovice,
NesvaēilyaJírovice.TƎetípásmotvoƎilyobcezesoudníhookresuvotického:
Božkovice, Rudoltice, Vrchotovy Janovice, Drachkov, Minártice a osada
Slavkov z obce KƎešice. IV. pásmo se skládalo z obcí z osad soudního
okresu sedlēanského: Radíē, KƎepenice, Suchdol, Nalžovice, Dublovice,

avozy(vĢtšinoužebƎiŸáky)bylyprohlíženytak,žedosenaēislámy,pod
kterými byly ukryty potƎebné vĢci, bylo pícháno tyēemi. NejnebezpeēnĢjší
byli ēlenové tzv. Feldgendamerie (polního ēetnictva). Byli oznaēeni štítkem
stímtonápisemnaprsou.\íkalosejim„slintáci“podletvaruaumístĢní
tohoto oznaēení. Jedním z nejurvalejších byl tak Ǝeēený Ulfík, sloužící
vJírovicíchNaKasárnĢ,znĢhožmĢlivšichnipanickouhrƽzu.
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Území našeho mĢsta postihlo stĢhování ve III. etapĢ s termínem do
31.prosince1943.TýkaloseJarkovic,Jírovic,Mlýnƽ,Nesvaēil,Petrovic,
SemovicaTvoršovic.VpátéetapĢsemuselivystĢhovat(do1.dubna1944)
obyvateléBožkovic,Drachkova,Radošovic,TožiceaZahoƎan.Mimozóny
bylivystĢhovániiobēanézBystƎiceͲuliceKLetištiͲstermínemdo15.4.1943.
MezimístnímobyvatelstvemsetomutoúzemíƎíkalo„Zabrané“.Vojenským
velitelembylSSͲObergruppenführeragenerálmajorKarasch,kterýsídlil
naKonopištivbudováchpodzámkemurybníka.TambylaiceláhospodáƎská
správatohotoúzemí.

Nyní nĢkolik poznámek: Protože na území „Zabraného“ bylo nutno zajistit
školnívýukuprodĢtipracovníkƽvedvorech,bylyvytvoƎenyškolyivtomto
území. Nesvaēilská škola byla zrušena, mƽj otec, který zde byl Ǝídícím
uēitelem, byl pƎeložen na školu do Chlístova, kde byl rovnĢž SS Ͳ dvƽr
a žily zde rodiny pƎevážnĢ z NetvoƎicka, které v nĢm pracovaly. Proto
jsme se stĢhovali nejen my, ale otec stĢhoval i nesvaēilskou školu
(pomƽcky,obrazy,inventáƎ).Ponecelémrocepƽsobeníveškolnímroce
1943/1944 (odledna 1943 do prosince 1944) však pƎišlinĢmeētí dƽstojníci
srozkazem,žebudovaškolymusíbýtdo48hodinuvolnĢna.

Ze zabraného území však nebylo vystĢhováno všechno obyvatelstvo, pƽvodnĢ
bylpoēetstanovenna29831osob,skuteēnĢvystĢhovánobylo17647osob,
jakjsemjiždƎíveuvedl.NĢkteréprofesebyly potƎebaproúzemí,která
byla obhospodaƎována, tedy zejména území mimo tzv. území cílová,
která byla hlavnĢ na NetvoƎicku, kam se stƎílelo ostrými náboji pƎi výcviku
dĢlostƎelcƽnebosezkoušelamunicezVlašimskézbrojovky.Cílovýmúzemím
byly zejména obce Dunávive, Krusiēany, Chrášƛany, Blaženice, Dalešice,
TƎebsín, Blažimaj. Ty byly zniēeny nejvícea po osvobozenísevraceli obyvatelé
vĢtšinoudozƎícenin.MnohoúrazƽzdepakbyloivzemĢdĢlstvípƎiorbĢ
apolníchpracíchvýbuchemskrytémunice.

Nastalo veliké zdĢšení, byl nalezen náhradní prostor „na vejminku“ ve
statkuuDrábƽ.Oteczdepƽsobilodledna1945doēervna1945jakouēitel
zRaisovýchZapadlýchvlastencƽvjednémístnosti,dĢtisedĢlyvnĢkolika
lavicích,nĢkterékolemstĢn,jinéukamenatd.Vestatkujsmespolusrodinou
zamĢstnancƽdvoraibydleli.Zažilijsmezdeikonecválkyaosvobození.
NebylatuanielektƎina,jedinérádio(krystalku)mĢlpanStojánekzÚroēnice,
kterýsembylpƎestĢhován,aunĢjsescházelimužikposlechuvysílání
Londýna.

SradostíjsmesepoosvobozenistĢhovalizpĢtdoNesvaēil,samozƎejmĢ
isinventáƎemobecnéškoly,kterýdíkypochopeníchlístovskýchobēanƽ
ProhospodaƎenízejménavokrajovýchoblastechvysídlenéhoúzemíbyly azdánírychleseblížícíhokonceválkybylrozesetpodomechapƽdách
vytvoƎenytzv.SSͲHofy(dvory).JejichvedenímbylipovĢƎeniadostávali domƽ kolem školy na ChlístovĢ a to jej zachránilo pƎed pƎestĢhováním
je do správy dƽstojníci nacistické armády, kteƎí byli neupotƎebitelní doBukovéLhoty.
zezdravotníchdƽvodƽ.BylatopronĢodmĢnazaslužbu„\íši“.Naúzemí
našehomĢstatobylydvory:Petrovice,Jírovice,TvoršoviceaRadošovice, Spoužitímúdajƽ publikací„Podblanickovbojiprotiokupantƽm“autorƽHertla,
Charváta,PetránĢ,ReinštejnaaTywoniaka(1966)a„BenešovskoaPodblanicko“
vsousedstvípakBezejoviceaTisem.
autorƽPetránĢ,Durdíka,Hanela,PetráŸové,Procházkové,TywoniakaaVavƎína

Zƽstalizdevšakidalšílidé,kteƎíovládalipotƎebnáƎemesla.Takéonise (1985)apodlevlastníchvzpomínekzpracovalMgr.ZdenĢkKouba.
všakmuseliodstĢhovatzesvýchdomƽ,pƎípadnĢpƎesídlitdojinévesnice
v„Zabraném“.TakivNesvaēilechzƽstalydvĢrodinyaƎadalidísesem
pƎistĢhovalaproprácivedvoƎePetrovice.Aleityrodiny,kterézdezƽstaly,
semuselyvystĢhovatzesvýchdomƽdojiných.
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RƽženaVytejēková,roz.\íhová
(*1925vNesvaēilech)
Mƽjdomovbylmidrahý,
chaloupkunakoncivesnice
jsemmilovalanejvíce.
Kolchaloupkyteklpotƽēek
apodélnĢholuk,travinlem.
Akvítkƽtambezpoēet,vítaloslunnýden.
ZazahradoubƎezovýháj,
paklomalesnatéplánĢ…
Rostlytamhouby,jahody…
JakrádijsmechodilinanĢ.
NesvaēilymĢlyvdobĢokupaceasi500obyvatel,106domƽ.Lidésena
vesniciznajíajsouúzcespjatispƽdou,chalupou,historiísvéobce.Anaše
obecmĢlastaroutradici.DlouhonechtĢlirodiēeuvĢƎit,žebudememuset
všeopustit.Docházelytotižzprávy,žeNĢmcidostávají„nafrak“amyēekali
nazázrak.Žel,pƎišlavyhláškaͲdotƎímĢsícƽsevystĢhovat,odevzdatdobytek
azaƎízení,stroje,dƎevo,pícinechatnamístĢ.
Nebylo kam jít. Nejstarší sestra Anna byla již vdaná, žila s rodinou
veskýchBudĢjovicíchvpodnájmuunĢmeckérodiny.ekalatƎetídítĢ.
DruhásestraMarie,téžvdaná,ēekaladruhédítĢažilasesvourodinou
v BystƎici. Dostali jsme adresu na možnost ubytování kdesi v Jižních
echách.Vlakovéspojeníbylošpatné,autobusynejezdily,atakjsmejeli
já,tatínekašvagrnakolechasi70kmdalekosmĢremdoJižníchech,
domíst,kdesenacházízƎíceninahraduChoustník.Jakobytobylovēera,
pamatujisitentoden,bylonádhernépoēasí,dozrávaloobilí,jelosenám
velmi dobƎe, jen cesta byla dosti dlouhá. HospodáƎ nás vlídnĢ pƎivítal
apohostil,ukázalsvojehospodáƎskéstaveníiceléhospodáƎství,porozprávĢl
statínkem.Ukázalnámdomek,kambychomsemohlinastĢhovat.Byla
tolesníhájovna,vzdálenátƎiētvrtĢhodinyodobce,delšídobuneobydlená,
s pƎedsíní a jednou místností. Idylické místo na letní rekreaci, když má
ēlovĢk auto. Voda daleko, bez elektƎiny, autobusové a vlakové spojení
nebylo.AtohlavníͲnikdevblízkostinebylamožnostobživy.

PodĢkovali jsme za milé pƎijetí a hospodáƎi slíbili, že ještĢ podáme
definitivnízprávu.VkrajnínouzibychommĢliaspoŸstƎechunadhlavou.
Ovšem vzhledem k tomu, že domek nebyl delší dobu obydlen, byl zpustlý,
potƎebovalopravu,alenatonebylokdy.
as utíkal neúprosnĢ dál, marnĢ jsme hledali kam jít, nikde nebyla ani
místnost. Zbýval pouze jeden mĢsíc. Lidé se stĢhovali, vesnice zaēala
pustnout, docházelo i k takovým zoufalým ēinƽm, že nenašelͲli nĢkdo
novýdomov,odešeldobrovolnĢzeživota,abybylještĢdomapochován.
PamatujisenastaréhopanaŠimƽnka,ēastokrátesiknámchodilpopovídat
ajájakodítĢjsemsnímrádarozprávĢla.MĢlvNesvaēilechmalýdomek,
aleposmrtimanželkyjejpronajalažilapracovalujednohohospodáƎe
ve vsi. ChtĢl jíti s hospodáƎem, ale ten sám se stĢhoval k pƎíbuzným
anemohlhovzítissebou.UkonēiltedysvƽjživotobĢšenímnatrámuve
stodole.ApodobnýchpƎípadƽbylovíce.
Smutná byla louēení, smutní byli lidé, smutno bylo všude. Byli jsme již
zoufalí,kampƽjdemeanechtĢlijsmeoddomovadaleko.Ustrnulsenad
námijedenhospodáƎzMokréLhoty,osadyobceLíšno.ZMokréLhotybylo
vidĢtpƎessemovickýrybníkažnanašenesvaēilskápole.Ano,slitovalse
nadnámi,jinaksetonedánazvat.SámmĢljenjednuvĢtší,jakseƎíkalo
„ēernoukuchyŸ“,kdesevaƎilo,jedlo,pƎesdenžiloapracovalo,ajednu
místnostnaspaní.MĢldvĢdospĢlé,dosudsvobodnédĢti,synaadceru.
Z pƎedsínĢ byl ještĢ vchod do další místnosti. Tam bydleli hospodáƎovi
pƎíbuzní Ͳ Bartƽškovi z Drachkova. Ti se též evakuovali ze zabraného.
BydlelizdesjednímdospĢlýmsynem,kterýpomáhalvhospodáƎství.
Nám byly pƎidĢleny dvĢ místnosti v hospodáƎské budovĢ, sloužící dosavad
jakoskladištĢobilí,alekdysisesnimipoēítalojakosmístnostmiprovýminkáƎe
nebo služebné. V obou místnostech bylo po jednom zamƎížovaném
okénku,bylybezelektƎiny,jednamĢlakomín.Chodbouseprocházelona
pƽduasýpku.PodkolnounámhospodáƎvykázalkousekmístanaslámu
apíciasloženínĢkteréhoinventáƎe,cosenámpodaƎilozachránit.
StĢhovalijsmesejednizposledních,nasilnicíchkolemBystƎicebylynĢmecké
hlídky.Kontrolovalyvozy,kola,zabavovalyvĢcicosenesmĢlypƎevážet.AbyͲ
chomsevyhnuliēetnickéstanicivBystƎici,jelijsmeoklikoupƎesbystƎický
mostnaLíšno.
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VykopalaaodstĢhovalajsemsiimaloujabloŸku,darovanouveškoleza
pĢknéchováníaprospĢchk18.narozeninám.HospodáƎmidovoliljizasadit
na zahradĢ. Po osvobození jsem ji opĢt pƎesadila na naši zahradu
v Nesvaēilech, ale zahrada bohužel nebyla oplocena, a tak mi stromek
okousalizajíci.JenjedenkrátvykvetlamĢlplody.

NĢmci ubytovaní roztroušenĢ po chalupách a niēící co se dalo, vesnici
neoživili, dodávali jíještĢ hrƽznĢjší ráz. Všude mrtvolnéticho,žádný štĢkot
psƽ,kdákáníslepicazvukyostatníchzvíƎat,rachotpovozƽ,kƎikdĢtí,zkrátka
zvuky normálního bĢhu života. A pƎíroda? NeobdĢlaná zarostlá pole,
místo obilí jen samá lebeda, bodláky a plevel. Byl to opravdu
VMokréLhotĢpokraēovalnovýživot.Vmalémístnosti,kdesedalona neskuteēnĢ zoufalý pohled. Do našeho náhradního domova jsme se
navrátilivpoƎádku,alejižnikdyjsmepodobnývýletnepodnikli.
kamnech stĢží uvaƎit, byla lavice, stƽl a postel. Tatínek tam mĢl ševcovský
verpánek,dvĢstoliēkyahromadubot.VtédobĢvychodilbratrFrantišek A nastaly památné májové dny roku 1945. Ty jsem prožila v Praze
školuazaēalseutatínkauēitobuvníkem.Vdruhémístnostibylapostel, a zanechaly ve mnĢ mnoho nesmazatelných dojmƽ. Rodiēe prožívali
skƎínĢnašatyatruhlanaprádlo.Svítiloselampou,napostelíchsespalo konecválkyvMokréLhotĢ.NĢmcikolemBenešovaƎádilisnadještĢhƽƎe
podvou.VtĢchtopodmínkáchžilimojirodiēe,bratratetiēkaFrantiška, než jinde, a tak zprávy o blížící se sovĢtské Rudé armádĢ byly jedinou
sestra maminky. Já jsem od záƎí 1943 studovala v Praze a bydlela u druhé posilouvšech.NesvaēilyjsemvidĢlaažasizadvamĢsíce.Rodiēesedo
maminēinysestryAnnyvBáštizaPrahou.
chalupynemohlihnedstĢhovat.Bylazpustošená,vytrhanáoknaadveƎe,
rozbitástƎecha,kdebylojakédƎevo,všezlikvidováno.Zaēalosebudovat
Léto roku 1944 jsem prožila v novém domovĢ v Mokré LhotĢ. Souēástí
znovu. Získalo se nejnutnĢjší dƎevo, strýēek z BáštĢ Ͳ truhláƎ Ͳ pomohl,
studia pro pĢstounky a vychovatelky byla šestitýdenní povinná praxe
v nĢkterém soc. zaƎízení. Našla jsem si praxi na Okresní péēi o mládež udĢlalnejnutnĢjšítruhláƎsképráce,abysedalobydlet.Koncemlétaroku
v BenešovĢ. O nedĢlích se chodívalo do bystƎického kostela, k sestƎe, 1945jsmesevracelidomƽ.BylotƎebaobdĢlatzanedbanoupƽdu,zasít
obilí, zaēít znovu od zaēátku žít ve svém. Po létech utrpení nastal klid
vzpomínalo se se známýmina rodný domov. I s tĢmi, kteƎí v okupovaném
amír,bylijsmekoneēnĢdoma.Atobylohlavní.Každýsepustilsnovouchutí
územízƽstalipracovatapodávalinámodomovĢzprávy.VnašíchalupĢ
byli nastĢhováni nĢmeētí vojáci, po válce jsme zjistili, že v chlívku na kozy do práce. Pomohli pƎíbuzní, pokud mohli, a stát na obnovu státními
subvencemi.
(bylzdĢnývnovĢpostavenékolnĢ)sizƎídilisaunu.Tudížspálilivšechno
RƽženaVytejēková
dƎevo,cokdevchalupĢakolemnínašli,dƎevĢnáprknanapatƎevestodole,
podlahynapƽdĢioploceníkolemcelévelkézahrady.
VevystĢhovanémúzemísenesmĢlopohƎbívat,zemƎelíbylipochováváni
do BystƎice nebo nejbližšího okolí. Maminka a tetiēka byly stále ve
vzpomínkáchvNesvaēilech,akdyžsepakrozšíƎilapovĢst,žeNĢmciniēí
hrobyapustošíkostel,chtĢlysenahrobsvýchnejbližšíchpodívat.Povolení
dozabranéhobychomtĢžkodostali,protojsmesedoNesvaēilvypravili
sbratrem„naēerno“vstƎícdobrodružství.ByloletnínedĢlníodpoledne,
krásnýden,nevšakpronás.PĢšinamimezipolijsmesedostaliažkezdi
nesvaēilského hƎbitova. Za zdí byl vidĢt žalostný obraz. Pošlapané
arozježdĢnéhroby,rozbitépomníky,všezarostléplevelem.Knašíchaloupce
jsmeseneodvážili.Bylonámmocsmutnoakradmojsmesevracelizase
zpĢtdoMokréLhoty.VelkátesknotapadánaēlovĢkavevylidnĢnéobci,
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MiloslavBƎezina
(*1927,DlouháLhota)
Když ještĢ Nesvaēily nebyly vystĢhované,
ale byli tu už NĢmci, v obci byla
kontrola tzv. rekvizice. Komise úƎedníkƽ z
BenešovaaSSvojákƽkontrolovalavobci,
zda není schované jídlo, drƽbež, krmení
apod.Komisenicnenašla,pakšladohosͲ
pody U ŠtĢpánkƽ. Tam byl majitel pan
Jaroslav ŠtĢpánek. Byl už trochu opilý
azaēalsepƎedkomisívytahovat:„Vytady
lítátepovesnici,nicjstenenašliajámám
nadgarážíschovanéprase.“Jaktovyslovil,
okamžitĢjsmesezvedliͲKƽstka,KudrnaajáͲstím,žejdemenazáchod(ten
byldƎívnadvoƎe).VlezljsempodstƎíškunadgarážaopravdutamprasebylo.
Prase jsme odnesli až za Sejkovu stodolu, kde jsme ho v poli schovali.
HostinskéhoŠtĢpánkajsmetakzachrániliodvelkýchnepƎíjemností.

