
Letos v červenci začala fir-

ma UNICONT OPAVA 

s.r.o. provádět v ZŠ Holčo-

vice stavební práce v rámci 

dotačního projektu Naše 

škola - nedílná součást roz-

voje kultury a vzdělávání 

v regionu. V rámci projektu 

prochází proměnou přede-

vším půdní prostory školy, 

které po rekonstrukci po-

skytnou zázemí nejen pro 

výuku hudební a výtvarné 

výchovy a pro děti, které 

navštěvují školní druţinu, 

ovšem v průběhu roku se 

HOLČOVICKÝ HLASATEL 
 
 
 

 

Středa 16.11.  

Ţivot politického vězně  
Beseda s páterem Stanisla-

vem Lekavým, rektorem 

poutního místa Panny Marie 

Pomocné u Zlatých Hor, 

která se uskuteční ve vzdě-

lávacím středisku místní 

základní školy      od 18 ho-

din. Více se dočtete v člán-

ku na stránce číslo dvě. 
 

Pátek 18.11. 

Domácí péče o nemocné I. 

Přednáška řeholní sestry 

Jany Pavly Hořákové od 17 

hodin ve vzdělávacím stře-

disku ZŠ. Více se dočtete v 

článku na titulní straně. 
 

Sobota 19. a neděle 20. 11. 

Kominík: Chcete-li vyuţít 

ještě letos sluţby kominíka, 

nahlaste svůj zájem na IC       

u paní Blanky Kundrátové 

(tel.554644134) do 14.11. 
 

Sobota 26.11. 

První adventní koncert  

Proběhne v Hotelu Zlatá 

Opavice. Od 17 hodin vy-

stoupí Pěvecké sdruţení 

slezských učitelek z Opavy. 
 

Neděle 4.12. 

Druhý adventní koncert  

v nově vybudované učebně 

hudební výchovy v ZŠ.     

Od 18 hodin vystoupí děti a 

učitelé ZUŠ Město Albrech-

tice, ale jiţ od 16 hodin bu-

dou pro veřejnost otevřeny 

nově vybudované půdní pro-

story a moderní jazyková 

učebna. 
 

Pravidelné bohosluţby 

v holčovickém kostele Ne-

poskvrněného Početí Pany 

Marie se konají kaţdou ne-

děli od 9.30 hodin. 
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Svozové dny 
Komunální odpad 

ve čtvrtek 10. 11., 24. 11.  
 

Informační centrum  

bude otevřeno i v sobotu 

5.11. od 8 do 11 hodin. 
 

Kalendář akcí 
 

Čtvrtek 3.11.  

Zasedání ZO č.10/2011                     

od 18 hodin ve vzděláva-

cím středisku ZŠ. 
 

Sobota 5.11.  

Přátelská kopaná:  

Na hřišti TJ Tatran Holčo-

vice se od 12 hodin usku-

teční přátelské utkání dí-

vek Baníku Ostrava proti 

výběru dívek z Bruntálska. 
 

Sobota 5.11.  

Mistrovská kopaná:  

Na domácím hřišti se na-

posledy v podzimní části 

představí  od 14 hodin 

naši muţi v souboji proti 

Jamarticím. 
 

Čtvrtek 10.11.  

Na OÚ proběhne setkání 

seniorů se zástupci Poli-

cie ČR. Téma: zvýšení 

bezpečnosti především 

senioru doma i na ulici. 
 

Pátek 11.11.  

Lampionový průvod 

V den příjezdu sv. Martina 

na bílém koni pro Vás 

připravila MŠ Holčovice 

jiţ tradiční lampiónový 

průvod. Sraz všech účast-

níků je v 17 hodin 

v parku. Pro účastníky 

bude připraveno občer-

stvení u MŠ. Pochutnat si 

můţete na martinovských 

rohlíčcích, ochutnat rov-

něţ můţete i punč a pro 

děti bude připravený čaj. 
Lampióny je moţné zakoupit 

v MŠ u paní Drškové.  

zde bude konat i celá řada 

akcí určených pro veřejnost.  

Zatímco práce v podkroví 

školy budou ukončeny 

v listopadu, učebna pro výu-

ku cizích jazyků s moderními 

informačními a komunikač-

ními technologiemi je jiţ 

připravena slouţit svému 

účelu.  

