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Nevinné lidské oběti

2. světová válka si vyžádala mnoho obětí, někdy i opravdu nevinných životů. A po-
dobně to dopadlo v tomto příběhu z historie Horní Bečvy v období 2. světové války. 

Jednoho pochmurného dne roku 1944 se stala velká tragédie v Horní Bečvě v ob-
lasti Kladnaté. Když se v tento den vracel Janek domů z práce, čekal na něj s bre-
kem jeho syn Fanůš. Povídal, že byl u sousedky Kamily Tkáčové s jeho kamarádkou 
Mařou Sobkovou. Přišli tam Němci a ptali se Kamily, jestli neschovává partyzány. 
Ano schovávala je, ale před Němci zapírala, co to šlo. Bylo to však marné. Němci je 
objevili a začala bitka. Když rvačka skončila, bylo tam několik mrtvých.

Fanůš a Mařa utekli se strachem domů. Kamila v domě zůstala i se svými dětmi. 
Neuplynula však dlouhá doba a Kamila s dětmi se objevila u Jankova stavení. Vešla 
dovnitř se svým nejmenším dítětem v náručí. Ostatní její děti vběhly do chalupy 
hned za ní. Převyprávěla, co se stalo Jankovi ještě jednou. Pověděla mu také, že 
jejího manžela zajalo gestapo kdesi ve městě. Chudinka teď zůstala s dětmi sama. 
Janek jí nabídl, aby u něj i s dětmi přenocovala. Kamila přikývla. Uložili děti ke spaní, 
ty byly namačkané v rohu postele.

Do pozdější hodiny přišly ještě dvě kontroly Němců. Zabavili jim půlku chleba 
a taky máslo. Doklady chtěli jen po Jankovi, což ho dost překvapilo. Bylo zvláštní, 
že po Kamile doklady nechtějí. Oba seděli u okna a povídali si. Najednou se Kami-
la zvedla a řekla: „Musím se jít podívat na dobytek.“ Janek jí to vymlouval, proto-
že nechtěl, aby šla ve tmě do domu plného mrtvol. Ale Kamila si vedla svou. Nako-
nec tedy odešla s tím nejmladším synem a řekla Jankovi: „Zítra si pro děti přijdu, 
nechci jim teď trhat spaní.“ Janek přikývl. I když nebyl moc rád, že Kamila odešla. 
Bylo už odpoledne a Kamila pořád nikde. Děti se začaly shánět po mámě, a tak se 
Janek rozhodl, že je domů dovede.

Když dorazili k domu, uviděli první mrtvolu, byl to Němec. V domě jich bylo ještě 
několik, ale Kamila nikde. Vešli tedy do chléva, ale nebyla tam Kamila, ani dobytek a 
po dítěti ani stopa. Janek nechápal, kde všichni zmizeli. Vrátil se domů a přemýšlel, 

Adéla Bohušová, 7.A
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Adéla Bohušová, 7.A

Monika Botková, 6.A
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Tajemství
Je zima roku 1944, mrzne, až praští. Sněhu jsou skoro dva metry. Žiju s rodiči, praro-
diči a pěti sourozenci v Beskydech na samotě uprostřed lesa. 

Jednoho rána jsme se připravovali se sourozenci na cestu do školy. Cesta je dlouhá a 
náročná. Táhne se dlouhým lesem. Většinou chodíváme dvě a půl hodiny. Když jsme 
byli v polovině cesty lesem, můj bratr si všiml pohybu na hřebeni mezi stromy. Za-
stavili jsme se a pečlivě sledovali, jestli se mu to nezdálo. Najednou jsme spatřili tři 
mužské postavy, jak směřují rychle pryč. Báli jsme se. Pokračovali jsme v cestě. Ule-
vilo se nám, až když jsme vyšli z lesa a viděli ostatní čekající děti z okolních samot. 
Po příchodu do školy jsme to vyprávěli panu učiteli. Ten nám na to řekl: „Mohli být 
partyzáni, nikde o tom nemluvte, ať je neprozradíte.“ Vyučování pokračuje. Najed-
nou nás vyrušila projíždějící auta německých vojáků, směřují do hor. Dále jsme po-
kračovali ve výuce. Za chvíli jsme skončili. Těšili jsme se se sourozenci domů. Oblékli 
jsme se a vypravili zpátky domů. Šli jsme opět lesem a báli se, abychom zase někoho 
nepotkali. Zanedlouho jsme přišli domů, kde nás čekala maminka s obědem. Rodiče 
se nám zdáli nějací zaražení, jakoby se něčeho báli. 