Po válce se v Loutí za Neveklovem usadil ēlovĢk, který choval konĢ.
S koŸmi i obchodoval. Z Loutí jezdil na koni až k PƎibyšicím, kde jak se
ukázalo,jezdildourēitéhomístanaChlumu.NĢmcizdevdobĢválkyvyužívali
staré štoly a svislé propojení. ÚdajnĢ tam nĢco schovali z archivu SS
naKonopišti.Paksezjistilo,žechovatelkoníjegestapákzKatušky.Ten
zƎejmĢ z Chlumu odvážel dƽležité dokumenty. KonĢ pƎevážel drahou
a dokumenty mohly být ukryté ve slámĢ u koní. Když se to dozvĢdĢli
i úƎedníci v BenešovĢ, dlouho trvaly pƎípravy na zatēení tohoto gestapáka
atenmezitímuteklneznámokam.
PodlevyprávĢníMiloslavaBƎezinypƎíbĢhypƎepsalMiloslavŠebek

ZdenĢkBezkoēka
(*1946vZahoƎanech)
ZahoƎanyēp.3

RodiēemĢlistatekvZahoƎanech(pƽvodnĢ
Tƽmovi, ještĢ dƎíve Rezkovi). ZahoƎany
byly vystĢhovány v poslední, páté etapĢ,
kdy
již lidé nesmĢli odnést žádný živý ani
Z vystĢhovaných Nesvaēil hostinský Jaroslav ŠtĢpánek našel ubytování
mrtvý
inventáƎ. Doma museli nechat
i místo na podnikání v BystƎici u Šmerhƽ. Jednou popíjel v hospodĢ
všechen
dobytek, veškeré zaƎízení, odešli
U Hlaváēkƽ a vedle sedĢli ētyƎi vojáci SS. ŠtĢpánek už rozjaƎený jim
zdomovapouzesuzlíkemsosobnímivĢcmi.
brnkalprstempƎesštítkyuēepic,kterémĢlistálenahlavĢ.Kdyžbrnkal,
tak volal: „StejnĢ tu válku prohrajete.“ Když SS vojáci odešli, pƎítomní Byla jim však pƎidĢlena náhradní zemĢͲ
ŠtĢpánkoviƎíkali,žezatutoprovokacisipronĢhoNĢmciurēitĢpƎijedou. dĢlská usedlost, takzvanĢ propachtovali
Hostinský ŠtĢpánek celou noc nespal, ēasnĢ ráno opravdu pƎijel pƎed statek, zvíƎectvo, pole a lom v Trhových Svinech. Po válce, když zaēali
uzenáƎskýkrámēernývƽz, zekteréhovystoupilidvaSSvojácisvelkým mluvitonávratudomƽ,bylojimnabídnuto,abyvTrhovýchSvinechzƽstali,
kufrem.ZabouchalinadveƎekrámu,akdyžjimŠtĢpánekotevƎel,dƽstojník alerodiēesetoužilivrátitzpĢtdoZahoƎan.
chodilpokrámuajenukazoval,comumáŠtĢpánekdát.Kdyžbylkufrplný, Našlisvƽjstatekvevelmišpatnémstavu.ZjejichpƽvodníchstrojƽazvíƎectva
druhývojákhoodnesldoauta.KrámbylbezmasaauzeninanĢjakýēas nezƽstalo po válce nic. Zjistili, že zde byli ubytováni NĢmci, kteƎí pƎímo za
zahradou mĢli dĢlostƎelecké cviēištĢ Ͳ stƎelnice byla namíƎena k Libēi
nebylozalístkycoprodávat.
akMaršovicƽm,najejichpozemkupakbylaumístĢnaveškerátechnika.
V BenešovĢ na nádraží bylo vidĢt nĢkdy ranĢné nĢmecké vojáky, které
pƎivezli v dƎevĢných vagonech. Mnozí vojáci mĢli omrzliny. Z tohoto Po válce v roce 1946 se jim zde narodil syn ZdenĢk a v roce 1951 pak
dƽvodumĢlinohyneborucevsudechsvodou,vzimĢvníbylailedová mladšísynVladimír.
tƎíšƛ.PaktytoranĢnéapostiženérozváželinaošetƎení.
PodlevyprávĢníZdeŸkaBezkoēkyzapsalaDrahušeJirovská
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Václavihák
(*1923,VeselíēkouSedlēan)
„U Sejkƽ v Nesvaēilech ēp. 52 jsem byl
odsvýchosmilet.PantátaVáclavSejksi
mne vybral na prázdninovou pomoc na
povƎisílka a už jsem u nich zƽstal. Pak
zaēala váleēná doba. HospodaƎilo se
poƎád dál, ale byly stanoveny odvody.
DĢlaly se rekvizice, to byly kontroly, které
mĢlyodhalitzatajenázvíƎata,obilíapod.
VevsikontroludĢlaloasipĢtskupin,aby
jimnicneuniklo.VĢtšinoutobylotak,že
vnocisenĢmeētívojácipƎemístilipoobvoduvesnice,abymĢlipƎirozednĢní
pƎehled co se dĢje ve vsi. Pak svolali lidi do hospody, aby nahlásili, co
všechno mají. František Král z ēp. 58 (Ǝíkalo se tam u hoƎejších Srbƽ)
nepƎiznal pytel obilí, NĢmci ho vidĢli, jak pytel nese na pƽdu. Byl uvĢznĢn
vkoncentraēnímtáboruaužsedoNesvaēilnevrátil.
Asi pƽl roku dopƎedu se vĢdĢlo, že Nesvaēily budou také vystĢhované.
VmístĢ,kdejednesobchod,dĢlaliNĢmcisvoddobytkaakoní.Každýkus
byl ocejchován znakem SS. HovĢzí dobytek byl oznaēen na krku a na
rohách, konĢ se znaēili na pƎední stranĢ kopyt. VĢtšina zvíƎat byla
pƎevedenadostájíSSHofuBezejovice.TambylypƎevedenyikonĢpana
VáclavaSejky.
Do konce roku 1943 musela být obec vystĢhována. SpoleēnĢ se Sejkovými
jsem se stĢhoval do Mladoušova na statek pana Ziky. Po nĢjakém ēase
jsem se musel dostavit do Votic na pracovní úƎad. Tam mi dali dvĢ
možnosti:buěnaprácedoNĢmecka,neboprácenaSSHofuBezejovice.
Vybral jsem si SS Hof, kde jsem jezdil s koŸmi, které jsem dobƎe znal.
ŠafáƎzDlouhéLhotybylhodnýēlovĢkapƎidĢlilmiSejkovykonĢ.Správce
nastatkubylpanJansen,rádjezdilnakoni,konímrozumĢlaƎíkalose,že
pƎed válkou s koŸmi obchodoval. Byl jsem ubytován nejdƎíve v Dlouhé
LhotĢ, pak jsem se musel pƎestĢhovat do Mlýnƽ. Ve Mlýnech jsem
zachránilkobylupantátySejky,odvedljsemjitajnĢknĢmudoMladoušova.

KoēíjezdiliimimohranicevojenskéhocviēištĢ.MĢlijsmeprƽkazkuͲAusweis,
kterou jsme se pƎi náhodných kontrolách jízdní vojenské policie museli
prokázat.Když se jelo od BystƎice do Votic,mĢli jsme strach z hlídek,které
mĢlystanovištĢuodboēkynaTožici.Mimotojsmemuselimítnavozech
cedulku s nápisem SS Hoff Besejowitz. Správce Jansen dbal na to, aby
jezdil jen ten koēí, který mĢl konĢ v poƎádku a dobƎe živené. Jezdilo se
smasemadalšímiproduktyvĢtšinoudoBystƎiceaBenešova.SprávceJansen
pak byl nahrazen nĢmeckým dƽstojníkem Wiebem. Ten byl zlý a agresivní.
SprávciJansenovipadliobahošinaruskéfrontĢ,Ǝíkalose,žepakJansen
zevztekurozbilobrázekHitlera.
KekonciválkyužNĢmcivĢdĢli,ževálkuprohrají,ženastávákonecjejich
rozpínavosti. V Dlouhé LhotĢ si udĢlalive statcích (napƎ.u Pešánkƽ) sklady.
TamsenaváželomnohodƎevĢnýchbeden.Paksetytobednynaváželydo
Bezejovic.  V bednách bylo nakradené zboží, vojenské uniformy, boty,
dekyapod.ŽádnýpokladtamnikdonevidĢl.
VdobĢpražskéhopovstánídostalikoēínabezejovickémSSHofunaƎízeno
zapƎahatkonĢ.NavozyjsmenaložilipancéƎovépĢsti,granáty,kulomety
a další zbranĢ a stƎelivo a jelo se do Prahy vyzbrojit nĢmecké jednotky.
VždyjelitƎikoēíNĢmciajedenkoēíech.Bylotoproto,abysenásšest
ēeskýchchlapcƽnemohlodomlouvat.TinĢmeētíkoēíbylimladíhoši,tak
od 16 do 20 let. Byli agresivní a dali nám najevo, že když nebudeme
poslouchat pƎíkazy, použijí zbranĢ. Jelo se v dešti, byla zima. Pak veēer
koŸskákolonazastavilaabyldánrozkazodstrojitkonĢ.PonĢjakéchvilce
násšestchlapcƽvyužilotmuautíkalijsmezpátky,ukoníjsmevšechno
nechali.ZastavilijsmesevjednéhospodĢ,alehostinskýsnáminechtĢl
nicmít.Pakbyloslyšetmotorky,schovalijsmesepodmost,NĢmcinás
tamnaštĢstínenašli.VrátiljsemsešƛastnĢdoMlýnƽazanĢkolikdnƽbyl
konecválky“.
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PodlevzpomínekVáclavaihákazapsalMiloslavŠebek

LidéumístĢnívlágruvBystƎicistavĢlivlakovoupƎípojkuzBystƎice(pƎibližnĢ
z místa, kde se nachází most na Nesvaēily) do Petrovic, vše bylo dĢláno
ruēnĢ,pokolejíchpakvevozíkáchpƎeváželimateriálarovnaliterén.

JosefJirovský
(*1934vNesvaēilech)
Nesvaēilyēp.12
RodiēemĢliposvatbĢ2statky,otecstatek
v BystƎici (dnes Hendrychovi naproti
restauraci u Hlaváēkƽ), který pronajal
rodinĢ své sestry (Jirouškovi) a matka
statek v Nesvaēilech, který obhospodaͲ
Ǝovali.VtédobĢzdesnimižilababiēka
Svatková a dĢti Milka (1926) a Josef.
VhospodáƎstvímĢlikrucekoēíhoaslužku.
PƎi vystĢhování Jirovští odešli do BystƎice
(Jirouškovisevrátilinasvƽjstatekhned
vsousedství,kterýbyldotédobyprázdný),smĢlisivzítpomĢrnĢdostvĢcí,
jelikož je mĢli kam umístit. Odvezli si stroje (napƎ. mlátiēku), zaƎízení
aēástdobytka.OdNĢmcƽvšakmĢlinaƎízeno,cozdemusízƽstat.Takse
NĢmcinapƎ.shánĢliposamovazaēi,kterýještĢpƎedvystĢhovánímp.Jirovský
zapƽjēil na velkostatek k Šollerovƽm do BystƎice. Bylo z toho pomĢrnĢ
velkévysvĢtlování,alenakonecNĢmcitutozápƽjēkuvelkostatkurespektovali
asamovazaētakzƽstalvBystƎiciabylkdispoziciobĢmastatkƽm.
V nesvaēilském domĢ byli ubytováni sloužící, vēetnĢ tĢch pƽvodních.
Starali se zde o dobytek, který byl sveden od chalupníkƽ z celé vsi.
„Pamatuji si, jak rodiēe vyprávĢli, že tito sloužící chodili do jedné velké
místnosti tancovat pƎi gramofonu. PƎi jedné takové akci na nĢ spadla
omítkazestropu.“
„VikáƎOtradovecnámvyprávĢl,jakpƎeváželvolskýmpotahemveslámĢ
ukryté sochy z nesvaēilského kostela. NĢmci sice vƽz prohledávali, ale
naštĢstí nebyli moc dƽkladní. Sochy byly ukryté na bystƎické faƎe a po
válcesevrátilydoNesvaēil“.
PoceloudobuválkybylyprovádĢnytzv.šƛáryͲFrantišekKrálvestatku
u Matouškƽ (poslední po levé stranĢ na ZahoƎany) vynášel pšenici po
žebƎíkunapatro.Naudání,žemáukrytoupšenici,bylodhalenaskonēil
vkoncentraēnímtáboƎe,kdezahynul(jehojménojeuvedenonapamátníku
obĢtemII.SvĢtovéválkyvNesvaēilech).

ZaokupacebylavystavĢnanapƎ.takésilnicezVoticnaSedlēany.Stavby
provádĢlypracovnísílyzlágrƽ.
„Ke konci války si pamatuji na nálety na vlaky v Plchovkách Ͳ KotláƎi
nejprve nĢkolikrát obletĢli vlak, abyje vlakvedoucívidĢl. Kdyžvlakzastavil,
lidé vyskákali a utekli. KotláƎi pak rozstƎíleli kulometem vĢtšinou jen
lokomotivu, aby NĢmci nebyli mobilní. Ten samý dƽvod mĢlo i ostƎelování
letadelnaletišti,abynebylapoužitelná.“
Jakšlafronta,NĢmcipakmuselirychleustupovat,vmĢšƛancemuselivše
nechatautéct.VĢciponichsieširozebrali.
Tím,žepoceloudobuválkybyldƽmobydlenýēeskýmisloužícímiabyl
celkem udržovaný, mĢli se po válce kam vrátit. Nejprve se pƎistĢhoval
syn Josef s babiēkou Svatkovou a spolu zde bydleli Ͳ aby nedošlo
k rabování. Naproti u Veselých (v té dobĢ ŠindeláƎovi) bydleli do jejich
návratu Rusové, kteƎí chodili na letištĢ rozebírat letadla. PozdĢji se do
Nesvaēilvrátilitakérodiēe.„Nášdvƽrbylplnýhnoje,kterýnikdonevyvážel
napole.RodiēepakruēnĢhnƽjnakládaliavyváželi.Navšechpolíchbyla
osetápšeniceatujižsklízelinaši.VtédobĢmĢlinastarostiještĢbystƎický
statek, ale sestra Milka se v únoru 1946 provdala za Bohouše Hendrycha
abystƎickýstatekrodiēepƎedalijim“.
AještĢperliēkanazávĢr:
„V 50. letech pƎi cviēné mobilizaci jsem vozil hasiēským vozem vojáky
v záloze do Želetinky. Mezi nimi byl povolán také pan BƎezina, který si
omylemmístovojenskéknížkyvzalnĢmeckoupracovníknížkua touse
prokázal.“
VšichnisiasidovedemepƎedstavittencirkus.
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PodlevyprávĢníJosefaJirovskéhopƎepsalaDrahušeJirovská

uēila nĢmēinu, a dále napƎ. na pana faráƎe Otradovce, který vyuēoval
náboženství.

MarieJirovská
(roz.Fulínová,nar.1938vLibēi)
Nesvaēilyēp.12

V„MĢšƛance“bylivtédobĢubytovániNĢmcisrodinami.„Vzpomínámsi
namaléhonĢmeckéhochlapce,asijménemHelmut, kterýnám,dĢtem
obēasnosiloƎíškovéēokoládovétyēky–pronásvelikouvzácnost.Také
jsme si chodili kupovat medové krychle k Zajícƽm a doma byl nejvĢtší
lahƽdkoupudingsovocnoušƛávou.Potraviny,obleēení,všebylonalístky.“

Rodiēe mĢli v Libēi hospodáƎství, pƎed
válkou mĢli pomocnici Hedu (sirotek
z Litvínova) a koēího Michala. Nakupovat
sechodilodoobchoduuKlikƽvZahrádce
ahospƽdkauŠachƽbylatakévZahrádce.

Ke konci války se mohli podívat do Libēe na svƽj dƽm. Za mostem
zaBystƎicíbylazávoraa2nĢmeētívojáci,muselijimpƎedložitpovolení
a Ausweis. Šli pƎes ZahoƎany. Našli zpustlý, zarostlý a vymlácený dƽm,
podlahyaoknavytrhané,strojerozbité.

VtudobumĢliFulínovi4dĢti,ponarození
nejmladšího syna Josefa 29. 8. 1942
byla ve III. etapĢ celá rodina pƎinucena
k vystĢhování. MĢli pƎesnĢ urēený ēas,
kdymuseliLibeēopustit,ēetníkzNeveklovaobcházelazamykaldomy.

Má v pamĢti nálety, které ohlašovaly sirény. Ze školy se bĢželi schovat
do úkrytu nebo domƽ. V té dobĢ byla ostƎelována letadla na letišti
„Pamatujisi,žemaminkachtĢlaještĢpƎebalitmaléhobrášku,alenebylo vNesvaēilech.BrzypakpƎišlaruskáarmáda.Ruštívojácibyliubytování
jí to dovoleno, pƎebalovala ho již na zápraží.“ V Libēi museli ponechat takév„traktorce“,mĢlituustájenékonĢ,vaƎilisijídlovkotlících,byljich
plnýdvƽr.NaruskévojákyalenemápƎílišpĢknévzpomínky.
veškerézvíƎectvoͲ11ksdobytka,2konĢͲvšeNĢmcizabraliadobytku
vypálili znaēku SS. Vzít si s sebou mohli nábytek a ošacení. Babiēka se Ponávratudomƽmuselirodiēenejprveopravitdƽm,zezaēátkualespoŸ
odstĢhovala k synovi do Budenína, rodiēe s dĢtmi odešli k rodiēƽm provizornĢͲnapƎ.místookenmĢliprkna,znovuzakoupitdobytekazaēít
maminky(Bartƽškovi)doZahoƎanͲprvnístatekpolevéstranĢodNesvaēil. zaseodsaméhozaēátku.StrojevtédobĢnemĢli,napolíchsepracovalo
Bohužel,vpátéetapĢsevystĢhovánídotkloiZahoƎananajaƎe1944se ruēnĢ.
rodina stĢhovala znovu. Bartƽškovi odešli na faru do Neustupova, kde DovesnicesepoválcejižnevrátilinapƎ.rodinaKroupovaaMikoláškova,
mĢlijednumístnost,FulínovidoBystƎicedobývalé„traktorky“(dnesje zƽstalivpohraniēí.
na tomto místĢ bystƎická kotelna). V jedné malé místnosti žila celá rodina
(6 lidí), vĢci mĢli uložené na chodbĢ. Dalšími obyvateli domu byli VrŸákovi DodruhétƎídyjižMariechodilavMaršovicíchavzpomíná,žeobēasna
pƎilepšenou dostávali na pƎídĢly napƎ. sušenky, sušené švestky, slepiēí
zBlaženic.
polévku, kakao, tvrdé tabulky ēokolády. A také dĢtmi nenávidĢný rybí
MaminkazƽstalasdĢtmivdomácnosti,tatíneksinašelpráciubednáƎe tuk.
Havlíēka.„astomnemaminkaposílalatatínkoviodnéstjídloͲbílékafe
PodlevyprávĢníMarieJirovskézapsalaDrahušeJirovská
asuchýchléb.Tatínekjezdildoprácenakole,domƽvozilhobliny,kterými
jsmetopili.“
Do školy zaēala chodit v BystƎici, vyuēovalo se vĢtšinou po hospodách:
U Kráēmerƽ, U Párysƽ (nynĢjší mĢstský úƎad), U Jelena, U Hlaváēkƽ
a v památníku. Z uēitelƽ si pamatuje na sleēnu uēitelku PĢknou, která
Ͳ9Ͳ

MarieKandová

Tak se Marie spolu s ostatními stejnĢ starými vrstevníky dostavila
23.2.1944kespeciálnímuvlakudoBenešovananádraží.Tamsevšichni
nasazení sešli za doprovodu hudby, aby spoleēnĢ odjeli do nĢmeckých
továren. Spolu s tĢmi co nastoupili v eských BudĢjovicích a následnĢ
vPraze,jichdohromadyvevlakujelokolem600.SpolusníjelzNesvaēil
JiƎí Skalický (z domku naproti škole ēp. 66). Z BystƎice Miluška Šobrová
aMiluškaPavlátováaJaruškaNovotnázPostupic.Tyjedinésipamatuje,
protožebylypozdĢjivNĢmeckuspoleēnĢubytovanénastejnémbaráku
acimƎe.PracovalyivestejnétovárnĢ.