Na projekt, jehoţ celkové 

náklady jsou okolo 5 000 

000 Kč, poskytla Regionální 

rada regionu soudrţnosti 

Moravskoslezsko dotaci ve 

výši 3 700 000 Kč. 

Půdní vestavba ZŠ je před dokončením 

 

Sluţba trpícímu člověku – 

to bude hlavní téma před-

nášky, která se uskuteční 

v pátek 18. listopadu 2011 

od 17 hodin ve vzdělávacím 

středisku místní základní 

školy. Přednášku povede 

Mgr. Jana Pavla Hořáková 

z Kongregace sester svaté-

ho Karla ve Městě Albrech-

ticích. Seminář bude rozdě-

lený do čtyř odvětví:  

1. Proč? - Utrpení a nemoc 

jako náročná ţivotní situa-

ce, hledání smyslu, něco o 

logoterapii. 

2. Dotkni se ran - cesta ne-

mocí, kterou je moţné spo-

lečně projít. Psychologie 

nemoci, přístupy k nemocné-

mu, cesta k přijetí a porozu-

mění. 

3. Jedině nemocnice? - něco 

o hospicové péči, domácí 

péči, paliativní medicíně a 

současných moţnostech péče 

o nemocného v jeho přiroze-

ném prostředí. 

4. Slouţící láska v praxi - 

malá ukázka pomůcek pro 

péči o nemocné. 
(Studio STA - Radek Vráblík) 

Domácí péče o nemocné I. 



silnici a narazil do směrové-

ho sloupku, kde pak zůstal 

stát,“ doplnila mluvčí brun-

tálské policie Pavla Tuško-

vá.  

U dopravní nehody ke zra-

nění osob naštěstí nedošlo a 

způsobená škoda činí sto 

dvacet tisíc korun. „Při de-

chové zkoušce řidiči Re-

naultu policisté naměřili 

1,47 a po půlhodině 1,40 

promile. Ten je podezřelý z 

přečinu ohroţení pod vlivem 

návykové látky,“ uzavřela 

mluvčí Tušková. 
(Studio STA - Radek Vráblík) 

Druhý říjnový víkend byl 

doprovázen dopravními 

nehodami pod vlivem alko-

holu. K jedné nehodě došlo 

v neděli 9. října 2011 

v Holčovicích – Spálené. 

Místem okolo půl třetí od-

poledne jel šedesátiletý 

muţ s vozidlem Renault. 

Na přímém úseku vozovky 

přejel do protisměru, kde 

narazil do protijedoucího 

Fordu, kterého řídil šesta-

šedesátiletý muţ. 

„Muţ po nehodě nezastavil 

a ujíţděl, kdy po několika 

metrech vyjel vlevo mimo 

v těţkém ţaláři s následky 

podlomeného zdraví, nespo-

četnými výslechy Stb a mno-

ha dalšími zkouškami 

v průběhu ţivota. Máme tak 

jedinečnou příleţitost zapo-

slouchat se do vyprávění vý-

znamné osobnosti, která svý-

mi ţivotními činy přispěla 

České republice. 

Farnost Holčovice ve spolu-

práci s obcí pořádá ve středu 

16. listopadu 2011 od 18 ho-

din ve vzdělávacím středisku 

místní základní školy setkání 

se vzácným člověkem, rekto-

rem poutního místa Panny 

Marie Pomocné u Zlatých 

Hor, laureátem ceny ,,Zlaté 

srdce Evropy“ – páterem 

Stanislavem Lekavým.  

Mír či smíření na jakékoliv 

úrovni není moţné bez od-

puštění – toto je ţivotní po-

stoj člověka, který jako poli-

tický vězeň strávil několik let 

KRIMI ZPRAVODAJSTVÍ 

HOLČOVICKÝ HLASATEL 

Prostor nad základní školou 

v Holčovicích se změnil na 

válečnou zónu. Při podzim-

ním pokračování military 

akce se hráči obrazně přesu-

nuli do Bosny a Hercegoviny 

a inspirovali se bojovými 

akcemi, které se zde odehrá-

ly v letech 1994 aţ 1995. 