„Děje se něco?“ Zeptala jsme se jich. „Ne, nic,“ odpověděli skoro jednohlasně.
Pokračoval den, za dnem. Blížilo se jaro. S jarem přišel konec války. Až poté se nám 
rodiče svěřili, že schovávali partyzány.

co se s Kamilou mohlo stát. Z přemýšlení ho vytrhl křik Němců, kteří zapalovali 
Tkáčovo stavení. Janek dostal strach. Co když po vypálení Tkáčova stavení zapálí 
i ten náš? To se však nestalo.

Němci se vrátili stejnou cestou, kterou přišli. Po tom všem se dozvěděl od souse-
da, že Kamilu s dítětem odvedla v noci skupina Němců. Vzali s sebou i dobytek. 
Na půli cesty zabili jednu krávu a pojedli. Dítě odvezli do ústavu v Kunčicích pod 
Ondřejníkem a Kamilu zavezli do věznice ve Frenštátu pod Radhoštěm. Věděla, že ji 
tam čeká jen utrpení, a tak se ještě ten večer oběsila na svém šátku. Takto skončil 
příběh rodiny Tkáčů. 
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Veronika Balejová, Lucia Kučesová, 8.A

Úryvok z denníka 
Hedvigy Porubčanskej, 
priamej účastníčky 
Slovenského národného povstania

15. 11. 1944  –  streda              9:18
Sedím s rodinou v pivnici a počúvam húkanie. Sú tu všetci okrem otca. Všetkých 
nás sem poslal a sám ostal strážiť dom. Po našej ulici chodia tanky a lietadlá zisťujú 
kde sú. Občas sem príde otec a oznamuje nám čo sa deje. Pred chvíľou nám bol 
oznámiť, že na dom tety Romany spadla raketa. Nikoho to neprekvapilo, pretože sa 
vedelo že tam chcú Nemci zhodiť raketu. Potom však oco povedal, ako sa to stalo. 
Keď sa už Nemci chystali zhodiť raketu, muž tety Romany, ujo Miloš povedal, aby 
všetci išli rýchlo do kuchyne. Najmladší syn tety Romany, Lukáško, sa schoval pod 
stôl. Keď raketa dopadla, zničila celú jednu polovicu domu. Prežili to všetci okrem 
Lukáška, ktorého zavalil stôl. Doteraz plačem, ale to mi ho už  nevráti.
16.11.1944 – štvrtok                        12:15 
Zase plačem, pretože umrel Fero. Stalo sa to, keď bol s krstným  a Jožom  orať pole. 
Ako tak orali na dom vedľa poľa spadla raketa, a všade lietali črepy a kamene. Jeden 
letiaci črep podrezal Ferovi hrdlo, ďalší črep krstnému  rozrezal nohu a  Jožovi skoro 
odrezalo prst. Zbadala to  mama, ktorá prala na rieke  a kričala na babku, ktorá ich 
odviedla do kostola. Babka Lida  našla nemeckého  lekára, ktorý ich ošetril.
                                                                                                               16:06 
Sedím pri okne a sledujem  ako mama s otcom odchádzajú, berú totiž Joža s krst-
ným do nemocnice. Krstného noha nevyzerá vôbec dobre. Veľmi sa oňho bojím!  
Dúfam, že bude v poriadku. 
                                                                                                                                      16:53
Som úplne v šoku... Práve som videla ako zabili tetu Alenu s jej dcérou. Je to hrozné, 
veď sa narodila len pred tromi dňami...
25.11.1944 – piatok           15:39
Dnes zabili šiestich partizánov. Nahnali ich do jaskyne a hodili tam granát. Všetci 
mŕtvy. Bojím sa, aby sme neskončili rovnako...
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Pavol Kozel,8.A