(*1924vNesvaēilech)
Nesvaēilyēp.49
V dobĢ, kdy se musely Nesvaēily vystĢͲ
hovat, bylo paní Marii Kandové 19 let.
OnatoudoboujižroksloužilavBystƎici
vrodinĢkadeƎníkapanaKožíška.Starala
se tehdy o jejich desetimĢsíēní dcerku
apomáhalasdomácností.
Její rodiēe s bratrem Jaroslavem, kteƎí
bydleli v Nesvaēilech, byli povinni se
z rozhodnutí PƎesídlovací kanceláƎe
ministerstvavnitravBenešovĢ,t.ē.verēanechzedne28.6.1943vystĢhovat
z obvodu území vojenského cviēištĢ. Dostali umístĢnku k Tƽmovƽm do
BystƎice. StaƎí Tƽmovi se ve svém domĢ museli sestĢhovat spolu
smladýmidodvoumístnostíadvapokojenechalirodinĢKandových.Ti
si ze svého nového domku v Nesvaēilech, který dostavĢli v roce 1932,
smĢliodvéztjennĢkolikmáloosobníchvĢcíaobleēení.RodiēemĢlijen
krátkou dobu na vystĢhování a vše komplikoval chaos a nedostatek
povozƽ,nakterébysvévĢcinaložili.VĢtšinavĢcísestĢhovalaveēerave
strachu pƎed nĢmeckými ēetníky. V domech v Nesvaēilech tak zƽstalo
mnoho vĢcí, které nebylo možno pƎevézt a které byly pozdĢji zniēeny
arozkradeny.
V roce 1943 byl celý roēník 1924 povolán na nucené práce do nĢmeckých
továren. Nevyhnulo se to ani Marii. NĢkdo mohl zƽstat pracovat
v echách v zemĢdĢlství, nebo v továrnách Junkers, nĢkdo musel
nastoupit do NĢmecka. Marie Kandová nejdƎíve nastoupila k sedlákovi
Královi do Nesvaēil ēp. 10. Tam pracovala asi pƽl roku. V únoru 1944
dostala rozkaz nastoupit do NĢmecka. Její rodiēe o ní mĢli obrovský
strachanechtĢlijipustit.TatínekjichtĢlschovatanevydat.Onasibyla
alevĢdoma,žejejístrýcKarelͲtatínkƽvbratr,bylvtédobĢjižēinnýjako
pilotjednotekRAFvAnglii.Hrozilotak,kdyžneodjededorajchu,budou
jejírodiēeabratrzatēeni.

ZaēalasmutnácestadonĢmeckétovárnyvKöthenuvSaskuͲAnhaltsku,
kde se v nĢkolika obrovských halách vyrábĢla bojová letadla nĢmecké
armády Ͳ od prvního šroubku, až po celé kompletnĢ sestavené letadlo.
V Köthenu byl obrovský areál, který ve svých útrobách ukrýval lágr,
výrobníhalyiadministrativníbudovy.Všichniešibydlelivprovizorních
dƎevĢnýchdomechvblízkostitovárny,vybavenýchpalandami,vešpatných
hygienických podmínkách. Na ubytovnĢ byly i štĢnice, takže byli ēasto
pokousaní. Pracovali v týdenních smĢnách, vždy týden denní od 6:00
do18:00hodinatýdennoēníod18:00do06:00hodin.MarieKandová
pracovala jako frézaƎka, která zvládala práci s elektronem na fréze.
Musela se uēit i nĢmecky, aby si dokázala vyƎídit alespoŸ nejnutnĢjší
vĢci. V každé továrnĢ sice pracoval dolmeē, který pro pracující echy
vyƎizovalúƎednízáležitosti,aledomluvabylaitakcelkovĢšpatná.
TovárnabylabĢhemjejíhopobytunĢkolikrátbombardována.Náletvždy
ohlašovala siréna. PostupnĢ byly zniēeny velké ēásti budov, výrobní stroje
iprotileteckýbunkr.Mezihalamibylyvelkémnohametrovéterénnídíry
po bombardování, pƎes které se muselo chodit. Siréna zaznĢla nĢkdy
taknáhle,žeseutíkalipƎináletuschovatdonedalekéhoparkuzatovárnou
a jednou dokonce jen do Ǝepkového pole. Když bylo více ēasu, tak pƎi
náletupopadlitaškusdokladyanĢcotepléhonasebe,jindybĢželijen
vtom,coprávĢmĢlinasobĢ.SnažilisedržetalespoŸpodvouanezƽstat
sami.MimosvoupracovnídobumohliodejítdonedalekéhomĢsta,ale
pƎetrvávajícístrachználetƽjedrželspíšepohromadĢavblízkostibunkrƽ.
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BunkrybylyvelmirozsáhléarozdĢlenénamenšímístnosti.DobezpeēnĢjší BĢhem války bylo v jejich domĢ v Nesvaēilech zƎízeno sídlo vojsk SS
ēástimĢlipƎístupjenNĢmci,ostatnísetísnilijennapƎedemvyznaēených arozvodnátelefonníústƎedna.OdsudbylaƎízenavýstavbanesvaēilského
místech.Místnostibylyoznaēenéinformaēnícedulkouprokohojeurēena.
letištĢbudovanéhonapolíchzabranýchmístnímhospodáƎƽm,kteƎíbyli
donuceni
pƎedēasnĢ sklidit úrodu a pole pro výstavbu letištĢ poskytnout.
VtovárnĢfungovalakantýnanastudenépotraviny.Všichni,copracovali
Na
stavbĢ
se pak podíleli pƎevážnĢ trestanci, kteƎí sem byli na práci
ve12hodinovýchsmĢnách,fasovalipotravinovélístkyprotĢžcepracujícíaza
tysivkantýnĢmohliopauzekoupitnĢcokjídlu.Nalágrunaubytování dováženi. V jejím pokoji je dodnes patrná zniēená podlaha od „cvoēkƽ“
mĢli možnost i teplé stravy. Tu dostávali na bílém porcelánovém talíƎi, nanĢmeckýchbotách.
rozdĢleným„výlisem“natƎidíly(napƎ.vejce,kousekmasaaneoloupané Po válce se všichni obyvatelé mohli vrátit do svých domovƽ. A tak se
vaƎenébrambory).VýjimeēnĢdostaladoNĢmeckaibalíkspotravinami vrátila i ona se svým bratrem a rodiēi. Našli svƽj dƽm velmi poniēený.
odrodiēƽ.Tendávalirodiēedobedniēky,kteroujimuložilznámýželezniēáƎ Zniēenébylyomítanéstropy,zdivo,kamna,okna,dveƎeamnohojiného.
z BystƎice v BenešovĢ do vlaku jedoucího do NĢmecka. Od bedniēky mĢla
klíē, aby si ho mohla odemknout. V balíēku tak dostala na pƎilepšenou PƎestobylivšichnišƛastní,žejsouzpĢtdoma,ževálkaskonēilaapustili
se do práce na obnovĢ nejen svých domovƽ, ale i celé obce. Všichni
napƎíkladskleniēkusádlanebohustésvaƎenéslazenémlékodokafe.
sousedésivzájemnĢpomáhali.
V NĢmecku oslavila i své 20. narozeniny. DĢvēata vyzdobila cimru fialovou
kostkovanou dekou, kterou použila na stƽl místo ubrusu. SpoleēnĢ si Její vzpomínky nejsou ale jen na smutné a hoƎké vĢci. DojemnĢ nám
vyprávĢlaonovĢvniklýchpƎátelstvíchaosoudržnostilidí,sekterýmise
zazpívalynĢkolikpísniēek,popƎálijíavzpomínalynadomov.
bĢhem války potkala. Dala nám nahlédnout do památníēku, který stále
ZpĢtzNĢmeckasedostalapozdĢjinadopis,kterýinformovalonemoci opatrujeavekterémmávepsanáupƎímnáslovatouhypodomovĢalásce.
ahospitalizacijejímatkyvnemocnici.Popotížíchanutnostizískatšest
úƎedních razítek dostala nakonec povolení opustit továrnu a na 3 dny DopamátníēkujíkamarádkavnĢmeckémKöthenu24.7.1944vepsala:
odjetdomƽ.JeštĢsezaní alevtovárnĢmuselizaruēitkamarádi,žese
KdyžjarozdálipƎilétá
vrátízpĢt.VpƎípadĢ,žebysenevrátila,takonibylizavázánitovárnĢzƽstat
avšejesamýkvĢt,
tamnanucenépráceaždokonceválky.HnedjaksepaníMariedostala
tusrdcemojevzápĢtí,
do ech, musela se hlásit na ēetnickou stanici v BystƎici. PrávĢ když se
jendomƽtoužízpĢt.
vrátila,vSemilechsedobudovávalatovárnaJunkers.DonísepƎeváželystroͲ
DomovmésrdcezahƎeje,
jezNĢmecka,kterépƎeēkalynálety.PƎesēetnickoustanicivBystƎicise
jakjarníslunkasvit,
jejímutatínkovipodaƎilvyƎíditsouhlasstím,žesenemusívrátitdoNĢmecka,
jendomavždyckydobƎeje,
alebudenadálepracovatvtovárnĢvSemilech.Továrnanaleteckésouēástkystála
jentamsvƽjnajduklid.
blízko Vitouchova v Krkonoších a byla pƎebudována z tkalcovské továrny.
VtovárnĢpozdĢjipotkalaiostatní,kteƎísnídoNĢmeckavúnoruodjíždĢli
PodlevyprávĢnípaníMarieKandovézapsalaMartinaStibƽrková
zBenešova.Bydlelivzabranéobchodníškole,kterábylaprovizornĢuzpƽsobena
knoclehƽm.Tadypracovalanakontrole,kdešupleroupƎemĢƎovalavelikost
jednotlivýchsouēástek.PropostupnéazhoršujícísepoškozenízrakubĢhem
práce v NĢmecku zde však pracovala velmi krátce. Byla hospitalizována
aléēenanamnohaoēníchklinikáchvecháchinaSlovensku.Jejízrakse
všakjižnepodaƎilozachránit.
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KarelKanda
(*1917vNesvaēilech)
VsouvislostisvystĢhovánímnašíobcesi
pƎipomínámetakéosudyobyvatel,kteƎí
pƽsobilidalekozahraniceminašízemĢ.
Karel Kanda se narodil v Nesvaēilech
v rodinĢ tesaƎe v ēp. 42. Od dĢtství ho
zajímali technické vĢci a po ukonēení
základníškolnídocházkysevyuēilautoͲ
mechanikem.Vosmnáctiletechvstoupil
doarmádyavestejnémrocevystudoval
školu leteckého dorostu v ProstĢjovĢ.
V roce 1936 dokonēil poddƽstojnickou
školuvChebuavroce1938prošelkurzem
ošetƎovatelƽpalubníchpƎístrojƽ.Vtétospecializacitakénadálepƽsobil.
Byl hodnocenvelmi dobrým palubnímmechanikema pozdĢji instruktorem
propraxiateorii.

ZazásluhyobdrželnĢkolikvyznamenáníͲs.medailiZachrabrostpƎed
nepƎítelem, s. medaili Za zásluhy II. stupnĢ a anglické vyznamenání
GoodConductBadge,kterájeudĢlovánazavzornouslužbuvRAF.
KarelKandazemƎelvAngliivroce2006.
PodledostupnýchmateriálƽzVojenskéhohistorickéhoústavuvPraze
sepsalaMartinaStibƽrková

JarmilaDosoudilová,rozenáVanĢēková
(*1925,BƎežánky,okr.Bílina)
Nesvaēilyēp.90

PƎi zabrání Sudet NĢmci a následném
nucenémvystĢhovánísepaníDosoudilová
sesvýmirodiēiasestrouJindƎiškoudostala
zcela náhodnĢ z pohraniēí až do BystƎice.
Byl to pro nĢ kraj zcela neznámý. Tatínek
pracoval na severu ech na dráze a do
BenešovakdrázedostalpracovníumístĢnku.
Muselsialenajítprosvourodinuubytování.
Republiku opustil v kvĢtnu 1939 a prezentoval se u Východní skupiny Sedl na vlak a náhodnĢ vystoupil hned
ēeskoslovenské armády v KrakovĢ. Na zaēátku srpna 1939 odešel do vprvnístaniciͲBystƎici.Tamtakénašel
Francie, kde byl pƎiƎazen k francouzskému letectvu, a pozdĢji byl pƎijat blízkonádražípodnájemuKƎapáēkƽ.
do Francouzské cizinecké legie. Dva mĢsíce pƽsobil v severní Africe.
Vsrpnu1940sedostaldoAnglieastalsemechanikemaletcemuRoyal Jarmilavroce1942vystudovalaObchodníškoluvTáboƎe.PracovníúƎad
AirForce.VzáƎí1940bylazaložena312.eskoslovenskástíhacíperuƛ,ke jípƎidĢlilkanceláƎskouprácivBenešovĢvkrejēovství„BaƛhaaBrejška“.
kterénastoupil.ZdeabsolvovalnĢkolikdalšíchkurzƽproleteckémechaniky. Tam se seznámila se svým budoucím manželem, JiƎím Dosoudilem
UjednotekRAFpƽsobilbĢhemcelé2.svĢtovéválky.Dovlastisevrátil zNesvaēil.
vsrpnu1945.NakoncibƎezna1946bylpƎidĢlenkLeteckémudopravnímu
V ēervnu 1943 došlo k vystĢhování našeho kraje a domky v BystƎici
pluku na letišti RuzynĢ a Kbely, kde pƽsobil jako palubní mechanik. Na
pod letištĢm spadly též do tohoto rozhodnutí. VanĢēkovi ēekalo další
návrhkomisebylvēervenci1946uznándƽstojníkemletectvazpovolání.
stĢhováníͲ doLedeēka nadSázavou. Sbalilijenminimum svýchvĢcía pod
V roce 1948 byl v hodnosti štábního kapitána letectva jako pƎíslušník dohledem hlídek se vydali na cestu. Tatínek byl ruský legionáƎ, který si
západního odboje z armády propuštĢn. Pro perzekuce tehdejší vlády sseboudoBystƎicepƎivezlkrojlegionáƎeabystuT.G.Masaryka.PƎi stĢhování
odešelzpĢtdoAnglie,kdežildosvésmrtivroce2006.Nasvourodnou v ēervenci 1943 mĢl ale velké obavy z následkƽ odhalení tĢchto vĢcí,
vesnikdynezanevƎelapolistopadovérevolucivroce1989svourodinu atakjeradĢjizakopal.
apƎátelevNesvaēilechnavštĢvoval.
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VLipskuhomezitímnikdonepostrádal,pƎedpokládalose,žezahynulpƎi
náletu.ProblémnastalvLitomĢƎicích,kdebylacelnice.NechalitamvyͲ
stoupitcelývlak,vekterémsedomƽzNĢmeckavracelospoustaechƽ.
NáhodnouochotoudvoustaršíchúƎedníkƽ,kteƎímuƎekli:„Chlapēejeě
domƽ,“ se dostal 6. 12. 1944 (v den svých narozenin) v poƎádku až do
RodinajejíhobudoucíhomanželaͲDosoudilovizNesvaēilēp.90sestĢhovali Líšna. Jarmila stále bydlela s rodiēi v Ledeēku, ale za JiƎím se do Líšna
napodzim1943doLíšnakMajerovým.TamsipƎevezlijenposkrovnuvĢcí, okamžitĢrozjelaisnarozeninovýmdortem.
šestslípekamaléhopsaPunƛu.BabiēceDosoudilovésepovedloschovat
hrnecsádlapodpeƎinkamivdĢtskémkoēárku.PodaƎilosejimzázrakem VecháchbylneoficiálnĢ,nemohlseaninikdepƎihlásit.Užnakonciroku1944
pƎevéztivĢtšímnožstvípšenicevpytlích.PƎiodhaleníbyjimzatohrozil pracoval naēerno vkrejēovství u bratra svématky vBenešovĢ. Zvednutím
itrestsmrti.SlípkyvLíšnĢnemohlyvolnĢpobíhatpodvorku,atakbyly telefonního sluchátka v práci si ale zanedlouho zadĢlal na velký malér.
celé dva roky zavƎené v kurníku. Maminka Dosoudilová si ale vymohla NeohlásilsedotelefonunĢmecky,aleēesky,aprotožehovorbylzgestapa,
výjimku, že mƽže chodit do zabraných Nesvaēil na svou zahrádku slepicím bĢhemchvilkyhopƎijelizatknout.NeuniklvýslechƽmamĢlokamžitĢodjet
protrávu.MĢlatakalespoŸpƎedstavuotom,cosevdomkudĢje.Jejich doBerlínanapráce.Oddalšíchpotížíhozachránilo„futro“Ͳpodšívkado
dƽmstálastálestojíhnednakrajiobce,vmístech,kdebylazávorapro kabátu. Manželka šéfa gestapa z Kolína, který byl zároveŸ šéfem i pro
vstup do Nesvaēil. V jejich domku se usadila stráž, která tam mĢla své Benešov,potƎebovalanovoupodšívkudokabátu,abynavánocepƎijela
zázemí.TatínekRajmundDosoudilmĢlkrejēovskouživnostalidézaním doNĢmeckajakodáma.KabátchtĢlaotoēitobnošenýmdovnitƎafutro
chodilisešitím.ByltedyinformovánodĢnívokolí.Dalšíinformacenosil nové.VkrejēovstvíjítocelébĢhemjednohodneudĢlaliaonabylavelmi
pesPunƛa,kterýsekaždýdenvydávaldoNesvaēilkdomkuDosoudilových. spokojená.ZatozaƎídila,žejejímanželzniēilJirkƽvzáznamnagestapu.
V tĢsném sousedství ve vilce Koubových bydlel správce letištĢ, pan Baēina TensetakvyhnulstrastiplnécestĢzpĢtdoNĢmecka.
atendávalPunƛovidoobojkusrolovanývzkazproDosoudilovioživotĢvobci. Jakmile opustili NĢmci domek v Nesvaēilech, vrátili se Dosoudilovi zpĢt
JarmilainadáledennĢdojíždĢlazLedeēkanadSázavoudoBenešovado domƽ. Domek byl dost zniēený, ale obyvatelný. Vše, co šlo spálit bylo
práce.AlespoŸsemohlavídatsmilovanýmJirkou.JenomžetomupƎišel vytrhanéͲdveƎe,ploty,prknazpƽdy.Zniēenabylaikachlovákamnavkuchyni.
rozkazknástupunanucenéprácevnĢmeckétovárnĢ.PƎedsvýmodjezdem VanĢēkoviseisJarmilouvrátilipoválcetakédomƽdoBƎežánek.Ijejich
zaēátkemroku1944senáhodnĢseznámilspanemHnátkem,kterýpocházel vesnice byla zniēená bombardováním a rabováním. Pomalu zaēali
zMraēeavLipskumĢlzaƎízenékrejēovství.VybralsiJiƎíhojakopomocníkana sopravamidomkuaonazaēalapracovatvkanceláƎivnovĢvznikajícím
šitíapožádalúƎadyomožnostjehopƎevodudoLipskasodƽvodnĢním, doleT.G.MasarykavBƎešƛanech.JirkazanínadálejedenkrátzamĢsíc
žebudoušítuniformyprovojsko.PovolenídostalaodjeldoLipska.MĢstu jezdil. Zaēali pomýšlet na svatbu a v roce 1947 byli v BílinĢ oddáni.
senevyhnulynáletyapƎinejvĢtšímznichvprosinci1944dostalzásah SpoleēnĢsizaēalivNesvaēilechbudovatnovýdomov.
idƽm,kdebydlel.PƎibombardovánísechtĢlukrýtdobunkru, alejako VzpomínkyjsoupƎivyprávĢnístálesilnéaživé.PƎesvšechnynepƎíjemnosti,
echtamnebylvpuštĢn.Vpyžamu,pƎekrytýkabátemͲpršákem utíkal bolestiasmuteknašlialebĢhemválkyláskuaoporujedenvdruhém.
hoƎícím a zniēeným mĢstem až na samý okraj. Tam nasedl do prvního
PodlevyprávĢnípaníJarmilyDosoudilovépƎepsalaMartinaStibƽrková
vlaku,kterýodjíždĢlzmĢstaabezdokladƽvyjelneznámokam.Vlakho
zavezl do Drážěan. Odtud už našel spojení zpĢt do ech. MĢl alevelký
problém,protožesenemĢlēímprokázat.
PaníDosoudilovávzpomínánapolákaUlfikaͲobávanéhonĢmeckéhovojáka
zjízdnípoliciezdomkunakasárnách,jakhlídalnakoni,šmejdilakontroloval,
cosiobyvatelépƎevážejí.MnohdybyloslidmizacházenovelminecitlivĢ
ahrubĢ.Mlácenínebylovýjimkou.
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JosefBaƛha
(*1934vNesvaēilech)
Nesvaēilyēp.114

a tak zaēala palba do vlaku. V mžiku jsme zapadli do takových „hrbƽ“
vpoli.PƎitomtonáletubylzasaženpanPohƽnek,kterýpracovalvlese
ananásledkyzranĢnízemƎel.MymĢlivelikéštĢstí.“

Za války žila rodina Baƛhova ještĢ ve
starém roubeném domku ēp. 5. Rodiēe
pracovalivzemĢdĢlství,synJosefajeho
mladší bratr František chodili do školy
vNesvaēilech.