Mezi bojujícími stranami  

konfliktu nechyběly ani mí-

rové jednotky IFOR. Cílem 

akce bylo přiblíţit si atmo-

sféru soudobého válečného 

konfliktu. „Vzhledem k vě-

kovému průměru kluků, kteří 

se do rekonstrukce zapojili, 

lze předpokládat, ţe si bal-

kánský konflikt nepamatují z 

dob, kdy plnil televizní zpra-

vodajství prakticky v přímém 

přenosu. O událostech v bý-

valé Jugoslávii se u nás moc 

nemluví a školní učebnice se 

o novodobých válkách na 

Balkáně nezmiňují, proto jim 

chceme všechno přiblíţit 

touto formou,“ vysvětlil 

hlavní organizátor Vladimír 

Tománek proč si pro simulo-

vání bojů vybrali nedávné 

události, které mnozí z nás 

sledovali v aktuálním tele-

vizním zpravodajství. Holčo-

vická válka se snaţila co nej-

věrněji čerpat z nepřehledné-

ho konfliktu, kde se často 

překrývaly vlastenecké a zlo-

činecké síly. Aby byla situa-

ce co nejvěrnější, docházelo 

kromě organizovaných útoků 

a osobních soubojů na bojiš-

tích i k černému obchodu. 

Organizátoři se nevyhýbali 

dokonce ani takovým natura-

listickým scénám jako je si-

mulace popravy zajatých ne-

přátel. Aby simulace byla 

věrná do všech detailů, osob-

ní zbraně doplňovala také 

imitační pyrotechnika a bo-

jovné strany dokonce měly k 

dispozici repliky minometů s 

velmi hlasitým zvukovým 

efektem. 

„Pocity člověka, který se sta-

ne účastníkem válečného 

konfliktu, 

jsou těţko 

sdělitelné. 

Přesto se 

snaţíme do 

t a k o v ý c h 

situací vcí-

tit a často naše akce konzultu-

jeme s Československou obcí 

legionářskou a s válečnými 

veterány,“ zdůraznil Vladimír 

Tománek.  

Válečná rekonstrukce proběh-

la pod záštitou Obce Holčovi-

ce a díky pochopení majitele 

luk Jiřího Číţka. 
(Studio STA - Radek Vráblík) 

OBECNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 

Setkání se Stanislavem Lekavým 

Louky se proměnily v bojiště Balkánu 

V Holčovicích jel muţ pod vlivem alkoholu 

Krádeţ pily šetří albrech-

tičtí policisté v Holčovi-

cích - Dlouhé Vsi. Dosud 

neznámý pachatel vstoupil 

v době od 20. do 21. října 

2011 na nezajištěný poze-

mek rekreační chaty, ze kte-

rého vytlačil cirkulovou pi-

lu. Následně ji odcizil a ma-

jiteli způsobil  škodu             

ve výši osmi tisíc korun.  
(Studio STA - Radek Vráblík) 

Zlodějíček odcizil ze zahrady cirkulárku 

Foto: Policie ČR 

DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 

Koncem října začala spo-

lečnost Silnice Morava 

s.r.o. provádět opravu vo-

zovky II/452 v úseku od 

bývalé skládky aţ po místní 

část Jelení. Práce na obnově 

povrchu budou ukončeny 

v průběhu listopadu. 

Probíhá další etapa opravy komunikace 

Od začátku listopadu musí 

mít řidiči přezuté letní pne-

umatiky. Nařizuje to nove-

la silničního zákona číslo 

361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích.  

Zimní přezůvky na auto-

mobilech jsou povinností 

pro řidiči od 1.11. do 31.3. 

i na silnicích, kde 

jsou značky typu 

„Zimní výbava.  

Za porušení zákona 

hrozí řidičům ztráta 

jednoho bodu a 

také pokuta ve výši dvou 

tisíc korun. 
(Studio STA - Radek Vráblík) 

Od listopadu automobily musí mít přezůvky!! 

Stránka 2 



Stránka 3 

Slezská diakonie Krnov nabízí rodinám s nezletilými dět-

mi bezplatnou sluţbu Sociální asistence.  Jedná se o soci-

álně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi spočívající v 

podpoře a poradenství v nejrůznějších ţivotních situacích. 

Zájemci o sluţbu mohou kontaktovat poskytovatele na e-

mailové adrese soc.as@sdk.cz, nebo telefonním čísle 734 

439 347. 