16.12.1944 – nedeľa             5:35
Veziem sa aj s mamou, sestrami a bratom k tete do Lachova. Teta Romana sa aj s 
jej rodinou išli schovať do hôr, pretože ocko povedal, že idú bombardovať Porúbku. 
Všetci sa skrývajú ako najlepšie vedia. Odchádzajú k rodinám alebo utekajú do hôr. 
V domoch ostávajú len otcovia. Plakala som a chcela aby sa išiel oco schovať s nami. 
Ale povedal že ostane. Musím už končiť. Vystupujeme. 

Spomínanie mojej starkej
Slovenské národné povstanie ovplyvnilo život mnohých ľudí. Okrem iného aj mojej 
starkej. Porozprávala mi príbeh svojich rodičov. 

V čase SNP mala len sedem rokov. Jej rodičia schovávali na povale dvoch utečencov 
z Bratislavy. Boli to židia , ktorých k nim ich farár z obce priviedol. Starká spomínala 
na jednu príhodu, keď mala byť razia v domoch. 

Pradedo Michal schoval oboch utečencov na voze a prikryl ich senom. S týmto vozom 
zašiel do vinice a tam ich schoval v domčeku na náradie. Vždy pred obedom sa vybral pra-
covať s viničom a babka Mária posielala moju starká za ním s obedom. Obed zjedli ute-
čenci a pradedo Michal sa najedol až doma. Keď razia skončila oboch ich priviezol domov. 

Pred príchodom frontu ich miestny farár potajomky skryl na fare.  Starká spomí-
nala, že keď boli u nich celý deň vedeli byť tichučko ako myšky. Nikto z ich susedov 
netušil, že na povale niekto žije. Po vojne sa obaja manželia odsťahovali za more, 
do Kanady. V Kanade začali nový život. Narodili sa im dve dcéry. Krivda z vojny však 
v nich ostala tak hlboko zakorenená, že sa na Slovensko už nikdy nevrátili. Ostali len 
v písomnom kontakte s pradedom Michalom a prababkou Máriou Juranovou.

Na Vianoce a Veľkú noc na nich nikdy nezabudli. Poslali pozdrav. Takto to bolo až do 
ich smrti. Na návštevu obce Mora prišli až ich dcéry. 

Starká bola ešte veľmi malá, keď sa to stalo, ale aspoň toľko si z tej doby pamätá.

Veronika Balejová, Lucia Kučesová, 8.A



9



10



11

Sára Bílková, 7.A

Dokonalý útěk

Má rodina si toho v druhé světové válce mnoho prožila. Tekly slzy a pot. Strach také 
hrál svou roli a stejně tak i bolest. 

Píše se rok 1945. Zrovna jsem spal, zdál se mi krásný sen, že všechny ty války skon-
čily. Když tu najednou někdo zabuší na dveře. „Otevřete!“ ozvalo se přede dveřmi. 
Hrozně jsem se vylekal a spadl jsem z postele. Ale hned jsem se zvedl. Běžel jsem 
otevřít dveře, ale to jsem neměl dělat. Vyskočili na mě tři Němci. Násilně mi svázali 
ruce a já nevěděl, co se děje. Mlátili mě ze všech stran. Už jsem ani tu bolest ne-
vnímal. Popadl jsem nejbližší věc a bouchnul jednoho do hlavy. Začal krvácet, ale já 
taky. Začaly se mi zavírat oči. Zmlátili mě do bezvědomí. 