DalšíškolnírokpakjižchodilidoškolyvPostupicích.Napodzimvroce
1944smĢlinavštívitna„Dušiēky“Nesvaēily.Mohliprojítdvoremzhorní
silnice cestou k roubence a soudkou na spodní silnici. VidĢli zde tanky,
dĢla, vojáci to hlídali s kvérama, do baráku nemohli. Šli pouze
s maminkou a báli se porušit zákaz vstupu do domu, protože otec byl
stálezavƎený.DomƽsevracelipƎesBystƎiciaLhotunaPodhoƎí.

Josefvypráví,žejejichpƎíbuzníKohoutkovi
nechalipraseƎezníkoviTichémuzPrahy
(dnesjižneví,zajakýmúēelemp.Tichý
praseshánĢl,alemluviloseiopodpoƎe
odboje). Kohoutkovi nechali prase u Baƛhƽ, Ǝezník pƎijel dodávkou, ale
nemohlvyjet.„Pamatujisi,žeotechomuselnasilnicivytáhnoutkobylami.
ZƎejmĢnaudánípƎišlizapárdnínatoēetnícivēelesKilbergerematatínka
odvedli.ProtoženeƎekl,žeprasenebylonaše,zƽstalvevĢzenívJihlavĢ.
To bylo tĢsnĢ pƎed vystĢhováním. Maminka pak zƽstala na všechno
samasnámidĢtmi“.
Když pƎišel rozkaz na vystĢhování, odešli nejprve k tetĢ do PodhoƎí,
stĢhovaljepanKrál(Valsa)aKadleckoŸskýmipotahy.Odváželinábytek,
postele Ͳ slamáky s žitnou slámou, dobytek museli nechat. NáƎadí
astrojeͲhrsƛovka,vyorávaēka,mlátiēka,presadalšíͲtovšebylooznaēeno
znakem SS a pƎevezeno do BystƎice k Melicharovƽm (pozdĢji areál
JAWA).Poválcetytostrojejižnenalezli,vrátilsejimpouzeelektromotor.
ZPodhoƎíchodiliobabratƎipĢškydoDívēíškolyvBenešovĢnaKarlovĢ,
maminkapomáhalavhospodáƎství.
VPodhoƎízƽstalipƎeszimu,aleprotožesetetaznovuprovdala,pƎestĢhovali
se do obce Mokliny (mezi Pozovem a Postupicemi) ke Kuēerovƽm
(bratranec matky), kde byla pouze 4 popisná ēísla. Školní rok pak ještĢ
dochodilidoškolyvBenešovĢ.ChodilipĢškypƎesPozov,Skaliciaerný
les.„PƎijednécestĢjsmezažilináletnaVlašimku(vlakdoVlašimi).Byli
jsmezrovnazaernoleskýmrybníkem,vmístech,kdejenyníodboēkana
dostihové závodištĢ, když nad námi zaēalo kroužit letadlo. Vlak nezastavil,
pozdĢji se povídalo, že strojvƽdce chtĢl dojet do zastávky v Mysliēi,

„TatíneksevrátilasimĢsícpƎedkoncemválkyzanámidoMoklin.Když
válkaskonēila,vNesvaēilechnanásēekaldomek,kdebylavypáēenáprkna,
vysekanáelektrika,všesemuseloopravovatavzniklaztohospoustadluhƽ.
Za vystĢhování byla údajnĢ v našem domku na špejchárku ševcárna, ale
myjsmetunenašlinic,cobytopotvrzovalo,doslovaaniflok.
Mám zážitek z doby, kdy jsme stĢhovali zpĢt nábytek. Jelikož jsme si
chytili konĢ, který zƎejmĢ utekl vojákƽm, stĢhovali jsme hlavnĢ v noci,
abynámkonĢRusovénesebrali.Bylomi11letajeljsemsámspovozem
naloženým nábytkem. VpƎedu pod vozem se mi houpala petrolejka, na
klínĢjsemmĢlpoloženýlehkýkulometbeznábojƽ,kterýjsemnašel,to
abych si dodal odvahy. Od Kopanin až k Hrobce šel nĢkdo za vozem.
NaštĢstísenĢkdeuHrobkyodpojilapakužbylacestaklidná“.
„Také si pamatuji na naše klukoviny Ͳ v nesvaēilském kostele byli uloženy
pancéƎové pĢsti a za nimi jsme objevili kulomet. ChtĢli jsme se k nĢmu
dostat, tak jsme zaēali pancéƎové pĢsti odhazovat. Riziko jsme si vƽbec
neuvĢdomovali. Když jsme vytáhli kulomet,  jeden kluk z nĢj vystƎelil. StƎelbu
slyšel Pepík VoƎíškƽ, který pƎibĢhl do kostela, všechny nás profackoval
a kulomet nám sebral. Další klukovinu jsme vyvedli na poli Na OhradĢ,
kdebylyjámy,vnichžpƽvodnĢodpalovalinevybuchloumunici.Kekonci
prázdnin1945jsmeserozhodli,žejako„odstƎelímeškolu“.Hledalijsme
patrony,kteréjsmenaházelidorozdĢlanéhoohníēku.NaštĢstíjsmezrovna
hledalivjámách,kdyžjednapatronavybuchlaaostatníserozprsklyazaēaly
stƎíletdovšechstran.MĢlijsmeobrovskéštĢstí,nikdysenámpƎitĢchto
našichdobrodružnýchvýpraváchnicnestalo“.
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PodlevyprávĢnípanaJosefaBaƛhyzapsalaDrahušeJirovská

MiladaMrvová,rozenáRoušarová

BĢhemvystĢhováníseseznámilasesvýmbudoucímmanželemMiloslavem
MrvouzeZajeēí.TenbylsrodiēivystĢhovánnaTožiciadostalprácitesaƎena
právĢ probíhající stavbĢ velkého muniēního skladu v Tvoršovicích. Smutné
dny se alespoŸ trochu stávaly snesitelnĢjšími. SpoleēnĢ chodili
natancovaēkydohospodykŠebkovƽmvTismi,nazábavydoTvoršovic,
ēi do BystƎice do kina. Po zabraném území se mohli volnĢ pohybovat,
pouzekdyžhoopouštĢli,museliseprokazovatplatnýmidokladyaprojít
pƎeskontroly.

(*1925vNesvaēilech)
Nesvaēilyēp.106
Narok1943vzpomínápaníMrvovájako
osmnáctiletádívka,kterážilasesvýmirodiēi
vNesvaēilechvprávĢdostavĢnémdomku.
JejíotecͲJanRoušar,pracovalvTvoršovicích
vleseamaminkaPetronelavzemĢdĢlství.
StĢhovalisejakoprvníobyvatelézNesvaēil.
PƎesnĢsipamatujetenden.Sušilaseno
v Petrovicích pod lihovarem a náhle si
všimla, že je u nich ve dvoƎe nĢjaký
náklaěák. ZnejistĢla a jakmile mohla, utíkala domƽ. Maminka mĢla zrovna
vneckáchnaloženéprádlonapraní,kdyžjepƎekvapilstĢhovacívƽz.Museli
sebĢhemchvilkyspakovatanaložitnaautosvévĢci.BylotojennĢkolik
skƎíní, ošacení a skromné zaƎízení domácnosti. PƎidali i necky
s namoēeným prádlem. Jejich cesta vedla do Tvoršovic, do prázdného
domku po Pelikánových, kteƎí již byli ze vsi vystĢhovaní pryē. Tatínek
nadálepracovalproNĢmcevleseaonasmaminkounapolích.Napráci
jesváželinavozechdookolníchvesnicͲnaNeveklovsko,doDrachkova
iNesvaēil.Dosvéhodomusealenemohlijítpodívat.TambylipƎestĢhováni
SekáēovizDrachkova.Pracovatnapolesechodilokaždýden,vēetnĢsobot,
nedĢlíasvátkƽ.PodmínkyslužbyuSSͲhofubylyopravdusvízelné.Dokládáto
živávzpomínka:„InaNovýrok1944,vmrazuazimĢ,jsmemuselijítmlátit
obilídopromrzléhostohu.Jednaznásneuposlechla,namítla,žezmrzlé
smotkyjsouvelmitĢžké.VedoucíNĢmec,nejhoršízevšech,pƎezdívaný
,Panenka‘,jipotrestal.MuselavholýchrukáchvmrazunositkravskálejͲ
naachoditsnimiokolostohu,provýstrahunámostatním.“

V roce 1944 se paní Milada s Miloslavem vzali. Svatbu mĢli
vneveklovskémkosteleahostinudomavTvoršovicích.PƎestoženebylo
niēeho nazbyt, podaƎilo se mamince sehnat i více mouky a mohla tak
upécisvatebníkoláēe.NevĢstĢaženichovibylodopƎánoitaneēnísóloza
doprovoduhudbyzgramofonu.
V Tvoršovicích byl skromnĢ zásobený krámek v hospodĢ, který vedli
Kotkovi.Nechalisetamsehnatpouzezákladnísurovinyapotraviny.Na
osobuamĢsícmĢliRoušarovinapƎíkladnárokna1,20kgcukrua250gmasa.
MasosealevTvoršovicíchkoupitnedalo,muselosepronĢjdojítdoBystƎice.
Ke konci války unikla informace o plánované explozi muniēního skladu.
Paní Mrvová s celou rodinou mĢli velký strach, a tak v noci narychlo
opustili Tvoršovice. Odešli se schovat do nedalekého lomu ve Skalce
vNesvaēilech.Tamvobaváchēekalicelounocaždorána,aprotožežádná
explozenenastala,vrátilisezpĢt.
Po ukonēení války se už jako manželé pƎestĢhovali do Nesvaēil a spoleēnĢ
zaēaliopravovatponiēenýdomek.ZƽstalivnĢmpocelýsvƽjspoleēnýživot.

VTvoršovicíchbylzbudovánpracovnítáborproēeskémíšence.Tipracovalitaké
napolích.MimopƎidĢlenéprácesemíšencizlágrunesmĢlinikamvzdalovat.
I pƎi práci byli všichni hlídáni. Dozorovalje šafáƎ, NĢmcina pole nechodili.
Podmínkyvlágrunebylylehké,alenikdozrodinypaníMrvovénebylnikdy
svĢdkemžádnýchfyzickýchtrestƽmíšencƽanijinéhošpatnéhozacházení.
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PodlevyprávĢnípaníMrvovézapsalaMartinaStibƽrková

KarelKozák

KaždýmĢltzv.AusweisͲprƽkazprovýstupavstup nastƎežené území.
K pƎístupu do BystƎice na nádraží bylo možno použít starou silnici od
DosoudilƽapaknovousilnicikolemletištĢ.CestakolemletištĢsesamotným
dĢtem nedoporuēovala. Dole u BystƎice byl koncentraēní tábor. Byliv nĢm
tzv. míšenci. Byli ze smíšených ēeskoͲžidovských manželství. Po válce
jsmesedovĢdĢli,žetambylvĢznĢniherecMilošKopecký.StavĢlitaké
vleēkuzBystƎicedoPetrovic,kdebylysklady.ProškolákybylnaSonderláger
svĢzninepƎíjemnýpohled.VýchodzprostoruavstupstƎežilivojáci.PƎed
železniēnímmostemmĢlistrážníbudku.

(*1935veVrchotovýchJanovicích)
OdnarozenížilpanKarelKozákveVrchoͲ
tových Janovicích. Tam byl jeho tatínek
na panství baronky Siodonie Nádherné
kováƎem.BydlelivhistorickékovárnĢ.
ZadruhésvĢtovéválkybylaobeczahrnuta
do území, které mĢlo být vystĢhováno
prozƎízenícviēištĢvojskSS.
Když došlo na vystĢhování, stĢhoval se
spolu s ostatními zámek, kovárna, baronka,
nájemce panství Pešek (ten zahynulisrodinouvkoncentraēnímtáboƎe).
StĢhovalseikováƎsrodinou.ZnĢkterýchobjektƽuzámkuudĢlaliNĢmci
dílnynaopravyvojenskétechniky,jinépƎizpƽsobilisvýmpotƎebám.
Z vĢže vystĢhovaného kostela strhli jehlanovitou stƎechu a pak na ní
umístiliprotiletadlovékulometnéstanovištĢ.VokolízƎídilikoncentraēní
táborprovĢznĢ.

Doporuēená cesta do BystƎice byla po staré silnici. V místĢ mostu pƎes
železniēnítraƛbylaopĢtstrážníbudkasvojenskouhlídkouaokopempro
stƎelce.
ŠkolnívýukabylavBystƎicivelmikomplikovaná.NovákrásnámĢšƛanská
školabylazabranáNĢmci.NabudovĢviselyvlajkyshákovýmikƎíži.Pro
výuku sloužila obecná škola na námĢstí. Ta však nemohla pojmout
všechny žáky BystƎice a vystĢhovalcƽ. V každé tƎídĢ bylo více než 40 žákƽ.
ProtobylaškolnívýukaprovádĢnaipohospodách.ŠkolácivystĢhovalci
chodilinavýukudohospodyUVola(uliceKLíšnu).PonĢjakédobĢbyla
výuka provádĢna i v památníku. Tam již byla pĢkná místnost a slušné
podmínky,neēpĢlotampivoakouƎ.AleanicestadoBystƎiceazBystƎice
za školní výukou nebyla mnohdy bezpeēná. Školáci vyšli z domovƽ
s taškami na zádech. Když pƎilétali kotláƎi (hloubkaƎi), kteƎí vĢtšinou
útoēilinaželezniēnítraƛ,nebopƎelétávalybombardovacísvazy,doškoly
se nešlo. Schovat jsmese utíkali is matkami a malýmizavazadly do úvozu
vnedalekémlesíku(ŠenkýƎƽvlesíkpodKobylíhorou).

PƎivysídleníúzemíSScviēištĢdošlonĢkdykpƎesunuēástiobyvateljedné
vesnice do druhé. To je také pƎípad Kozákových. ÚƎedníci SS pƎišli ke
starostoviobcespožadavkemnaƎemeslníkyaƎidiēedodílenzƎízených
naKonopišti.KováƎKozákbylvšestrannýƎemeslníkiƎidiē,protobylvybrán
meziprvními.BylipƎestĢhovánídoNesvaēil,kteréjižbylyvystĢhované,
do domku Brejškƽ. Sotva se nastĢhovali, odsunuli je na konec vesnice
smĢrem k Petrovicím do domku Fulínƽ. „Byl to poslední domek na pravé
stranĢ silnice. U silnice tam bydleli další pƎesídlenci z Janovic, KoláƎovi,
Na louce za obcí po levé stranĢ smĢrem k Petrovicím probíhal výcvik
KramperoviaHájkovianĢkolikrodinzNesvaēil,pƎesunutýchzvlastních
dĢlostƎelcƽ. MĢli tam šest kanónƽ a stƎíleli kamsi do zabraného území.
domkƽvevsi.VedlenásRabiŸákovi,pƎessilniciSkaliētí,Kƽstkovi,vzatáēce
NejdƎívestƎílelizjednohokanónu,pakzedvouanakoneckonēilivýcvik
urybníkupoēetnárodinaDubova.Dalšíužsinepamatuji.“
velkousalvouzevšechšestikanónƽ.NĢmeckývojákdenpƎedstƎelbami
„JanoviētíotcovéjezdilipracovatdodílennaKonopišti.Nesvaēilštípracovali šeloznámitdodomƽusilnicenaPetrovice,žesebudedruhýdenstƎílet,
nĢkdevmístĢ.
abychom nechali otevƎená okna. PƎesto se stávalo, že nĢjaká tabulka
praskla.
Další den po stƎelbách pƎicházel voják sklenáƎ a poškozené
NakupovatsechodilodoBystƎice.PotravinybylynapƎídĢl,botynapoukaz,
tabulkyvymĢnil.
šatynabody.Všehobylomálo.
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DĢtizrodin,kterébylyvNesvaēilech,chodilyipovsi.Nechodilyvšakdo
domƽ, kde byli nĢmeētí vojáci a dƽstojníci a nechodily ani do kostelƽ,
kterésloužilyjakosklady.ObēassenĢkterýnĢmeckývojáksnažiloslovní
kontaktsvystĢhovalci.KnámchodilvojákjménemBugár.

Dolétli až na RuzyŸ. Odvážlivec se jmenoval StƎelka. PozdĢji prý emigroval
astalsedƽstojníkemamerickéarmády“.

Konec války pƎinášel obavy, jak to všechno dopadne. Zda bude boj
svojenskouposádkou,nebojakprobĢhneodsunvojska.VtáboƎevĢzŸƽ
také mĢli obavy, zda je NĢmci pƎi odchodu nezlikvidují. Obēas nĢkteƎí
vĢzniuprchli.PomáhalijimtakéēeštíƎidiēizkonopišƛskýchdílen,kdyžje
pƎeváželizprácezpĢtdotábora.NasmluvenýsignálzkorbyvozuschválnĢ
obtížnĢƎadilirychlosti,autohodnĢzpomalilo,anĢkteƎímohlibezpeēnĢ
seskoēit.StrážnýpodƎimovalvkabinĢƎidiēeaniēehosinevšimnul.NaštĢstípro
vystĢhovalceaobectodopadlodobƎe.Nebojovalose,vojáciopustiliobecklidnĢ.