Slezská Diakonie Krnov provozuje v Holčovicích klubov-

nu pro rodiče s dětmi, ve které probíhají různé tvůrčí čin-

nosti od výtvarných přes taneční aţ po sportovní a spole-

čenské akce. Klubovna je umístěna v I. poschodí hasičské 

zbrojnice a provozní doba je kaţdé úterý od 10 do 17 

hodin. Těšíme se na nové návštěvníky.  

Řecká zábava poprvé v hotelu Zlatá Opavice 
Ihned po skončení řecké zábavy v červnu roku 2010 se 

pořadatelé zamýšleli nad budoucností této pravidelně se 

opakující akce. Počet účastníků akce v areálu TJ Tatran 

Holčovice  byl totiţ závislý na počasí, a to v posledních 

letech nebylo zrovna přívětivé. Letos se setkání s řeckou 

kulturou poprvé konalo první říjnovou sobotu v hotelu 

Zlatá Opavice a podle pozitivních ohlasů se zdá, ţe tento 

důstojný kulturní stánek bude svědkem pořádání i dalších 

ročníků. Nutno ještě dodat, ţe i tentokrát hrála k tanci a 

poslechu skupina Salloniki.  

V Holčovicích po obloze létali papíroví draci 
Jako kaţdým rokem pořádala místní mateřská škola Draki-

ádu pro děti předškolního věku a z niţšího stupně základní 

školy. Sraz účastníku byl před obecním úřadem a poté se 

děti vydaly po cestě, kde je čekalo pár úkolů, které musely 

zvládnout a dostat se na holčovický kopec. Závěrem pak 

začaly děti i rodiče pouštět draky. Pro děti bylo připravené 

občerstvení a všichni zúčastnění obdrţeli medaile. 
(Studio STA - David Sztyper) 

Výsledkový servis: ŘÍJEN 
 

Mistrovská kopaná: PŘÍPRAVKA 

Jindřichov – P 4:9 (branky vstřelili 3x Jakub Kubacký, 3x 

Martin Váňa, 2x Tomáš Včelný a 1x Tomáš Chybík) 

P – Karlovice   0:3 

FC Slavoj Bruntál – P 11:1 (branku vstřelil Jakub Kubacký) 

Světlá Hora – P  2:0 

P – Brantice   1:8 (branku vstřelil Jakub Kubacký) 
 

Mistrovská kopaná: ŢÁCI 

Ţ – Jindřichov 1:10 (branku vstřelil Nicolas Tümmler) 

Karlovice – Ţ 4:3 (branky vstřelili dvakrát Nicolas Tümmler 

a jedenkrát Nikolas Carbol) 

Ţ – Chomýţ 1:6 

Lichnov - ţ 1:1 
 

Mistrovská kopaná: MUŢI 

Vysoká – M 2:0 

M – Hošťálkovy 2:1 (obě branky vstřelil Tomáš Horáček) 

Široká Niva – M 0:1 (branku vstřelil Martin Buček) 

M – Lomnice 2:1 (branky Vojta Sivák a Petr Moravčík) 

Moravskoslezský Kočov - M 3:1 (branka Rosťa Rybka) 
 

Přípravné utkání: BENJAMÍNCI 

TJ Tatran – Avízo 7:1 (branky: 4x Tomáš Chybík, 2x Adél-

ka Válková, 1x Klárka Římanová) 
 

 

Holčovická výprava na Nou Camp se vydařila 
V úterý 18. října ve 13 hodin se dala do pohybu karavana aut 

směr Bratislava, odkud se holčovická výprava pod vedením 

Karla Klímka ml. letecky přesunula na Mallorku. Ovšem 

hlavním cílem výletníků se nestal tento malebný ostrov, ný-

brţ jeden z nejslavnějších fotbalových stánků světa, slavný 

Nou Camp v Barceloně, který byl ve středu 19. října dějiš-

těm zápasu FC Barcelona versus Victoria Plzeň. Fascinující 

byla jiţ samotná atmosféra na stadionu, vţdyť přímo na zá-

pas přišlo 75 000 diváků. Ovšem v okamţiku, kdy na trávník 

vyběhli Lionel Messi, Xavi, Iniesta, David Villa, Pedro a 

další fotbaloví kouzelníci, se nejednomu z nás zvýšila tepová 

frekvence a celým tělem procházela zvláštní energie. 