Probudil jsem se se všemi dalšími muži, které zajali na Valašce ve škole. Hlídalo 
nás asi dvacet Němců. Nevím, kolik nás tam dohromady bylo, ale vím, že to byla 
víc než stovka. K jídlu jsme samozřejmě nic nedostali. Každý vzdychal po vodě. 
Bylo tam chladno. Slyšeli jste jen ledový dech ostatních mužů. Druhý večer pozdě 
v noci, když stráž usnula, jsem plánoval útěk.  Nebylo to lehké. Uvědomoval jsem 
si všechna rizika. Ale musel jsem nějak pryč. Už jsem to tam nemohl vydržet. Ale 
nejdřív jsem musel vymyslet jak. Chvíli mi trvalo, než jsem na něco přišel. Vymyslel 
jsem dokonalý únik. 

Vzpomněl jsem si, že v levé botě nosím kapesní nožík. Najednou nás rozdělili a ka-
ždý jsme měli jednu místnost, kterou hlídal Němec. Měl jsem tam malé okýnko a 
dovnitř trčely větvičky od stromu. Vybral jsem si nějakou delší větev a uřízl jsem ji. 
Dokonce jsem dosáhl na větší kámen.  Ale teď jsem musel vymyslet, co s tím Něm-
cem. Zeptal jsem se ho, jestli by mi nepřinesl trochu vody. Přistoupil ke mně a řekl: 
„Nicht!“ Pochopil jsem, že to bylo ne a rychle jsem popadl kámen a praštil ho po 
hlavě. Byl omráčený a já jsem klacíkem sebral jeho klíče a odemknul jsem si míst-
nost. Utíkal jsem, co mi síly stačily. Měl jsem velikánské štěstí, že mě nikdo neviděl. 
Když jsem vyběhl ze školy, cítil jsem se velký. Proklouzl jsem asi dvaceti mužům, 
kteří by mě zabili, kdyby věděli, že utíkám. Rychle jsem běžel do lesů skrýt se. Domů 
jsem jít nemohl, i když mi to lámalo srdce. Věděl jsem, že by mě tam Němci, kdyby 
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Sára Bílková, 7.A

zjistili, což zjistí, že jsem utekl, hledali. Mám to ale štěstí, že je ještě světlo. Ale 
v noci to bude horší. Už se pomalu stmívá a já slyším v rozhlase, že jsem utekl 
a že mě bude čekat trest smrti. Otřáslo to se mnou. Slyším hlasy. Myslel jsem, 
že jsem začal mít halucinace, ale pak jsem viděl Němce, kteří prohledávali kaž-
dý koutek tohoto lesa. To jsem asi slyšel jejich hlasy, takže se mi ulevilo, ale ne 
nadlouho. Došlo mi, že musím změnit útočiště a okamžitě zmizet. Tichounce 
jsem couval, ale k mému štěstí jsem šlápl do jámy a celé se to pode mnou pro-
bořilo. Baterkou jsem si posvítil a nemohl jsem uvěřit svým očím. Byla to tajná 
stezka pro partyzány. Měli tam jídlo a vodu na hodně dlouho.

Potom, co jsem se najedl dosyta, jsem se šel podívat, kam to vede. Cesta se začala 
zužovat, musel jsem se plazit. Hlína mi začala svírat hruď. Těžko se mi dýchalo a já 
pochopil, že musím zpět. Došel jsem až na to místo, odkud jsem přišel, a zahlídl 
jsem tam truhlu, která na sobě měla německý znak. V tu chvíli jsem pochopil, že 
to nebyla stezka pro partyzány, ale pro německé vojáky. Rychle jsem se trousil 
nahoru, zahrabal jsem tu jámu a zmizel. V noci mi byla zima. Kousali mě lesní 
mravenci a havěť mi lezla po celém těle. Kupodivu jsem usnul a spalo se mi výbor-
ně. Ráno, když vylezlo slunce, přiblížil jsem se ke škole a viděl jsem, jak partyzáni 
porazili Němce a pustili všechny muže. Uvědomil jsem si, že i kdybych neutekl, byl 
bych živ a zdráv. Ale cítil jsem se velmi výjimečně, že jsem utekl ze spárů Němců. 
Přidal jsem se ke skupince osvobozených a šel domů. Byl jsem vyčerpaný, unave-
ný, ale šťastný. Má žena mě přivítala s otevřenou náručí. Ráno ke mně došla zprá-
va o tom, že měli Němci ráno v úmyslu vyhodit školu do povětří i se všemi zajatci. 
Otřáslo to se mnou, ale byl jsem rád, že už je to všechno za mnou a už se mi nebo 
mé rodině nic zlého nestane. A to je konec příběhu mého pradědy.
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Príbeh storočného starčeka
                           