PodlevzpomínekpanaKarlaKozákapƎepsalMiloslavŠebek

Pak nastalo období, kdy se navracely pƽvodní vystĢhované rodiny do
svých domovƽ. NĢkteƎí se nastĢhovali rychle, domky mĢli volné, ale
Nás,dĢti,zajímalizvláštnívojáci,kteƎítamprovádĢlivýcvik.MĢlimaskované poniēené.
uniformy. \íkalo se, že jsou to Estonci. Pochodovali, zpívali a nemĢli Kozákovi tomĢli komplikované.Kovárna, kde dƎíve bydleli,válku nepƎežila,
funkēnízbranĢ.JendƎevĢnéhrubĢotesanéimitacepušek,bezƎemenƽ, panstvíSidonieNádhernépƎestalofungovat.NájemcezahynulvkoncenͲ
kterénosilinaramenou.DokonalejšípodobuužmĢlydƎevĢnélehkékulomety traēním táboƎe, hospodáƎství bylo rozvrácené. Po pƎechodném pobytu,
natƎené ēernou barvou. K iluzi stƎelby používaly dƎevĢné bedýnky s klikou. užmimoNesvaēily,seKozákovipƎestĢhovalidoSenohrabaživitelrodiny
PƎi toēení klikou se otáēel válec s ozuby. Ten nadzvedával paliēky, které našelzamĢstnánívPraze.
dopadaly na stĢnu bedýnky a vytváƎely rámus jako kulomet. Podobné
Ǝehtaēky se používaly o velikonocích. Tak se nĢkdy stalo,ženĢkterýten Po létech, když dĢti vystĢhovalcƽ dospĢly, se nĢkteré vrátily opĢt do
Nesvaēil, ale na letištĢ, kde létaly. Vracejí se do Nesvaēil dodnes. Karel
kulometsestaltajnouvýzbrojíinĢkteréhopƎiēinlivéhokluēiny.
Kozák, JiƎí Kƽstka a bratƎi Simƽnkové, Jan Macháēek, kteƎí byli vystĢhováni
Naletištinebylyžádnébudovy,jenmalástavbaprostrážné.LetadlamĢli vedleNesvaēil.
NĢmci i na polích kolem letištĢ zamaskované smrēky. KotláƎi je snadno
„TakskonēilanaševáleēnávystĢhovaleckáanabáze“.
rozpoznávali.

MarieRezková,rozenáVeselá
(*1928vTvoršovicích)
Nesvaēilyēp.61

Rodiēe pocházeli z Berounska. Otec byl
hajným a dostal se na umístĢnku do
Tvoršovic na hájenku, která patƎila pod
NĢmecké vojsko vystƎídali vojáci Rudé armády. Dƽstojníci se ubytovali
hospodáƎstvízámeckéhodvora.
vrodináchvystĢhovalcƽ.Domeknebylvelký,protojsmeseodstĢhovali
na pƽdu. U nás bydleli vysocí náēelníci. Sluha Viktor jim nosil v našich MajitelétvoršovickéhozámkubyliNováͲ
konvích na vodu víno a koƎalku, maminka jim pekla chléb. Maso mĢli kovi. V dobĢ obsazení Tvoršovic NĢmci
zporaženéhodobytka,uSkalickýchjimšilinovénárameníky,všichnise zdemajitelézámkunebyli,byliodsunuti.
radovalizkonceválky.ObēaszradostiistƎíleli.TobylotƎebaseschovat. „ChodilajsemdoobecnéškolyvNesvaēilech

První letadlo, které na letišti po odchodu NĢmcƽ pƎistálo, byl sovĢtský apakdoBystƎice.ChodilosepĢškypocestáchkolemnesvaēilskéholetištĢ.
Kukuruznik. BystƎiētí kluci k nĢmu pƎibĢhli, a když zjistili, že pilot se Cestasevoliladlepoēasí.KdyžNĢmcizabralimĢšƛanskouškolu,chodila
shání, jak se dostane do Prahy, jeden se nabídl, že ho tam dovede. jsemnaškolnívýukukJelenovi,tamkdejedivadlo.
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VýukabylainasálevhospodĢUHlaváēkƽ.NašerodinaVeselýchvystĢhována
nebyla, otec hajný byl potƎebný pro spravování revíru. U hájenky jsme
mĢli drobné hospodáƎství, chovali jsme prase, slepice, kachny a husy.
Státní úƎedníci dĢlali podrobný soupis. Byly povinné i odvody. Do Tvoršovic
sepƎistĢhovalyrodinyzNeveklovska.KdyžNĢmciobsadiliTvoršovice,ten
dennadvoƎeSSͲhofuvpojízdnýchkuchyníchvaƎilipolévkuprodeputátníky.
DeputátnícibylinapƎ.Kampadonikovi,Kvasniēkovi,Jindrovi.

RezkovizNesvaēilēp.61bylivystĢhovanídoOpƎetic.VdobĢvystĢhování
tammĢlpanRezeksestru,kterásepƎivdalakDvoƎákovým.RezkovimĢli
syny Josefa a Jaroslava.  Josef  se narodil v r. 1923, po ukonēení školní
docházkyseuēil ƎeznickémuƎemesluupanaKráēmeryvBystƎici.Uēení
ukonēil u pana Šmerhy, který mĢl uzenáƎství hned vedle na druhém
námĢstí. V dobĢ vystĢhování provozoval uzenáƎství U Šmerhƽ pan
Jaroslav ŠtĢpánek z Nesvaēil, kde mĢl pƎed vystĢhováním hospodu
auzenáƎstvísobchodem.

VzámkubyliubytovanídƽstojníciSS.Obēastambyloveselo,spoleēnost
jimdĢlalanĢmeckádĢvēata.NĢkdydozámkupƎivezlizbystƎickéholágru PakmĢlbýtmladýpanJosefRezektotálnĢnasazen.Naskytlasevšakvelká
šance,prolágrvTvoršovicíchsestalkuchaƎem,vaƎilvĢzŸƽm.Vparkuse
zpĢvákaJáruPospíšila,abytĢmtodƽstojníkƽmzazpíval.
postaviladƎevĢnábouda,kterásloužilajakokantýna,vtésevaƎilastrava
MĢla jsem staršího bratra a sestru. Bratr se vyuēil automechanikem pro vĢznĢ. Do kantýny jsem chodila také pomáhat, tam jsem se s Josefem
aodstĢhovalsedoPrahy,kdemĢlopraváƎskouživnost.VdobĢvystĢhování Rezkemseznámilaapoválcejsmesevzali.KromĢpomocivkantýnĢjsem
TvoršovicbylbratružvPraze.
jezdilapracovatinapoleSSͲhofu.JosefjezdilnakolekaždýdenzOpƎetic
VezrušenýchstájíchuzámkumĢliubikacevĢzni.BylitomíšencizēeskoͲ doprácedoTvoršovic.VkantýnĢpomáhalJosefoviivĢzeŸpanRƽžiēka.
židovskýchmanželství.VĢznichodilidĢlatbunkryastavĢlivleēku.VmístĢ Byl to velmi milý a dobrý ēlovĢk, pocházel z Moravy. Josef obstaral svolení
usilnicenaNeveklovbylapostavenastrážníbrána.VTvoršovicíchnebylo odvelitelství,abymohlpanRƽžiēkajezditsnímdoBenešovananákup
klasické oplocení lágru, bylo využito oplocení zámeckého parku. VĢzni potravindokantýnynavaƎení.VelmimutakulehēovalztĢžkéhovĢzeŸského
bylihlídánivojáky,alerežimbylmírnĢjšínežnapƎ.veVrchotovýchJanovicích. života.JakopodĢkovánípanRƽžiēkaještĢvlágrunamalovalobraz,který
VdobĢválkybylvTvoršovicíchēlovĢk,kterýpomáhalNĢmcƽmnaSSͲhofu JosefovivĢnoval.
a provádĢl elektrikáƎské práce na stavbách. MĢl i tetování na paži dle Zažila jsem i útoky kotláƎƽ na nesvaēilské letištĢ. KotláƎi nadlétali nad
znakƽSS.KdyžsevšakNĢmcidozvĢdĢli,žejeruskénárodnosti,odtáhli našihájenkualípypodélsilnicezahájenkoumĢlyvrškyoēesané,bylto
hokbránĢdoparkuatamhozastƎelili.
hroznýrachot.
HospodavTvoršovicíchUKotkƽbylazavƎenáaspolusníikoloniál,který Pak skonēila válka a v obci byli vojáci Rudé armády. HodnĢ se slavilo,
patƎil k hospodĢ. V hospodĢ byli ubytováni dĢlníci,kteƎíprovádĢli odborné nĢkteƎí vojáci požívali nadmĢrnĢ alkohol. Došlo k tragické události, dva
prácenastavbách.JednaloseoelektrikáƎe,zedníky,tesaƎeatd.ZNesvaēil vojáciseutopilivrybníkuajedensezabilpádemzoknazámku.TitotƎi
tambylnapƎ.panDoležalzēp.6.Nakupovatsechodilo(jezdilonakole)do vojácibylipochovánivzámeckémparkuanyníjsounahƎbitovĢvBystƎici.
BystƎiceanebodoBenešova.VmístĢkƎižovatkyNaKasárnĢbylastrážní
S Josefem Rezkem jsem vstoupila do manželství v roce 1949 církevním
budkaaprobíhalytukontroly.
sŸatkem,oddávalnásbr.faráƎBubníkvBetlémskékaplivNesvaēilech.“
VTismibylydvĢhospodyͲUŠebkƽaUŠkvorƽ.Ivtomtováleēnémēase
PodlevyprávĢníMarieRezkovézapsalMiloslavŠebek
setampoƎádalyzábavy.NejvícesechodilokeŠkvorƽm.
DohájovnyveSkedni(lescca1kmodTvoršovicvýchodnímsmĢrem)byly
pƎesídlenydvĢrodinyzeZderadic(pamatujisenaTƽmovy).
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Mgr.ZdenĢkKouba
(*1931vNesvaēilech)
Nesvaēilyēp.112
VdobĢ,kdysepovídaloozámĢruNĢmcƽ
vystĢhovatúzemíNeveklovskaaSedlēanska
meziƎekamiVltavou,Sázavouaželezniēní
tratíBenešovͲOlbramovice,mibylo12
let.KdyžvyšlavyhláškaOkresníhoúƎadu
vBenešovĢ,podlekteré sevystĢhování
staloskutkem,utichlyveškeréfámyotom,
že se tato oblast bude stĢhovat. Zaēalo
období,vekterémpostupnĢutichalbĢžný
životobēanƽtétooblasti.Fámysestaly
skutkemakaždýsemuselstaratosvojiexistenciabudoucnost.VystĢhování
tohoto území bylo podle vyhlášky rozdĢleno do pĢti etap. Zaēalo již
vroce1942prvníetapou(do15.9.1942)atýkaloseobcíaosadzesousedních
okresƽJílovéaNeveklov.
TermínprovystĢhováníNesvaēil,kterépatƎilydo3.etapy,byldo31.12.1943.
ProbĢhlaposlednísklizeŸnapolíchaveškerýveƎejnýakulturníživotutichl.
OVánocích1943bylajižnašeobecvystĢhována.ZƽstalozdejennĢkolik
obēanƽpropotƎebySSdvorƽ,aleitisemuselizesvýchdomƽpƎestĢhovat
dojiných.
VdobĢpƎedstĢhovánímjsmebydleliveškole,kdebylotecƎídícímuēitelem.
Maminkabylavdomácnosti,jájsemstudovalnaGymnáziuvBenešovĢ
a bratr LudĢk chodil do školy v Nesvaēilech. Naši v této dobĢ dokonēili
stavburodinnéhodomuēp.108.ProtožemĢlinadomĢdluh,kterýbylo
nutnosplácet,nenastĢhovalisedonĢj,alepronajalijejsprávĢletištĢpro
správcep.Baēinu.SprávceletištĢzdezƽstalbydletipovystĢhování.
Otec byl od 1. 1.1944 ustanoven Ǝídícím uēitelemv ChlístovĢ u Benešova,
kde byl vytvoƎen tzv. SS dvƽr. Do Chlístova byli pƎestĢhování obēané
z NetvoƎicka, které bylo stĢhováno ve 2. etapĢ. Na NetvoƎivou bylo
vytvoƎenotzv.cílovéúzemí,kamsezokrajovýchēástízabranéhoúzemí
stƎíleloostroumunicívrámcivýcvikuvojskSS.

Na rozdíl od cílového území byla zemĢdĢlská plocha v okrajových ēástech
vojenského cviēištĢ obhospodaƎována. Proto sem byli pƎestĢhováni
napƎ.obyvateléNetvoƎickaiodjinud.ProdĢtitĢchtopracovníkƽbylyna
území cviēištĢ ponechány nĢkteré školy. Jednou z nich byla i škola
v ChlístovĢ. Otec tedy musel pƎestĢhovat nesvaēilskou školu (její inventáƎ)
právĢsem.StĢhovánízajišƛovalijižlidézChlístova.Tamjsmevšakbydleli
jenrok.TĢsnĢpƎedVánocemi1944pƎišlidƽstojníciSSdoškolyanaƎídili
otcido24hodinškoluvyklidit.KromĢnašehobytutedyiinventáƎobou
škol.DíkypochopeníchlístovskýchobēanƽbylinventáƎrozmístĢnnapƽdách
okolních rodinných domkƽ (obrazy), nábytek pak tam, kde se dalo.
OēekávalsejižbrzkýkonecválkyaobēanéChlístovaprototoƎešenímĢli
pochopení. Po pƎíchodu ruských vojsk vytahovali ruští vojáci obrazy a pro
zábavudonichstƎíleli.
Provyuēováníbylurēenstatekibudovatzv.výmĢnkuvnedalekéBukové
LhotĢ,kdejsmepakibydleli.OtecuēilvjednémístnostiͲtzv.vejmiŸku.
DĢtisedĢly,kdesedalo,mimojinéinapeciukamen.OtecēastoƎíkával,
žetamuēiljakouēitelv„Zapadlýchvlastencích“spisovateleRaise.
VBukovéLhotĢjsmezažiliikonecválky.Nežvšakskonēila,muselotec
ukonēit vyuēování i zde, protože budovu výmĢnku obsadili nĢmeētí
dƽstojníci.BylotovdobĢrevolucevkvĢtnu1945.
JájsemvdobĢ,kdyjsmebylinaChlístovĢivBukovéLhotĢ,navštĢvoval
stále reálné gymnázium v BenešovĢ. Docházel jsem tam dennĢ pĢšky.
Cestou jsem byl kontrolován na hranicích území u Želetinky buě
tzv. Feldgendamerií (polním ēetnictvem) nebo tzv. pracovníky Werkschutz.
KtomujsmemĢlidoúzemí„zabraného“tzv.Ausweisy.JednoujsempƎi
cestĢ do Bukové Lhoty prožil chvilku hrƽzy. Když jsem byl na okraji
Chlístova proti kƎižovatce na Úroēnici, pƎilétlo od KonopištĢ americké
letadlo Ͳ „HloubkaƎ“. Na zahradĢ posledního chlístovského domu mĢli
NĢmcibateriiprotiletadlovýchkanonƽapoletadlevystƎelilinĢkolikran.
LetadloseotoēiloapƎistƎemhlavémletuvystƎelilonĢkoliksalvnatyto
kanony. Ani nevím jak, ale najednou jsem ještĢ s jednou paní ležel
v talutĢ silnice na Bukovany. Letadlo se pak otoēilo a ještĢ jednou na
NĢmcezaútoēilo.Pochvíliklidujsempakupalovaldomƽ.
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Další vzpomínku na Bukovou Lhotu mám z období kvĢtnové revoluce
1945. V napjatých revoluēních dnech jsme s otcem poslouchali zahraniēní
rozhlas,bylotonaveēer.NajednounĢkdozaklepalnadveƎe.Otecrychle
pƎeladilrádionanĢjakoujinoustanici,kdehrálahudbaašelotevƎít.Za
dveƎmi stál nĢmecký dƽstojník z vedlejšího vejmiŸku a se slovy: „Ach,
schönemuzik“požádalotceomapueskoslovenska.Otecmumapudal
aonodešel.Ránojsmezjistili,ževojácizvejmiŸkujsoupryē.UteklismĢrem
nazápadkblížícímseAmeriēanƽm.ProtopotƎebovalimapu.

VladimírŠváb
(*1930vNesvaēilech)
Nesvaēilyēp.79

OtecpracovalvBystƎiciufirmyRichterjako
soustružník, maminka byla v domácnosti.
JájsemchodildoškolyvBystƎici,sestra
RƽženapracovalavtédobĢuBativeZlínĢ,
pozdĢjibylaodvedenanaprácedoNĢmecka.
Jiná vzpomínka je rovnĢž z kvĢtnových dnƽ 1945: Jako kluci jsme rádi Naše rodina se vystĢhovala do BystƎice
stƎílelizezbraní,kterénámvykovalpanTengler,kováƎzBukovéLhoty. douliceSpartákiádníkpaníVyhnalové.
Zkusukulatinyvykovaljakousipažbuazēelatétokulatinyvyvrtalotvor
velikostiprƽmĢruprázdnépatronyzvojensképušky.Dotétotzv.hilzny V protektorátu Böhmen und Mähren
(echyaMorava)bylnapotravinyaošacení
jsmedalinĢkolikobrázkƽzhoƎlavéhofilmu(prodávalisedokukátek)o
pƎídĢlový systém Ͳ lístky. PƎitom každý majitel drƽbeže, dobytka musel
rozmĢru24x36mm,zapálilijsemjej,dalidootvoruvpistolce,narazilio
stavy nahlásit na obecním úƎadĢ a z toho pak byly pƎedepisovány povinné
kámenanamíƎilinacíl.ZaznaēnéhovýbuchupatronavyletĢlazpistolky
dodávky.OdslepicseodvádĢlyvejce,odkravmléko,zdomácíchzabijaēek
ven. MĢla velkou prƽbojnost, dokonce prorazila dƎevĢné dveƎe do
prasatseodvádĢloškvaƎenésádlopodlemrtvéváhy,atd.TéžbylypƎedepsány
sklepa.Takjsmejednouvrevoluēníchdnech1945stƎílelipoblížkovárny.
dodávkyobilí.LidésesnažilihlásittƎebamenšípoētyslepic,nežveskuteēnosti
Naproti pƎes rybníēek byl statek, ve kterém sídlilo velitelství vojákƽ SS.
mĢli,abydodávkybylyconejnižší.Atopraktikovaliisdalšímiprodukty.Bylo
VPrazebylarevoluce.Myjsmezjistili,žeodstatkubĢžíkekovárnĢnĢkolik
tovšakvelkériziko,neboƛchodilirƽzníkontrolníúƎedníci.Taksestávalo,
vojákƽ. Naházeli jsme pistolky do studánky, která v kovárnĢ slouží
když lidé vidĢli jít ke vsi neznámé osoby, že chytali nadpoēetné slepice
kzakalovánížhavéhoželeza.Onina nászaēalikƎiēet, kdožetoasēím
dopytleaodneslijenĢkamzaves.ObilíseukrývalotƎebadosena,slámy
stƎílí.Protoženervozitanásijichpochvílistoupala,zaēaljsemnesmĢlým apod.PƎiodhalenínesprávnýchstavƽtonĢkdystaēilavyrovnatpenĢžitá
hlasem lámanou nĢmēinou vysvĢtlovat vojákƽm, jak a ēím stƎílíme. pokuta,jindyhroziloivĢzení.Bylnedostatekmouky,protoselidésnažili
MuselijsmejednupistolkuvylovitapƎedvéstjimto.Onipaksesmíchem skrytézásobyobilímlít„naēerno“vnĢkterémblízkémmlýnĢ.Chodilose
asnapomenutím,abychomjižnestƎíleli,odešli.
zNesvaēilnapƎ.domlýnavBezejovicích(pƎes„Oubojín“)nebodosemovického
Po skonēení války jsme se nĢkdy v mĢsíci ēervnu po nezbytných úpravách mlýnapƎes„ervenýdƽl“.KaždýsesnažilnĢjakpƎežít.
svého domku v Nesvaēilech a po pƎestĢhování pana Baēiny do domu
NĢkteƎízamĢstnancivtovárnĢ„Richter“vBystƎicisivyrobililisy(vesnadném
ēp.105(domuKrálových)vrátilizpĢtdoNesvaēil.
provedení) na lisování oleje ze Ǝepky, jako náhražky za rƽzné tuky. Na
Mgr.ZdenĢkKouba podobnýchstrojíchlidéobilíšrotovaliasnažilisepƎesívánímzískat alespoŸ
 trochu poživatelnou mouku. Takový produkt bylo tƎeba nejménĢ tƎikrát
prosít,pƎessítasrƽznýmprƽmĢremok.ObstaratpotƎebnýmateriálkvýrobĢ
 strojƽbylproblém,vobchodechnebylkdostání.VšeseshánĢloporƽzných
 známostech,muselosezanĢjplatitproviantem.PƎiodhalenísetakový
ēintrestaljakosabotážprotiƎíši.
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PoukonēeníválkyanávratuzpĢtdomƽ,silidébraliconašliponĢmecké
armádĢ, v horším pƎípadĢ došlo k niēení. Tak se stalo, že na zahradĢ
ēp.4bylazniēenapojízdnádílna.Vēp.99bylozlikvidovánonovévojenské
sanitníauto.VkostelebylaoƎezánakƽžezkoŸskýchsedel,zbylyjenkovové
kostry. Ze slaboproudé sdĢlovací techniky byly vyštípány rƽzné souēástky,
zbylyopĢtjenkovovékostryatd.
DalšípƎíhodabylashromadouovsa,kterábylauloženavkostele.FaráƎ
OtradovecnechalkostelotevƎenýabĢhemkrátkédobyoveszmizel.
Kdyžjsemsevroce1945,krátcepoválce,šelpodívatdonašehodomu
vNesvaēilech,našeljsemunásētyƎipĢknéleteckékombinézy.Schoval
jsem si je do zákopu na zahradĢ, ale než jsem se vrátil z obhlídky vsi,
kombinézybylypryē.
VladimírŠváb