S úţasem jsme sledovali výjimečné představení barcelon-

ských hvězd, které 90 minut dokazovaly, ţe fotbal můţe po-

skytovat radost nejen hráčům, ale rovněţ divákům.  
 

Elektrozařízení patří do sběrného dvora 
Město Albrechtice provozuje od října nový sběrný dvůr. Pro-

vozní doba v zimním období je následující: kaţdé úterý             

od 8 do 17 hodin, čtvrtek od 13 do 17 hodin a sobotu                

od 8 do 11 hodin. Pracovníci Vám zdarma odeberou násle-

dující odpad: 1.Velké domácí spotřebiče - ledničky, prač-

ky..., 2. Malé domácí spotřebiče - vysavače, ţehličky…,            

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační 

zařízení - počítače, mobilní telefony…, 4. Spotřebitelská 

zařízení - video, audio technika, hudební nástroje…,               

5. Osvětlovací zařízení - ţárovky, trubice…, 6. Elektrické 

a elektronické nástroje - vrtačky, pily, zahradní technika... 

Rodiny s nezletilými dětmi - Sociální asistence SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 

LISTOPAD 2011 

Aktuální informace z celého okresu 

oblast Quinburk - David a Veronika Sztyperovi 

mailto:soc.as@sdk.cz
http://www.studio-sta.cz/
http://www.studio-sta.cz/
http://www.studio-sta.cz/


a mohlo být nešťastných více. Pří-

pad byl vyšetřován na místě ob-

lastním velitelem, bezpečnostním 

referentem od zemského národního 

výboru z Ostravy. Jak to skončilo 

nevím, protože jsem stále čekal, že 

nás budou volat k soudu, ale dosud 

nic.“ 

Místo, kde se tato událost odehrá-

la, je u dnešního penzionu Lesní 

zátiší asi dva metry vlevo za mos-

tem směrem do Spáleného. Vpravo 

je ještě zachovalá ona kamenná 

zeď, ze které spadli vojáci do vo-

dy. Další zajímavostí je, ţe 25. 

února 1949 byl Miloslav Růţek 

vyznamenán in memoriam prezi-

dentem republiky Klementem 

Gottwaldem Řádem 25. února 

1948 bronzovou medailí. Všude 

jinde by mu byl také postaven 

pomníček, u kterého by kaţdoroč-

ně hořely svíčky a čestnou stráţ by 

tu stáli pionýři a svazáci jako u 

mnohých pomníků neznámých 

vojínů a dalších podobných akcí. 

Ale v Holčovicích nic. Dokonce 

ani v obecní kronice není o této 

události ani zmínka. Další otázky 

vyvolává zmínka o Banderovcích. 

V roce 1948 uţ byla většina Ban-

derovců na Západě, a pokud v 

republice nějací zbyli, tak to neby-

ly skupiny, ale jednotlivci. To 

tvrdil i člověk, s nímţ jsem se 

seznámil v Ostravě a jehoţ otec 

byl členem pohotovostního pluku 

SNB a s Banderovci bojoval na 

Slovensku. Podle něho Banderovci 

přes Jesenicko vůbec nešli, šli 

hlavně přes Beskydy v oblasti 

Soláně, kde se s nimi také střetl. 

Tady u nás a v okolí se spíše pohy-

bovaly loupeţivé tlupy z Polska, 

které rabovaly opuštěné domy a 

kradly dobytek. Snad bylo pro 

tehdejší reţim jednodušší tyto 

tlupy označit za Banderovceneţ 

říci pravdu, ţe k nám chodí loupit 

občané z lidově demokratického 

Polska. Další otázka vyvstává, zda 

to skutečně byla zbrklost nebo 

strach pro poručíka Holana. Vţdyť 

kaţdý z nás, co byl na vojně a tuto 

situaci si dovede dobře představit, 

si nemyslí, ţe by někdo dovedl 

usnout, kdyţ navíc ví, ţe v okolí se 

pohybuje 7 ozbrojených muţů. A 

navíc je nechá kolem sebe projít a 

pak střelí toho prvního a tedy od 

sebe nejvzdálenějšího přímo do 

hlavy, jak je doloţeno v úmrtním 

listu. Jak to tehdy skutečně bylo, 

zda za tím stálo něco víc či to sku-

tečně byla nešťastná rána, a proč 

se to nakonec všechno ututlalo, se 

uţ asi nedozvíme. To vše odvál 

čas. Nakonec jsem s manţeli Růţ-

kovými na místě tragédie zapálil 

svíčku a uctil minutou ticha památ-

ku muţe, který v naší obci poloţil 

ţivot. 