           
Bolo to už dávno. Lietadlá púšťali bomby, pušky strieľali, ľudia zomierali …
Ja sám som sa krčil v kríkoch a pozeral sa na mojich rodičov, ktorí bojovali nad faši-
zmom. Neprežili. 

Rozhodol som sa, že pôjdem pomstiť moju rodinu. Veľa som sa ale neodhodlal. 
Uvidel som prvého vojaka a oči sa mi naplnili slzami a chcel som rozbiť všetko, čo sa 
dalo. Doma som nemal nič. Žiadnu pušku či ostrý nôž. Ako som sa mal teda brániť? 
Zabili by ma rovnako ako mojich rodičov . 

Mal som osemnásť rokov, keď som sa musel vzdať všetkého. Moja rodina ani priate-
lia mi už nemohli pomôcť a musel som to zvládnuť sám.

Aj ja som už už chcel skoncovať so svojim krutým a zlým životom. Vtedy sa ale sln-
ko rozsvietilo. Slovenské povstanie začalo 29 . augusta roku 1944 ako obrana pred 
nemeckými okupačnými jednotkami. Náš štát sa začal zviechať. Centrom povstania 
bola Banská Bystrica. Tento boj trval do 28. októbra roku 1944. Dovtedy vládla nad 
našou krajinou bieda a hlad. 

Od tej doby sa však všetko menilo. Ľudia sa mohli späť vrátiť do svojich domo-
vov a neskrývať sa v lesoch, kríkoch a jaskyniach. Nikto však nedostal späť svoju 
rodinu a blízkych.

Žiaden z nás by nechcel zažiť niečo podobné. Naši predkovia to však ZVLÁDLI...

   Zuzana Ondrová a Katarína Holániková, 8.A
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Adéla Martináková, 7.B

                                     
Velké nebezpečí

Tento příběh mi vyprávěla teta paní Božena Martináková, které je 81 let.

Ke konci války 3. května přijeli příslušníci SS a zatýkali muže, které pak zavírali do 
obecné školy na Mečůvce. Školu podminovali. V noci se přes přísné hlídání přísluš-
níků SS podařilo jednomu muži sklepním oknem utéci na Kyčeru. Tam byli partyzáni, 
kterým řekl, co se děje v dědině. Partyzáni dali vědět ruským vojákům, kteří se blížili 
k obci, aby postupovali rychleji. Když Němci zjistili, že se fronta přibližuje rychleji, 
tak vzali nohy na ramena a nestačili školu vyhodit do povětří. Muži, kteří tam byli za-
vření, věděli, kde jsou miny zakopané, a společně s ruskými vojáky školu odminovali 
a tím muže vysvobodili. Potom teta zjistila, že mezi zavřenými byl i její otec.

Když se rozkřiklo, že Němci zatýkají v obci muže, lidé utíkali do hor ke svým známým. 
Tetu a její sestru rodiče dovedli do části Horní Bečvy Okruhlánky k její tetě. Ráno 4. 
května se najednou otevřely dveře a němečtí vojáci byli v kuchyni. Strýce hned chyt-
li a chtěli ho sebrat. Teta začala plakat a sestry taky. Byl tam mezi nimi starší voják, 
který byl mokrý, jako kdyby spadl do vody. Teta mu ukazovala, ať se vyzuje, že topí 
v kamnech, že mu oblečení usuší. Němec to pochopil, vojákům něco řekl, ti strýce 
pustili a odešli ven. Němec vyzul boty, teta mu dala suché ponožky a boty dala sušit. 
Jak tak seděl, začal plakat. Vysvětloval, že má doma taky dvě děti.