JaroslavFulín
(*1931vNesvaēilech)
Nesvaēilyēp.86
„TĢsnĢpƎedvystĢhovánímchtĢlsprávce
Jansen z SS Hofu Bezejovice, aby tu mƽj
táta zƽstal, že je šikovný zedník. Ale on
Ǝíkal: „Já tady s tĢma syēákama nebudu,“
šel do nemocnice a nechal si odoperovat
kƎeēovéžíly.
ProbíhalyzdevobcihospodáƎskékontroly.
Jednou zase byla kontrola, byli sezvaní
všichni do hospody a tam jim Ǝekli, aby
siobēanédošlidomƽpƎekontrolovatzásobyobilíapod.KdobytonemĢl
v poƎádku, tak aby ty další zásoby pƎihlásil. Všichni odešli, jen hoƎejší Srba
(František Král z ēp. 58) nešel. Pak u nĢho udĢlali kontrolu a našli mu
nĢjakýpytelsobilímnapƽdĢnaddomem.Dostalsetakdokoncentráku
a už se nevrátil. Antonín Bouēek dopadl stejnĢ, toho honili po poli na
Kobylí HoƎe ēlenové jízdní policie, ti mĢli na hrudi zavĢšeny plechové
cedule,Ǝíkalijsmetomuslintáky.Paksejimschovaldoma,alenĢmeckájízdní

policiehonašlaazajala.HlídkahonilaiRƽženuBouēkovu,aletasechytit
nenechalaaválkupƎežila.
Naše rodina se stĢhovala do OstƎedka. I když byla váleēná doba, tam
jsmesemĢlidobƎe.ByltammlynáƎBartoš,myjsmemĢlidomlýnatak
dvacet,tƎicetmetrƽ.Každýchētrnáctdnƽjsemmamincedošelpromouku,
dvacetikilový pytlík stál dvĢ stĢ korun. Když jsme se stĢhovali, pƎevážel
nám vĢci pan Havlíēek z BystƎice. Ten mĢl nákladní auto s motorem na
dƎevoplyn.PƎijelijsmedokozmickýchlesƽ,onotozasyēeloachybĢlplyn.
Pan Havlíēekzastavil, na stƎeše kabiny mĢl takovou drátĢnou ohrádku, kde
mĢlasiētyƎipytletvrdéhodƎeva.NĢjaképolínkonasypaldokotle,chvíli
poēkal, a když se zaēal vyvíjet plyn, jelo se dál. V OstƎedku jsme byli
u KaŸkƽ, jejich chalupa už nestojí. Mƽj bratr Antonín byl totálnĢ
nasazen v NĢmecku v Norimberku. Každý týden jsme mu posílali balík,
vždy došel, jen ke konci války, kdy už mĢli mĢsto obklíēeno Ameriēané,
poštanechodila.BratrsešƛastnĢnavrátildomƽ.
Jednou jsme se šli s tátou podívat na náš domek. V zatáēce u Fajstƽ
(zemĢdĢlskáusedlostēp.63)násoslovilivojáciEstonciachtĢlisirky,aby
si mohli zapálit cigarety. Táta Ǝekl, že sirky nemá. Byli jsme tu naēerno,
takjsmesebáli,abynásnezatkli.Tobybylmalér.Prƽkazkuprovstupdo
prostorucviēištĢ,tzv.Ausweis,jsmenemĢli.EstoncimĢlinazahradĢstrakaté
konĢ,Ǝíkalose,žejsoutokonĢzRumunska.UFajstƽaunašíchalupybyly
okopyprostojícíhostƎelce.Unašíchalupybylazávoraadalšízávorabyla
na silnici pod lesem Oubojínem. U nás byla strážnice. U Burdƽ, pƎed
Šebkovými,vKoutechbylasloženamunice,dĢlostƎeleckénábojnice.UKosíkƽ
byli nĢmeētí vojáci. Jeden dostal rozkaz na frontu, a protože vĢdĢl co
hoēeká,takseradĢjiobĢsil.
TĢsnĢpoválcejsemjakouēeŸubenešovskéstavebnífirmyScharfpracoval
naKonopišti.FasádazámkubylanatƎenatak,žetobylovlastnĢmaskování.
PƎevažovalabarvašedávnĢkolikaodstínechadalšíbarvy.Namaskovaná
bylaiZámeckárestaurace.Dorestauracesešlopomƽstku,nadvchodem
bylkastlík,kdebylaPannaMaria.KdyžtambyliNĢmci,byltamnápisSS.
Objektsirotēinceapoštanamaskoványnebyly.Fasádunazámkuirestauraci
jsmepƎestƎíkalidoodstínusvĢtlýokr.“
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PodlevyprávĢníJaroslavaFulínazapsalMiloslavŠebek

LibušePechová,roz.Hrušková
(*1935vSemovicích)
Semoviceēp.6
Kdedomovmƽj
„Píše se rok 1943. Jsme tu všichni poͲ
hromadĢ. Maminka, tatínek, babiēka,
dĢdeēek, strejda (dĢdƽv bratr), sestra
MaƎenka a já. Ale co nás to tíží, co nás
tobolí.AnotojsouSemovice,našemalá
rodnávesniēka.JaktĢmámevšichnirádi,
jak na tebe vzpomínáme. Ale vždyƛ my
sezasevrátíme.Viě,maminkoatatínku,
že se vrátíme a zase o štĢdrém veēeru budeme v Semovicích…“ Následuje
modlitbaapakdĢtskýmhlasemzaznípíseŸKdedomovmƽj.
Takjsemvroce1943nahrávalapodvlajkamiSSvestudiunaVáclavském
námĢstí v Praze gramofonovou desku. Celou tuto akci podnikla moje teta
(maminēinasestra)MarieTurkovázJírovic.Bylojítehdy22letabylamatkou
dvou dĢvēátek. ProstƎednictvím mého hlasu byla deska od ní dárkem
mým rodiēƽm k vánocƽm. Kde sebrala odvahu k tak odvážným slovƽm
jako „návrat domƽ“ a zpĢvu hymny? Stesk po domovĢ vypovĢdĢla za
všechnyvystĢhovanézezabranéhoNeveklovska.KdyžjsmestetouadĢtmi
(teta bydlela v Praze, ale pro ēasté nálety se odstĢhovala k nám, strýc
pracoval v Praze u el. podnikƽ) odjíždĢly z Prahy do nového domova
v OubĢnicích (ubytováni byly v domku u DĢdƽ, pozn. autorƽ), myslela
jsem,ževezemepoklad.AletenpokladnebylnaēempƎehrát,atakse
shánĢl gramofon. Teta ŠtĢpánková (druhá sestra maminky) si vypƽjēila
vBystƎicigramofonnakliēkuaoštĢdrémveēerucelánašeuž10ēlenná
rodinabylamyšlenkamivSemovicích.Vzpomínalosenasousedy.Kdose
kam vystĢhoval, jak si žijí v nových domovech. Kde mají pƎírƽstek do
rodiny ajindezasesmuteknadztrátousvých drahých,mnohdytobyly
následkyvystĢhování.

Obešlivesniēany,žesemajídostavitihneddohospody,kdejimdƽraznĢ
oznámili,žesemusívystĢhovatavšechnozdenechat.Lidébylizniēeni
touzprávou,kampƽjdou?PoprobdĢlénocipƎijelidalšíjiníNĢmciazase
jinýrozkaz.VystĢhovatsesevšímavšechnodƽkladnĢvyēistit.NatopƎijela
pƎesídlovacíkomiseamnohokoŸskýchpotahƽpƎidĢlenýchNĢmcinastĢhování.
TakputovalysmutnýmprocesímzevsikBystƎiciakBenešovujednafƽra
zadruhou.PƎitomtozmatkusesnadnozamĢnilyodvezenéfƽryadostvĢcíse
ztratilo,inábyteksehledal.Seno,sláma,stroje,dobytek,tovšesestĢhovalo
popƎíbuznýchaznámých.HnƽjsevyvezlještĢna„svápole“,kdesepoēítalo
sesázením brambor. JaƎiny již mĢli všichni hospodáƎi zaseté. VanĢēkovi
aKadeƎábkovimuselimítdomyvyklizenéaēistédotƎechdnƽ,ostatnído
10dnƽ.PotƎechdnechjsmesepƎesvĢdēili,proēsemusímevystĢhovat.
Do vsi z bystƎického nádraží zase procesí, tentokrát naložená auta municí,
která se uskladŸovala do opuštĢných domƽ. NĢmci totiž v blízkých
Tvoršovicích budovali muniēní bunkry a v Semovicích byl prozatímní sklad.
Budovy domƽ, chlévƽ, stodol, kƽlen byly pƎeplnĢny municí. A NĢmci
pokraēovali v zaplŸování municí na lukách, zahradách a návsi (dokonce
ivevypuštĢnémrybníēkunanávsi,pozn.autorƽ),všepodstany.

Veškeréprácevevesnicivykonávalimíšenci.Docházelizlágru,kterýbyl
v prostoru semovické silnice k BystƎici od rybníka, erveným dolem
k nesvaēilskému letišti. NĢmci dovolili vystĢhovalým obēanƽm sklidit
v zabraném s polí obilí. Semoviētí rodáci tak mĢli možnost vidĢt pƎi
projíždĢnívesnicínazvláštnípropustkyvelkézmĢnyvevsiiokolí.Zjejich
vyprávĢníbylacítitúzkostastrachorodnýkraj.TolikarzenálupohromadĢ.
ObchƽzkavojenskéhlídkymĢlavyšlapanécestyprovelkézásobymunice
daleko za hranice vesnic. I pƎes toto pƎísné stƎežení došlo 4. 3. 1944
kexplozi.Snadtobylasabotáž.Tobypotvrdiliti,kdovevesnicizaválky
pracovali,zdaliještĢžijí.VdenvýbuchutlakovávlnapoboƎilabudovypo
celé vesnici a niēivé stopy zanesla i do okolních obcí. Klikova hospoda
(rodnýdƽmpaníPechové,povýbuchuzdepobudovĢzbylpouzekráter,
pozn. autorƽ) to odnesla, tak se donesla zpráva až k nám do OubĢnic.
ZasnĢžená vesnice byla pokryta ēerveným prachem z novĢ postavené
Muselastarélidilítostdusit,kdyžpƎijelidovsiNĢmci.PrvnídenpƎijeloauto, klikovystodolyͲjenjednousloužilasvémuúēelu.Smutnýbylpohledna
vystoupilidvadƽstojníci,prošlivesnicíaodjeli.ZanechalivlidechvelkénapĢtí tomaliēkézniēenéúdolíēko.Rodákƽmbylopovolenozasenapropustky
aneklid.Cobude?DruhýdenpƎijelatƎiautadƽstojníkƽ.Užzaēalijednat. uvidĢttuzkázuzjírovickéholesíka.
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Mojebabiēka,kdyžvidĢla,cojízdomovazƽstalo,ēastoplakala.Milovala
svoji hospƽdku. Nikdy jsem ji neslyšela reptat na práci a každého ráda
obsloužila bez ohledu na ēas. Snad pro tentožal, kterýji sužoval si oblíbila
píseŸ,kterounás,školáky,nauēilavoubĢnickéškolepí.uēitelkaHelena
Hƽlová.astojsmejisbabiēkouzpívaly:
Tymojeotēino,vyēeskálada,
mádušemávástakráda,achráda.
KdožpakbynemĢlrád,tenkoutekēeský,
vždyƛjetakmaliēký,vždyƛjetakhezký.
KdyžsemaěarskáarmádanastĢhovaladooubĢnickéškoly,uēilijsmesepo
okolních hospodách. asto spolužáci v horách cestou „do školy“ potkávali
partyzány,kteƎísevhoráchukrývali.Navzájemsebáli.DĢtitĢchvousatých
mužƽapartyzániseobávalištĢbetavostidĢtí,abyjenevyzradily.Strach
násdoprovázelcelouválku.Bálijsmeseorodiēe,pƎihospodáƎskýchkontrolách,
leteckýchnáletech,pƎiletuhloubkaƎƽnaolbramovickénádražíahlavnĢ
nĢmeckých vojákƽ. Veliké napĢtí vyvrcholilo revolucí kvĢtnových dnƽ.
Apaknastalmír.

mozol.ApƎecejsoutoruce,kterýmsemálokterévyrovnají.Anašebabiēka
musístálejenvaƎitapoklízetaprát.SnaddáBƽh,žetomuvšemubude
jednoukonec.JednousisnadƎeknete,žetaVaševelkádƎinanebylamarná“.
VšichnijsmepoválcemĢliksobĢblízko.Bylotoznátnaradostivšech.
PanMarušák,rodákzJírovic,pƎivezlzPrahy,kdenaŽofínskémostrovĢ
bylahromadnáskládkazvonƽ,itennáš,maliēkýsemovickýzvonek.Pan
HnátekzBenešova,semovickýrodák,zhotovilhezkouzvonicisešindelovou
stƎíškou a zasklenou vitrínkou s fotografiemi pƎed a po zniēení vesnice.
Radost byla veliká. Vždyƛ ten milý hlas zvonku nás i naše pƎedky budil ze
spánku,vpolednezapomocidĢdyHavlíēkanássvolávalzpolídomƽkobĢdu
a naveēer vybízel k posezení na návsi. Kolik svých milých vyprovodil na
poslednícestu.NaposledyzazvonilpƎirozlouēenípanuDoležalovizPotokƽ.
Již14letjehohlaspostrádáme.NĢmcijejneroztavilinazbranĢ,bylpro
nĢmaliēký.Protoseholidskáchamtivostzmocnila.(Vroce1971ozvon
semoviētíobēanépƎišlipodruhé,kdosijejukradl.ͲPozn.autorƽ)
LibušePechová,napsalavr.1985
(redakēnĢkráceno)

13.7.1945jsmeopustiliOubĢnice.Vracelijsmesedomƽ,alemístorodného
domunásuprostƎedvelkéhorumištĢchladnĢvítalkamennýpomníkse
jmény vojákƽ SS zahynulých pƎi výbuchu. PƎedstavou tepla domova se
vybaví rodinná pohoda kolem kamen. Kdepak asi stála nová bílá kachlová
kamnasvelkoupecívrohukuchynĢ?TosetĢžkopoznávalo.Zbudovzbyla
jentƎetinaštítuzestodolyauprostƎedbývaléhodvorahlubokýkráterpo
výbuchu.NastĢhovalijsmesedoHƎebíēkovicvilkynakoncivesnice.Dobytek
jsmemohlimítustájenývnezboƎenýchchlévechmajitelƽ,kteƎíseještĢ
nepƎistĢhovali, a stroje v kƽlnĢ, kterou NĢmci postavili na návsi, kde pƎed
výbuchemstávalapastouška.AteěnastalapotƎirokyvelikádƎina.Inám
dĢtem skonēily dĢtské hry. DobƎe tuto dobu vystihuje druhá strana
gramofonovédesky:

V domku v Nesvaēilech bydlel František
se svými rodiēi a bratrem JiƎím. Maminka
bylavdomácnosti,otecbylobecnímposlem.
Místní hodnĢ vzpomínají, jak chodil po
kƎižovatkách vesnice a vyhlašoval, kdo
má kam jít ten den do práce. František
vtédobĢjižchodildoškolydoBystƎice.

„TeěužjsmezasevSemovicích.Píšeserok1945.Vrátilijsmese,alejak.
JsoutujensamétroskyavelikýnĢmeckýpomník.AleVyjstesedotoho
pustili, maminko a tatínku, do té velké dƎiny. Od rána do noci jste se
mozolili.PƎekopávalijsteto,coVámNĢmcizniēili.Vašerucejsousamý

V dobĢ vystĢhování byl otec zamĢstnán
umístnívysídlovacíkomise,kterásídlila
vdomĢuSejkƽͲnyníDvoƎákovi.KomiseƎídilavystĢhovánímístníchobyvatel.
PƎestožebyljejímzamĢstnancem,museliodejítspoleēnĢsevšemiostatními.