V naší obci se v průběhu staletí 

odehrálo mnoho zajímavých udá-

lostí, které byly více či méně zdo-

kumentovány a popsány. Existují 

ovšem i události, které by se daly 

zařadit do kategorie zapomenuté. 

Ale to neznamená, ţe by tyto udá-

losti nebyly zajímavé a nestály za 

zmínku. O jedné takové události 

jsem se shodou okolností dozvěděl 

a zdá se mi natolik zajímavá, ţe 

jsem se rozhodl o ní napsat něco 

více. V létě mě kontaktovali starší 

manţelé z Plzně s tím, ţe pátrají po 

osudu svého příbuzného, který zde 

v roce 1948 tragicky zahynul, a 

rádi by našli místo, kde k tomu 

došlo. Měli s sebou dva dopisy na 

jiţ velmi vetchém papíru. Není 

divu, neboť jeden dopis byl z pro-

since 1948 a druhý z ledna 1949. 

Nejvíce mě ovšem udivilo, ţe po 

tom všem, co se stalo, tak tehdejší 

reţim dělal vše pro to, aby se ve-

řejnost toho moc nedozvěděla, ba 

dokonce tyto dopisy byly rodině 

doručeny aţ po létech. Příbuzným 

bylo dokonce znemoţněno, aby do 

Holčovic přijeli osobně zjistit něco 

bliţšího o osudu svého příbuzného. 

A co se tehdy onoho osudného 1. 

října 1948 odehrálo? Byly 3 roky 

po válce, byla to doba ještě divoká. 

Po nedávném odsunu Němců v 

obci bylo mnoho opuštěných domů 

a potulovala se tady všelijaká indi-

vidua. A právě onoho osudného 

dne došla na velitelství SNB do 

Krnova zpráva, ţe v obci řádí Ban-

derovci. Byli do obce posláni vojá-

ci a výsledkem této akce byl jeden 

mrtvý příslušník SNB. Tímto mrt-

vým byl Miloslav Růţek, stráţmis-

tr SNB v Krnově. Pocházel z Obo-

ry u Kralovic nedaleko Plzně, kde 

se 22. března 1921 narodil. 

 Celý průběh akce velmi dobře 

popsal očitý účastník této akce, 

praporčík Josef Havlín z útvaru 

SNB v Krnově. Zde jsou jeho 

vzpomínky na osudný 1. říjen 

1948.  

„Tak v ten osudný den, večer asi o 

dvacáté hodině, jsme dostali zprá-

vu, že v obci Horní Holčovice, asi 

20 km na západ od Krnova, byla 

tlupa Banderovců v síle asi 7 

mužů. Bylo tam soustředěno větší 

množství příslušníků ze stanic 

SNB, ale to všechno nestačilo, a 

tak si tam pozvali ještě nás. A jeli 

jsme na otevřeném nákladním autě 

a po cestě jsme si zpívali. Po pří-

jezdu na VS v Horních Holčovicích 

dostal jsem rozkaz rozdělit moje 

družstvo na dvě části. S polovinou, 

ve které jsem byl já velitelem, byl i 

Mirek. Dostali jsme za úkol navá-

zat spojení s hlídkou z VS Krnov, 

která se nacházela u mostu za 

Holčovicemi, a potom hlídkovat po 

silnici a v blízkosti pily, kde byli 

Benderovci večer viděni. Při pří-

chodu na silnici jsem rozdělil 

chlapce tak, že jsem poslal tři po 

levé straně silnice po banketu a já 

jsem šel s Mirkem po pravém ban-

ketu. Já jsem šel v předu a Mirek 

za mnou. Vesnice je roztahaná a 

každý barák zvlášť postavený a 

polovina domů opuštěná. Byla 

dosti značná tma, ale na deset 

metrů bylo vidět. U jednoho domu 

jsme zaslechli nějaké kroky a tak 

jsme se přesvědčovali, co se tam 

děje. Po ohledání místa přešel 

Mirek na druhou stranu silnice a 

za mnou přešel druhý z chlapců. 