FrantišekFulín
(*1930vNesvaēilech)
Nesvaēilyēp.31
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PƎijel pro nĢ povoz s valachy, na žebƎiŸáku stĢhovali nábytek. Dobytek MarieFulínová
(2 krávy) museli zanechat v Nesvaēilech, s sebou mohli vzít pouze psa. (*1920)
OdstĢhovalisedoPostupicksestƎemaminky,krodinĢJarolímových.
Drachkov25
VpamĢtimáhlavnĢpƎíhodu,kterásestalasjejichpsem.TohomĢlivPostupicích PocházímzeZahrádkyuVojkova.Doškoly
uvázaného, ale na Vánoce, aby mu pƎilepšili, ho pustili a pes zmizel. Maminka jsemchodiladoVojkovaaveválcejsem
upeklabuchtydouzlíēkuaFrantišekšelpƎesHorydoNesvaēil,kdenanávsi se pƎivdala do Drachkova. Tady bylo
psa našel. To bylo shledání! Pes byl celý šƛastný, podĢlili se spolu o buchty. hospodáƎství.NĢkolikhektarƽpolíadobytek.
Františekšelalenaēerno,nemĢlžádnédoklady.NajednoupƎijelonanáves DokoncejsmemĢlitakovéēernékobyly,
auto,užbylopozdĢzmizet.Zautavylezliēetníciaptalise,zdatotuznáakde které byly zapsané v plemenné knize.
jeēíslo35(Kohoutkovi).TamnašliobĢšenéhostaréhopanaŠimƽnka.
KdyžjsmesemĢlivystĢhovat,takjsmesi
PoceloudobuchodilarodinaFulínovazPostupicdoBystƎicedokostela mohli vzít jenom osobní vĢci. ZvíƎata
ananávštĢvukBrožovƽm,kdebylivystĢhovanípƎíbuzníFialkovi(bratr nám sebrali a stroje musely zƽstat doma.
TadysehospodaƎiloizaválky.
matky),abyzískalinĢjakéinformaceoNesvaēilechasituacivokolí.
DĢda hospodaƎit umĢl. MĢli jsme hlavnĢ dobré kobyly. Ty mĢly zrovna
vroce1941hƎíbata.DostalijsmezanĢ22tisíc.Tátahnedšelakoupilza
nĢmlátiēku,pres,motor,mlejnek.PakpƎišliNĢmci.VšechnazvíƎatanám
odvezli doBezejovic. Tam bylsprávcem nĢjakýJansen,nosil takovévysoké
ēerné boty. Dobytek, který se mu líbil, šel do Bezejovic a sedlák za nĢj
nedostalvƽbecnic.Dobytek,kterýsemunelíbil,šelnajatkaalidizanĢj
VdobĢvystĢhováníunich vnesvaēilskémdomĢbydleliNĢmci,pozdĢji dostalialespoŸnĢjaképeníze.
zde mĢli kanceláƎe Rusové. Po válce nebyl dƽm nijak zdevastovaný,
Rusové uvolnili rodiēƽm nĢjaké místnosti, kam se mohli nastĢhovat. NastrojeudĢlaliNĢmcitosvojeSSaužtobylojejich.TadysehospodaƎilo
FrantišekdoNesvaēildocházelpouzejednou,dvakrátdomĢsíce,stálese a tady to muselo zƽstat. Za mnou pƎišli ze Zahrádky naší a tƎi sedláci
uēilupanaKunce,bydlelusvétetyanatrvalosedoNesvaēilvrátilažpo skoŸmi.tyƎmipárykonívezlivnocimlátiēku,pres,motoradalšístroje
vyuēení.
zDrachkovadoZahrádky,kamjsmebylivystĢhovaní.VpƽlnocijelipƎes
PodlevyprávĢnípanaFrantiškaFulínazapsalaDrahušeJirovská Janovice, kde byli esesáci a provezli to. Co já jsem tady doma zažívala.
KdyžužprýjelikVojkovu,taksejimzavaƎiloumlátiēkykolo.Zaēínalose

rozednívat a od Sedlēan už zaēínali jezdit NĢmci. NaštĢstí si jich vƽbec
 nevšímali.

Manžel,kdyžjsmebylivystĢhovaní,takvozilskoŸmimlíkodoSedlēan.
 BaŸkyseblýskalyakdyžprýletĢlinadnímhloubkaƎi,takpƎesnĢjpƎeleͲ
 tĢli.Taƛkautekl.Onisevrátili,pƎeletĢliještĢjednouakdyžzjistili,žeto
 nenínicvojenského,takhonechali.Manžel,naskoēilnakonĢajeldál.
FrantišekvPostupicíchdokonēilposledníroēníkmĢšƛankyͲdoPostupic
byla pƎestĢhována neveklovská škola. Bratr JiƎí se nejprve uēil zámeēníkem
upanaKovskéhovBenešovĢ,alepozdĢjiisobĢmarodiēichodilpracovatdo
dvora v Postupicích. František po skonēení školního roku nastoupil do
uēeníksoukromníkovipanuKuncovivPostupicích,uēilsestrojnímzámeēníkem.
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TadyunásvDrachkovĢmĢliNĢmcidƽstojnickoukantýnu.Bylytustoly,
spousta nádobí. Náš dĢda, (manžel ne), když jsme byli vystĢhovaní, si
vždyckyvzalpropustkuachodilsedívatoknem.Jaktotuvypadá.Znaší
stodoly udĢlali konírnu, mĢli tam 36 koní. Hnƽj házeli oknem. Vrata
zazdili.KdyžNĢmciodnásodešli,taksempƎišliRusové.
PoválceseuždĢdanemohldoēkat.Myjsmesemdlouhonešli,protože
dcerabylamalá.NášdĢdasenastĢhovalvedle,jakjsouSekáēovi.Tobyl
dƽmdĢdovašvagra.JednouseƎíkalo,žeRusovébudouvyhazovatnevyͲ
buchléminydopovĢtƎísmĢremkLibohošti,tamvtomdolíku.DĢdašel
kRusákƽmaƎíkaljim,jestlibysimohlotevƎítokna,abytotadynerozbili.
Onisehoptali:„Totvé,atototakytvé?“DĢdasiƎíkal,cojimbudupovíͲ
dat,takpƎikývl.OnisenanĢjoboƎiliavyhnaliho.JeštĢsestrachoval,co
bude.
Kdyžjsmesepoválce,ažvēervenci1945,vrátilimy,taktunezbylovƽͲ
becnic.AnitalíƎ,anipƎíbor.Vƽbecnic.DostudnysidĢdaschovalkýblai
ten ukradli. V roce 1945 bylo zaseto, takže jsme úrodu sklidili všichni
dohromadyjakoDrachkováci.Odroku1946jsmezashospodaƎilisamiaž
dodoby,kdyžjsmevstoupilidodružstva.
PodlevyprávĢnípaníMarieFulínovézapsalDanielŠtĢpánek

MilušeNeradová,rozenáFulínová
(*1937vNesvaēilech)
Nesvaēilyēp.4
JakovĢtšinanašichspoluobēanƽzNesvaēil,
tak i naše rodina si pƎed 70 léty musela
najít nový domov. Na doporuēení strýce
zJankovskéLhotyjsmeseͲrodiēe,babiēka,
jáamésestryMarieaDanaͲpƎestĢhovali
doJiteruJankova.NaJitrechbylycelkem
tƎidomy.MyjsmebydleliuFelzmanƽ.

a hledali, jestli tatínek  nemá ukryté zásoby ve stodole pod slámou. MĢli
dlouhoutyēatoupropichovalislámudohloubky.Jednou,kdyžnicnenašli,
postavilitatínkakezdiamíƎilinanĢjpistolí.Tojsmeseotatínkamocbáli.
Taképrocházelistavením.Nikdenicnenašli.
NakonecdošlokestĢhování.TatíneknĢkolikveēerƽzapƎahalkonĢanavoze
odváželnábytek,zásobyavšeostatní.KonĢpakmuselodevzdatNĢmcƽm,co
sestalosostatnímizvíƎatyaninevíme.NaJitrechjsmežilispokojenĢ,pokud
setodávobdobíválkyvƽbecƎíci.
Dušiēky:
NadušiēkyNĢmcipovolilinavštívithƎbitov.ŠlijsmedoNesvaēilzJiterpĢšky.
MĢbylotehdy7let.Pamatujisi,jakunašichsousedƽvNesvaēilech(Baƛhovi
ēp. 5) mŸoukala koēka. Jít okolo rodného domu a celé vsi byl deprimující
pocitͲbylotakovémrtvo(anavícmiceloucestupadalapunēocha).
ÚtĢkzJiter:
NaJitrapƎišlazpráva,žeNĢmcipƎepadlipoštuvJankovĢ.Maminkasbalilajen
tonejnutnĢjšíavetmĢjsmeutíkalikpƎíbuznýmdoPiēína.Ránojsmesevrátili
anaJitrechbyliuteēencizJankova.
Škola:
Vroce1944jsmesesestramizaēalychoditdoJankovadoškoly.Vevyšších
patrechškolybyliubytováninĢmeētívojáci,kteƎísedĢlivoknechaházelidolƽ
nanásvešky.
Konecválky:
Tobyloradosti,stĢhovalijsmesedomƽ.To,žesejednouvrátímedomƽ
dobƎe vĢdĢl i pan uēitel Müller. Mé sestƎe DanĢ, než skonēila válka,
napsaldopamátníēku:
„Ažjednoujakovlaštovice,sevrátíšopĢtpodsvƽjrodnýkrov…
škoda,ženebudetozítra!
Všakdost!NetƎebavƽbecslov…
VzpomeŸsi,vzpomeŸ,namilákdysJitra.“
ZarodinyNeradovy,ŠimoníkovuaFulínovuMilušeNeradová

JeštĢ pƎed stĢhováním k nám chodili
na kontrolu 1 zástupce obce a 1 NĢmec
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P\EHLEDOVYST HOVANÝCHOBYVATELÍCHZDOMpVNESVAILECH
VDpSLEDKUZ\ÍZENÍVOJENSKÉHOCVIIŠT SSVROCE1942
 ēp.JménoMístovystĢhování
 1VnouēkoviJírovice46
 2BartƽšekK.BystƎice31
 3SochƽrkoviJírovice50
 4FulínoviJitra56,p.Jankov
 5BaƛhoviMokliny5
 6KohoutkoviKošovice1
 7BartƽškoviBystƎice
 8VoƎíškoviBystƎice
 9JirovskýNováVes
 10KráloviMokráLhota12
 11KosíkoviKarasovaLhota1
 12JirovskýBystƎice28
 13BenáēanoviBystƎice113
 14ŠindeláƎoviBykáŸ,okr.KH
 15BenešoviBystƎice125
 16DráboviBystƎice276
 17KadlecoviDolníÚjezd,okr.Liberec
 18\íhoviMokráLhota4
 19Žižkovierēany
 20FialkoviBystƎice264
 21BartƽškoviOubĢnice47
 22TƽmováBystƎice190
 23
 24ejkoviBystƎice153
 25VackoviVšestary25
 26VoƎíškoviBystƎice331
 27ŠimkoviZeleneē
 28KráloviPopovice4
 29Baƛhovineníznámo
 30BenáēanoviBystƎice228

 ēp. Jméno MístovystĢhování
 31 Fulínovi Postupice25
 32 Burdovi BystƎice
 33 Novákovi Jírovice
 34 obecnídomek
 35 Kohoutkovi Broumovice22
 36 Kandovi BystƎice
 37 Bartƽškovi Odlochovice10
 38 Královi Kondratice3
 39 Vosátkovi BystƎice150
 40 VoŸavkovi Líšno
 41 Kƽstkovi Jírovice
 42 Kandovi BystƎice
 43 Jiráskovi ištice10
 44 Brejžkovi Bezejovice
 45 Baƛhovi Budkov5
 46 Drábovi BystƎice291
 47 KrálJ. Mraē
 48 ejkovi Semtín5
 49 Kandovi BystƎice224
 50 Pokorný BystƎice208
 51 Krátký Klokoēov18
 52 Sejkovi Mladoušov1
 53 Bouēkovi NovéMĢsteēko
 54 Kohoutkovi BystƎice
 55 Šimƽnkovi Jírovice25
 56 Královi tyƎkoly
 57 Švimberský HorníPodhájí4
 58 Matoušek Mysliē
 59 Šebkovi BystƎice220
 60 ŠtĢpánkovi BystƎice60
 61 Rezkovi OpƎetice13
 62 Bartƽškovi Bezejovice
 63 Faistovi Praha
 64 Šiškovi BystƎice222
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 ēp.JménoMístovystĢhování
 65ŠindeláƎoviOpƎetice1
 66SkalickýOpƎetice6
 67BlažekOlbramovice12
 68Kudrnovineníznámo
 69VašákoviJarkovice
 70KouboviChlístov,pozdĢjiBukováLhota
 71RezkoviTeplýšovice56
 72KotrboviBystƎice118
 73ŠtĢpánkoviBystƎice171
 74HovorkoviBystƎice6
 75VackoviBystƎice19
 76Královineníznámo
 77ZazvoniloviLysáuVotic
 78BártoviBystƎice151
 79ŠváboviBystƎice324
 80ProcházkováBystƎice102
 81VacekTvoršovice5
 82SochƽrekHorníPoēernice
 83SkalickýzƽstalvNesvaēilech,vjinémēp.
 84HyksaJinošice28
 85FulínoviJírovice
 86FulínoviOstƎedek
 87FulínoviOubĢnice46
 88FulínoviBystƎice113
 89BartƽškoviBystƎice
 90DosoudiloviBystƎice273
 90MarvanoviJírovice25
 91KráloviBystƎice23
 91BabickýBystƎice186
 92BrejlaJírovice33
 93MenzlJinošice28
 94ŠmídoviBystƎice321
 95DráboviBystƎice326
 96KráloviBezejovice

 ēp. Jméno MístovystĢhování
 97 Vosátkovi Mlýny12
 98 Klímovi BystƎice237
 99 Baƛhovi Líšno
100 Fulínovi BystƎice311
101 Svobodovi Tisem41
102 Burdovi erēany208
103 ejkovi Skrýšov
104 Novákovi BystƎice
105 Královi erēany
106 Roušarovi Tvoršovice22
107 Körnerovi BystƎice270
108 Baēina zƽstaljakosprávceletištĢ

UpozornĢní:
Omlouváme se za pƎípadné chyby nebo nepƎesnosti v uvedeném pƎehledu
ovystĢhovanýchosobách,pƎípadnĢmístech.Materiály,zekterýchjsme
ēerpali,obsahovalyjenstrohéúdajeatojménaarokynarození140osob
amísta,kambylyvysídleni.BylitovĢtšinoujedinci,reprezentujícícelérodiny
bez uvedení ēísel popisných. Museli jsme je tedy podle našeho odhadu
aēásteēnýchznalostípƎiƎazovatkjednotlivýmēíslƽmpopisným.
DĢkujemezapochopení.
Mgr.ZdenekKoubaaVladimírŠváb
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StĢhovánínesvaēilskéhokostela
1. srpna 1943 byl do BystƎice poslán administrátor z Úžic, páter František
Otradovec. Narodil se 19. února 1913 ve Voticích, na knĢze byl vysvĢcen
29.ēervna1940.Od1.srpna1940do1.srpna1942kaplanovalvNovém
Strašecí, od1.srpna1942 do 1.srpna1943 byl administrátorem v Úžicích
nadSázavou.
VbystƎickéfaƎebydlelirodiēezatēenéhofaráƎeKarlaPlodíka,domácnost
vedla Božena Mrázková z Rudoltic. Spolu s novým administrátorem se
stĢhovalizpƎíkazudofaryitƎinĢmeētípolníēetníci.VrchníͲmírnýadosti
snesitelný Brofmann a krutostí vynikajicí Popilas, rodem Polák. Tato
Feld germandenie okupovala celé první patro fary, administrátoru zbyl
malýpokojíkdoleakanceláƎ.DofarníchstájíubytovalitƎikonĢavcelém
domĢsevšímpoēínalijakosesvýmmajetkem.Elektrickýproudneplatili,
uhlízdƎevníkusibrali,zahradupoužívalijakovýbĢhprokonĢ.Vesvém
chováníukazovalikrutostazlobu.
ToudobousevokolízƎizovalovojenskécviēištĢSS(Trupenübungsplatz),
jež sahalo až k VltavĢ. Hranice tohoto cviēištĢ byly: Ǝeka Vltava, dráha
SedlēanyͲOlbramovice,dráha oderēanpƎesPoƎíēí naVranéasilnice
z erēan do Olbramovic. PƎi stĢhování lidí z tohoto cviēištĢ pƎivádĢli
ivnocilidinafarukvýslechuatamnachodbĢjeibili(dokladempravdivosti
budiž zde poznamenán: František HeƎman, mlynáƎ bystƎický, žena hajného
Fanty, jež nachytali s trochou mouky, dále koláƎ Jiroušek z BystƎice a Ǝada
dalších).
ZaēátkemmĢsíceƎíjna1943zaēalostĢhováníobyvatelposledníetapy.
ObceaosadyzdejšífarnostisemuselyvystĢhovattyto:Nesvaēily,ZahoƎany,
Mlýny, Bezejovice, Tvoršovice, Semovice, Drachkov, Petrovice, Tožice,
Radošovice, Božkovice a Hƽrka. Také všechny kostely v tomto území
muselybýtivyklizeny.VýjimkutvoƎilkostelnaTožici,kterýjsemuchránil
stĢhováníamĢljsemtamipotommšisvatouprokatolíky,kteƎítamzƽstali
jakodĢlníciuSSdvorƽ.TĢžkovylíēititytookamžiky,vnichžsestaƎíimladí

louēili se svým domovem. Plakali jsme s plaēícími, hoƎekovali s bĢdujícími.
PovozzapovozemodjíždĢlpilnĢkontrolovánmýminájemníkyͲnĢmeckými
ēetníky. Že nešlo všechno v naprostém klidu, to netƎeba ani vypisovat.
Lidéhledalivokolíidalekonáhradníbyty.VĢtšinoubylipƎijímánišpatnĢ
anevrle,jakobysamimohlizato,žeopouštĢjísvédomovy.BystƎicejich
mnohopƎijalapodsvéstƎechy,lidé,znichžnĢkteƎíobývalivelkéstatky,
spokojilisevelmiēastosmístnostíjenjedinou.
21. listopadu 1943 jsem sloužil naposledy mši svatou v nesvaēilském
kostele, dostav rozkaz, že bĢhem týdne musím celý kostel vyprázdniti.
Kázánímojeposledníbyloprovzlykavýpláēneslyšitelné.
TéhoždnepƎijelpƎímodokostelanesvaēilskýrodákMsgreJosefSvátek,
vikáƎlánský,kterýproneslzávĢrembohoslužebsvƽjposledníprojevpƎed
stĢhováním.Slovajehobylaostrá,zlekritizovalapoēínáníNĢmcƽ,akdyžjej
pisateltĢchtoƎádkƽupozornil,žejsoupƎítomnišpehové,odpovĢdĢl:„Nechte
mĢ,mámumƎítdnes,nebozatýden,nĢkdojimtopƎecimusíƎíctpƎímo
aVašehomládíjeještĢškoda.“ZnaljsemMsgreSvátkajiždávno,byltaké
mýmvikáƎemnaKladenskuavážiljsemsijejhlubocejakovznešeného
knĢze a upƎímného echa. VĢnoval na kostel v Nesvaēilech mnoho, nejen
peníze. Otcovská rada, zkušenost a péēe byla znakem této ryzí, vzácné
povahy. PonĢvadž píši tyto Ǝádky v roce 1950, pƎedbíhám zde události,
dokreslímvšakobrázekcelý.Poosvobozenínároda,kdyžsemipodaƎilo
nákladem200000Kēopravitikostelnesvaēilskýznova,pƎijelMsgreSvátek
nasvĢcenínesvaēilskýchMadon.PƎijelsamýveēer,vešelajámurozžehl
všechna svĢtla. Plakal, dlouho plakal a pak tento osmdesátiletý staƎec
pronášel mnohokrát za sebou jenom: Deo gratias! (Bohu díky). Druhý
den o svĢcení byl velmi svĢží. To bylo naposledy, kdy vidĢl Nesvaēily.
OsobnĢ nás vázalo pƎátelství více než bratrské, proto jsem v lánském
kostele kázal v den jeho osmdesátých narozenin a zhodnotil jsem jeho
prácizacelýživot.Naposledjsemjejnalezljižvrakvivlánskémkostele.
ZaúēastimnohavĢƎícíchaknĢžíkázalpisateltĢchtoƎádkƽnaposlednad
otevƎenourakvívzácnéhotohotoknĢze.

Ͳ28Ͳ

MatkaBožíNesvaēilskápƎijalavnebijehoduši,oproštĢnoujižpozemské
slabosti.Litovaljsemjen,asemnouvšichninesvaēilští,ženebylpohƎben
ve stínu nesvaēilského kostela po boku svých rodiēƽ a pƎátel. Buě mu
PánštĢdrýmOdplatitelem.

vBystƎicirozdĢlenyzbranĢaasi30obēanƽzBystƎiceaNesvaēilzavedení
Dr.RašezBystƎicepostupovalokNesvaēilƽm,kdebyloještĢ50nĢmeckých
vojákƽ. TĢm byl povolen volný odchod a Nesvaēily byly zase svobodné.
Bylyvšakzpustošené.VBetlémskékaplibylyuskladnĢnyrƽznépƎístroje
telekomunikaēní. V policích, sahajících až témĢƎ ke stropu, byla narovnána
V pondĢlí 22. listopadu 1943 jsem stĢhoval kostelní inventáƎ do BystƎice. spousta telefonních pƎístrojƽ, vysílaēek, pƎijímacích aparátƽ, drátƽ a jiných
NĢcosevoziloautem,konĢposkytlrolníkpanKrálaobĢnesvaēilskéMadony spojovacíchpotƎeb.
jsem odvezl volským potahem ve voze se slámou, aby ušly pozornosti
Dne 16. kvĢtna 1945 byli ze záchytného tábora u Semovického rybníka
nĢmeckéhooka,nebNĢmcijehodlaliodvéztnĢkamjinam.
pƎivedeniNĢmciēekajícínaodsunativyneslizkaplevšenajednomísto,
PamátkovémuúƎadujsemsdĢlil,žejsoudobƎezabezpeēenyazapomoci odkudsivševojenskásprávapƎevezladosvýchskladƽ.Sborbylvybílen
pƎednostyPamátkovéhoúƎaduDr.Vágnerajsemsochyuschovaldoma. avyēištĢnpƎíslušníkycírkveēeskoslovenské.
Ostatní inventáƎ byl porƽznu uskladnĢn v bystƎickém kostele a ve farní
SvalníkemakoŸmizapƽjēenýmiudvoraPetrovicvydalasemládežcírkve
stodole,bapozdĢjiivevolnémjižsálefarníbudovy.
ēeskoslovenské vedená bratrem Jaroslavem Fialkou, Karlem VoƎíškem
PáterFrantišekOtradovec
aMiloslavemKrálemdoPopovicprooltáƎníobrazzdepodobuvystĢhování
PodlepodkladƽfaráƎeFrantiškaOtradovcesepsalVladimírŠváb vesnice uschovaný. Cesta s obrazem, který se vezl na valníku nastojato,
byla velmi svízelná. Obraz takových velkých rozmĢrƽ položit nebylo možno
asilnývítr,kterýtohodne foukal,opíralsedo obrazuabylonebezpeēí
ZpamĢtníknihysboruCírkveēeskoslovenskéhusitské:
jehopƎekoceníapoškození.Shledánylavice,kterébylyvojákyrozneseny
po domech. DvĢ lavice se nenašly. PƎivezen z BystƎice obĢtní stƽl
Rok1943
Rok vystĢhování obce. MarnĢ se doufalo, že NĢmecko se dƎíve zhroutí aharmonium.
neždojdekestĢhování,jehožposlednílhƽtabyla20.prosinec1943.
ZnovuotevƎeníBetlémskékaplebylostanovenonadny5.a6.ēervence
Naposledysekonaly1.listopadut.r.bohoslužbyvnašemsboru.Potom
nastalosmutnéstĢhování.Lavicevesborumuselybýtponechány,jelikožsbor
mĢlnĢmeckéarmádĢsloužitzauēebnu.ObrazzesborubylodstĢhován do
Popovic, oltáƎ, zvon a zaƎízení sakristie bylo uskladnĢno u obchodníka
panaSpálenkyvBystƎici.

t. r. kdy byla konána v Nesvaēilech národní slavnost. Tato národní pouƛ
byla vyjádƎením radosti ze znovuosídlených obcí našeho kraje. Stala se
tak prvním veƎejným projevem naší ēeskoslovenské církve nejen na
Benešovsku,aleivcelýchstƎedníchechách.
ZpamĢtníknihyCírkveēeskoslovenskéhusitsképƎepsalMiloslavaŠebek

ObecsevyprázdnilaajenmrtvínahƎbitovĢzƽstalistrážciopuštĢnévesnice.



Rok1945
V tomto roce pƎišla slavná hodina osvobození naší vlasti a tedy i naší
obce.Dne10.kvĢtnabylypƎedēeskoslovenskýmvojenskýmvelitelstvím
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VznikletištĢNesvaēily
VēástiobceNesvaēily,kdejednesletištĢ,osívalirolnícisvápolenapodzim
roku1937naposledy.Nikdoznichnetušil,žecozasel,sklízetužnebude.
PovítĢzstvíNSDAPpodvedenímAdolfaHitlerasenadsousedyNĢmecka
stahovala temná mraēna. Proto vláda SR zaēala budovat na státních
hranicích vojenská obranná opevnĢní a ve vnitrozemí modernizovat
abudovatletištĢ.AtakpƎivyhledávánívhodnéhoterénu,kterýbysvou
velikostí a svým strategickým umístĢním mohl sloužit jako letištĢ, padla
volbanapozemkynesvaēilskéhokatastru.VybranýmpozemkƽmseƎíkalo
„V rovných“. Pozemky lze charakterizovat jako náhorní rovinu s mírnĢ
sklonĢným povrchem v severní ēásti smĢrem k Tvoršovicím. Území patƎilo
mezi nejjakostnĢjší a nejpropracovanĢjší ēást zemĢdĢlských pozemkƽ
zkatastruobce.
Rozhodnutí o umístĢní a vybudování letištĢ mĢlo rychlý spád. Ministerstvo
veƎejnýchpracíSRoznamuje26.2.1938naOkresníúƎadBenešov,že
„zamýšlízƎíditinapozemcích,respektiveēástechpozemkƽ(vyjmenována
katastrální ēísla) katastrálního území Nesvaēily, politický okres Benešov
státnícivilníletištĢ“.Krátcenato(od1.do10.3.1938)došlokjehovymĢƎení
(celková plocha cca 52 ha). Práce na budování letištĢ byly zahájeny podle
výmĢruOkresníhoúƎaduBenešovzedne5.3.1938.Majitelépozemkƽpodali
odvolání,ženesouhlasísezáboremsvýchpozemkƽ.Váleēnýkonfliktseblížil
a pamĢtníci první svĢtovéválky vĢdĢli,žezabrání pozemkƽ jeztráta urēité
ēástiživobytí.OdvoláníbylovšakpƎíslušnýmiúƎadyzamítnuto.Vpracíchse
pokraēovalo.
A tak došlo k vyvlastnĢní pozemkƽ podle zákona ē. 63/1935 Sb.
s odƽvodnĢním „státní civilní letištĢ Nesvaēily jest podnikem dƽležitým
proobranustátuajehozƎízeníjestprotonaléhavĢnutné“.Nakoneckaždý
vlastník podepsal následující dokument: „Nestavím se zásadnĢ proti
vyvlastŸovacímu Ǝízení mých pozemkƽ potƎebných ke stavbĢ státního
civilníholetištĢ,aležádám,abysnámibylasjednánadohodaatoihned

vdobĢconejkratší.“Výsledkembylozaplacenípozemkƽanáhradavzniklé
škody na úrodĢ z roku 1938. Zábor pƽdy se týkal 26 rolníkƽ z Nesvaēil
apanaŠollerazBystƎice.Prácerychlepokraēovaly,protožeterénbylpro
stavbu letištĢ ideální. Bylo provedeno odvodnĢní pozemkƽ, potƎebné
pƎemístĢnízeminy.Naprácebylpoužitbuldozer,vozíkynakolejích,což
umožŸovalo operativnĢ pƎemístit zeminu tam, kam bylo tƎeba. SamozƎejmými
pomocníkybylilidéskrumpáēialopatami.PoúpravĢterénubylypozemky
zatravnĢny.
K praktickému využití letištĢ však došlo až za protektorátu ech a Moravy
ve 40. letech. V té dobĢ byl na letišti provádĢn výcvik Hitlerjugend
(Hitlerova mládež) na kluzácích a vĢtroních. MĢla to být pƎíprava pro
pƎíští piloty nĢmeckého letectva. Mladí NĢmci byli ubytováni v budovĢ
„MĢšƛanské školy“ v BystƎici, na letištĢ dennĢ docházeli. Když skonēilo
využívání letištĢ pƎíslušníky Hitlerjugend, byly kolem letištĢ rozmístĢny
a zamaskovány rƽzné typy vojenských letadel. PravdĢpodobnĢ to mĢlo
býtjejich„uklizení“naménĢznámémísto.VkvĢtnu1945selidépostarali
o jejich vyrabování. Brali vše, aniž vĢdĢli, k ēemu jim to bude dobré.
PostupnĢpakbylatatoletadlaopravovánaaodvezenasovĢtskouarmádou
jakováleēnákoƎist.
První hangár na letišti postavil pan Hrbotický z Benešova v roce 1947.
MĢlvnĢmsvojeletadlo,kterépoužívalproobchodníēinnost.Vdalších
letechvyužívalletištĢAeroklubBenešov,Svazarmatd.,cožsiužvĢtšina
obēanƽzokolípamatuje.lánkemchcipƎipomenoutmladšígeneraci,že
nebýtvNĢmeckuNSDAPatímikancléƎeHitlera,kterýpƎivedlEvropudo
druhésvĢtovéválky,nebylobyaniletištĢvNesvaēilech.
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ZmateriáluOblastníhoarchivuvBenešovĢvypsalVladimírŠváb

ZkronikyobceNesvaēily:

dostaljedenrokzaēernouporážkuvepƎeaAntonínBouēekbyluvĢznĢn,
žeodpíralodevzdávatimléko,vejce,dobytekaobilí.

Rok1943
VobcizƽstalijenAntonínKƽstkaaJosefSkalický,kterésizdeesesmani
TentorokbudeneblahouvzpomínkoucelénynĢjšígeneraciobēanƽnesvaēilͲ nechali,abyjimzdepracovali.PozdĢjipƎestĢhovalisemzemĢdĢlskédĢlníky
ských. Je to rok naplnĢný nejvĢtším pokoƎením a nejvĢtšími útrapami kedvoruPetrovicƽmausídlilijevdomcíchusilnicekPetrovicƽm.
zdejšíchobēanƽ.
DálezdezƽstalsprávceletištĢadvapomocnídĢlníci.Naletištizƽstalijen
JeštĢnajehopoēátkusestáledoufalo,ženĢmeckábrannámocsebĢhemjara
nĢmeētípolicisté,kteƎíhlídaliletištĢ.
alétazhroutí.LeēnestaloseavlétĢpƎišladoobceodboēkavysídlovacího
ZkronikyobcepƎepsalMiloslavŠebek
úƎaduzerēan.Tazahájilahnedēinnost.PožníchpƎipravovaliseobēané
kestĢhování.KaždýshánĢlbuějenbytnebohospodáƎství.Apaknastalo
Rok1944
smutnéstĢhování.FƽrazafƽroušinulaseposilnicikBystƎici.
VeškolebylyzƎízenyvojenskékanceláƎe.VkatolickémKostelebylozƎízeno
NĢmeētí ēetníci hlídali, aby nikdo neodvezl nĢco, co mĢl zanechati na skladištĢkoŸskýchpostrojƽ,látekavojenskýchoblekƽ.VkosteleēeskoͲ
místĢ.NikdonesmĢlodvážetiživýamrtvýinventáƎzhospodáƎství,jakož slovenskémbylazƎízenaposluchárnaͲuēilištĢ,pozdĢjiskladištĢradiotelegrafie.
izásoby.PƎecevšaksevozilo.Vnoci,ēasnĢránonebovdobu,kdyēetníͲ
cinebylinasilnici,vozililidésvéhospodáƎskéstroje,zásobyinehlášený V domĢ ēp. 21 byl zƎízen tzv. „Fuhrenheim“, tj. dƽstojnická kantina.
V domĢ ēp. 17 u p. August. Kadlece byla ubikace velícího dƽstojníka
dobytek.
„kanceláƎ44“.VdomĢēp.65,tj.vhostinciuŠindeláƎƽ,bylakuchynĢpro
NaposledykonalysevlistopadubohoslužbyvoboukostelíchapakzaƎízení veškerouposádku44vNesvaēilech.
kostelƽažnalavice,kterémuselyzƽstati,seodváželodoskladišƛvBystƎici.
Koncem listopadu se obec prázdnila. Dne 12. prosince bylo zastaveno KletištibylozdepƎidĢlenoasi40letcƽamechanikƽ.Dƽstojníciletcibyli
vyuēování na obecné škole. Veškerý školní inventáƎ i nábytek odvážel ubytovánivdomĢēp.105.VelícídƽstojníkletcƽbydlelvdomĢēp.108.
Na letišti bylo celkem asi 50 letadel. Byly rozloženy i mimo letištní plochu.
ƎídícíuēitelJanKoubanaobecnouškoluveChlístovĢ.
PoceléobcivyjmanĢkolikbudovzarybníkembyliubytovánivojáci,kteƎí
Kudni20.prosince1943bylaobecprázdná.ObcíprobĢhlijenzapomenutý niēili domky a statky strašným zpƽsobem. Ploty dƎevĢné, vrata, dveƎe,
pes,toulavákoēka.Obyvatelstvo,rozbĢhnutépocelýchechách,upravovalo patraivaznítrámysloužilyjimktopení…Kukoncirokujižznašívesnice
si nové domovy a vzpomínalo na vlastní domov, ze kterého je vyhnal zbylyzdiastƎechy.OkupantinelítostnĢvšeniēili.
surový bezcitný nĢmecký okupant. Jen mrtví na hƎbitovĢ zƽstali strážci
Nadenpamátný„Dušiēek“bylopovolenoobēanƽmnesvaēilskýmnavštíviti
mrtvévesnice.
hrobynahƎbitovĢ.Sešlisezdevšichniasesmutkemvdušiprohlíželisi
TƎiobēanénepomáhalipƎi stĢhovánízesvé rodné obcesvýmrodinám. svázpustošenástavení.
ByltoAntonínBouēek,FrantišekKrálēp.58aJosefBaƛhaēp.5.Bylive
ZkronikyobcevypsalVladimírŠváb
vĢznicích, kam je nĢmeētí okupanti dali pro hospodáƎské pƎestupky.
UFrantiškaKrálenašlikontroloƎiasi40kgnehlášenéhoobilí,JosefBaƛha
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Rok1945:
Poēátkem tohoto roku vĢdĢli všichni obēané nesvaēilští, že se v tomto
roce vrátí do svých domovƽ. NĢmci byli biti na všech frontách. Na západĢ
armády spojenecké pƎekroēily hranice Ǝíše a na východĢ Rudá armáda
postupovala neúprosnĢ do vnitra Ǝíše nĢmecké. V dubnu v 11 hodin
v noci podniklo americké hloubkové letadlo útok na letištĢ v Nesvaēilech.
ProstƎílelozdenĢkolikletadelstojícíchnaletišti.
KdyžvypuklavPrazerevoluceaslavnépovstánípražskéholiduúētovalo
sNĢmci,jednoletadlotypuStorchstálelétalokuPrazeazpĢtaudržovalo
spojení armády nĢmecké bojující v Praze s velením vojenského cviēištĢ
zdejšího.
A pak už pƎišla slavná hodina našeho osvobození, pƎišel nezapomenutelný
9.kvĢten1945.VNesvaēilechbylaještĢhrstka(asi50)nĢmeckýchvojákƽ.
Dne10.kvĢtnaasitƎicetobēanƽzBystƎiceaNesvaēilzavedenídr.Raše
postupovalo k obci. PƎed obcí vyjednal dr. Raše s NĢmci volný odchod
tĢchto z obce. Obēané obsadili obec a zajistili všechny zásoby stƎeliva,
potravinaskladištĢ.BylyrozestavenyvobcihlídkyailetištĢbyloobsazeno
ahlídáno.TĢsnĢpƎedobsazenímvdobĢbojƽvPraze,odletĢlanazápad
s dƽstojníky tƎi letadla a sice Junkers 52, Storch a Messerschmitt 109.
Na letišti zbylo 140 barelƽ benzinu a 45 letounƽ, které ale NĢmci pƎed
kapitulacípoškodili,takžebylyletuneschopny.
Dne 15. kvĢtna pƎijela vítĢzná Rudá armáda do Nesvaēil. Oddíly její se
ubytovalyvNesvaēilechaokolí.StádakoníadobytkapáslasevolnĢna
polích kolem Nesvaēil. Ze zajateckého tábora u BystƎice byli pƎiváženi
nĢmeētízajatciatiēistilidomy.
Ajižsevraceliobyvatelédosvýchdomovƽ...
ZkronikyobcepƎepsalMiloslavŠebek




















Nanásledujícíchstranáchsimƽžeteprohlédnout
obrazovouēástpublikace,kterájistĢdokreslí
jednotlivávyprávĢnípamĢtníkƽ.
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Domek\íhovýchpƎedválkou

Rodina\íhova.NahoƎedceryMarieaAnna,uprostƎedmaminkaMarie,
tatínekAntonín,tetiēkaFanynka,doledĢtiRƽženkaaFrantišek
ZarchivuRƽženyVytejēkové

František,Rƽžena,MarieaAnna\íhovisrodiēi
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RodinaBezkoēkovýchvTrhovýchsvinech

ZarchivuZdeŸkaBezkoēky
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RodinaJirovskýchͲrodiēe,MilkaaJosef(pƎibližnĢ1940)
ZarchivuJosefaJirovského
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JiƎíDosoudilvLipsku(3.zleva)

ArchivJarmilyDosoudilové

FotoVanĢēkovýchzroku1938
rodiēe,Jarmilavpravo,sestrajindƎiška
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Únor1944ͲzvystĢhováníuMajerƽvLíšnĢ

DomekDosoudilových(1932)

KrejēovstvíBenešov
x JarmilaVanĢēková(Dosoudilová)ve2.ƎadĢ
x JiƎíDosoudilve4.ƎadĢ,3.zleva
ArchivJarmilyDosoudilové

JiƎíDosoudilvLipsku
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KarelKanda
ArchivMarieKandové

MarieaKarelKandovi
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SvatbaMiladaRoušarováaMiloslavMrva

Kamarádky(vlevopaníBartáková,vpravopaníMrvová)
ArchivMarieKandové

Oddacílistzroku1944
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DomekFulínƽ(nyníStránských),kambylapƎesídlenarodinaKozákova
zVrchotovýchJanovic

PrƽkazkevstupumatkypanaKozáka

ArchivKarlaKozáka
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HájenkavTvoršovicích,kdežilarodinaVeselých

KamarádkyveTvoršovicíchͲzleva:VlastaSekáēová,
MarieVeselá(Rezková),MilenaZívalová
ArchivMarieRezkové

Obraz,kterývĢnovalp.RƽžiēkaJosefuRezkovi(malovalhovlágruv
Tvoršovicích)ͲdodnesvisíuRezkƽ
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RodinaFulínovapƎedvystĢhovánímpƎedsvýmdomem
vNesvaēilech
DvojēataMilušeaMariesdĢtmiFelzmanovýminaJitrech

PaníFelzamnová,jejímaminka,
sesestramiFulínovými
adĢtmiFelzmanovými

DvojēataFulínovanaJirtech

ArchivrodinNeradovýchaŠimoníkových

BabiēkaBartƽškovásdvojēatynaJitrech
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HospodaUKlikƽvSemovicíchpovystĢhovánívr.1943

ZbytkystatkuStarých

PohospodĢUKlikƽzƽstalajenjáma

Pohlednapastušku

ArchivLibušePeškové
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NesvaēilskýhƎbitov1.11.1943

JosefSvátek


FrantišekKrál,Nesvaēilyēp.58,
zahynulvkoncentraēnímtáboƎe

KapletĢsnĢpoválce
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KuchynĢbystƎického„lágru“

BystƎickýpracovnítáborprožidovskémíšenceͲ“lágr“

Letadlananesvaēilskémletištipokonciválky
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