Po tom jsme pokračovali dále v té 

změně, že Mirek šel první po levé 

straně silnice a já ještě s jedním po 

pravé straně. Když jsme přišli k 

mostu, tak jsem upozorňoval 

chlapce, že snad zde ta hlídka 

bude. Protože se nám zdálo,že 

jdeme již dosti dlouho a již jsme 

jeden most přešli.Tak jsme si neby-

li jisti, u kterého mostu se hlídka 

nachází.Po přejití mostu, který je 

dřevěný, šel jsem v jedné rovině s 

Mirkem. V tom vyšla rána a my 

všichni jako na povel jsme padli k 

zemi. Měl jsem dojem, že z blízké-

ho domu, který byl opuštěný, jsme 

byli napadeni Benderovci. Hleděl 

jsem se co nejrychleji dostat ze 

silnice do krytu, protože jsme zů-

stali ležet na holé silnici na konci 

mostu a neměli jsme ten nejmenší 

kryt. Čekal jsem každou chvíli, že 

dostanu do těla dávku ze samopa-

lu. Také ten kamarád, co šel se 

mnou, se hleděl dostat ze silnice. 

Na konci mostu, ale byla asi dva 

metry vysoká zeď, ze které jsme 

oba spadli do trní a do vody. Mezi 

tím padly ještě asi tři jednotlivé 

rány a potom dávka ze samopalu. 

Měl jsem obavu o Mirka, který byl 

na té straně, odkud výstřel vyšel, a 

dělal jsem si starost, jak bych mu 

pomohl, kdyby snad byl raněn. Po 

této střelbě nastal klid. Já jsem se 

přebrodil přes potok a jeden z 

hlídky ustoupil za most a toho jsem 

poslal s hlášením na stanici, že 

jsme byli přepadeni. Byli jsme v 

takovém postavení, že jsme nemohli 

palbu opětovat, protože jsme neměli 

přehled na silnici. Hned na to přijel 

jeden příslušník ze stanice na moto-

cyklu a obrátil a jel zpět. Poté při-

jelo auto a osvítilo silnici. Bylo to 

auto s našimi příslušníky ze stanice. 

Vystoupil jsem na most a v tom 

jsem viděl z druhé strany mostu, že 

tam vylézají příslušníci SNB ze 

stanice Krnov. Ovšem v tom jsem 

již také uviděl na kraji silnice ležet 

jednoho muže v kaluži krve. Hned 

mi napadlo, že je to Mirek. Když 

jsem přišel k nim, hned jsem se jich 

ptal, který ho zastřelil. Případ byl 

již docela jasný. Potom se přiznal 

praporčík Holan ze stanice Krnov. 

Musím Ti napsat, že před výstřelem 

jsme nebyli vyzváni ani varováni. 

Potom, když jsem spadl do vody, 

byl jsem toho mínění, že jestli hlíd-

ka VS byla u tohoto mostu, že se 

nám musí ozvat, nebo že byla Ben-

derovci odzbrojená a tito čekali na 

to, až přijdeme vystřídat a dali se 

do nás. Jinak jsem si to nedovedl 

vysvětlit. Protože něco takového 

jsem nikdy nepředpokládal. Byl 

jsem půl roku na Slovensku proti 

bandám UPA a měl jsem tam mladé 

chlapce, kteří nebyli vojáky, a byla 

tam častá přestřelka s Benderovci a 

chodívali jsme proti sobě s vojáky a 

v noci a nic se nestalo a tady jen 

jsme vylezli a již jeden mrtvý a ještě 

za takových okolností. To víš, že 

jsme byli všichni jako zařezaní a 

kdyby nás byli chtěli ještě někam 

poslat, tak myslím, že by nás byli 

nikam nedostali. U toho příslušní-

ka, co první vystřelil, to byl buď 

veliký strach, nebo spal a probudil 

se, až již Mirek byl asi pět metrů od 

něho. Oni byli všichni ukryti v pří-

kopech v tak výhodných postave-

ních, že měli na střelbu vždy dosti 

času. I kdyby proti nim šli Benďáci, 

protože by jim nemohli nikam utéct, 

neb jsme byli na mostě. Bylo ještě 

štěstí, že my jsme se nemohli ukrýt 

a zahájit střelbu a házet ruční gra-

náty. Byli by na to škaredě doplatili 

HISTORICKÝ KOUTEK ROMANA VAVERKY 
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