Najednou se dveře otevřely, vojáci v kuchyni něco zakřičeli a on se postavil, obul si 
ještě neuschlé boty a utíkal ven. Venku bylo slyšet samé dunění a střílení. Oknem 
bylo vidět, jak vojáci utíkali z kopců dolů. Strýc zavolal:,,Něco se děje, fronta musí 
být blízko!“ Maminka tety dodala: „Snad ty chlapy z té školy osvobodí“. 

Přání mnoha lidí se vyplnilo, Horní Bečva byla 4. května 1945 osvobozena.
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Lukáš Vanák, 5.B

                                     
Spomienky na 2. sv. vojnu 
Ondreja Imríšku 
prostredníctvom Štefana Osiku

V jeden decembrový večer sme navštívili pána Štefana Osiku, o ktorom sme sa 
dozvedeli, že je historický nadšenec  SNP a 2. sv. vojny. Pán Osika robí rozhovory 
s týmito ľuďmi. On mi povedal o Ondrejovi Imríškovi zo Zbyňova, ktorého som sa 
rozhodol navštíviť. No na moje veľké sklamanie som sa dozvedel, že pán Imríšek 
začiatkom decembra zomrel. Tak mi pán Osika poskytol materiály z jeho rozhovoru 
s pánom Imriškom, s ktorých ja opíšem jeho spomienky. Ondrej Imríšek sa narodil 
28.4 1920 v obci Zbyňov. 

Na vojnu narukoval v októbri 1941 do Zvolena k Jazdeckému prezvednému oddielu.

„Vtedy sa chodilo na front po troch mesiacoch, vždy na jeden turnus. Ja som išiel 
v januári 1942. Myslel som si – no reku kam to ideme- okolo sme videli vybúrané, 
zhorené vlaky, dostrieľané stromy. Nad ránom sme prišli do Ovruče, snehu po pás, 
hneď bol nástup, vonku bolo -40 °C,  nikde žiadna voda. Do kotla sme nabrali snehu, 
roztopili sme ho, aby sme mali na kávu a na čaj.

Z Ovruče nás potom presúvali do: Mozyru- Jeľsku- Kozinku- Minsku- Smolensku- 
Smoleviči potom do Talianska- Faenza- Ravenna- Bologna- Forrli- Padova- Imola.

V Taliansku som dostal vojenskú dovolenku na tri týždne. Potom sme skladali ruč-
ne muníciu a mne sa do dlane dostala hrdza, musel som ísť do Ružomberku do 
špitála kde ma operovali. Kvôli tomuto zraneniu ma vyhlásili za invalida, dostal 
som aj hnisavú angínu tak som išiel do Piešťan na liečenie. Akurát vtedy bombar-
dovali Bratislavu.

Potom do Šulekovej nemocnice v Bratislave tam ma operovali na štítnu žľazu, tri ho-
diny ma operovali, pol krku mi rozrezali a bez umŕtvenia, bože to boli strašné bolesti.“
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Lukáš Vanák, 5.B

                                     
Záchrana Američanov:

„V auguste 1944 som robil vartáša v zajateckom tábore v Grinave. Strážili sme Ame-
ričanov, boli to piloti. Medzi nimi dvaja americkí Slováci. Všetkých ich bolo 29.

Potom ako vypuklo povstanie sme si povedali „ Mária Ježišova kam ich teraz po-
skladáme?“V našom zajatí sa mali lepšie ako na fronte, mali dobrú stravu, mohli 
športovať, všetko mali...

Tak sme im ukázali cestu na stredné Slovensko a odprevadili sme ich tam, aby ne-
padli do rúk nepriateľa. Z Grinavy som išiel s tými Američanmi kilometre pešo.

No a po vojne bola výzva v novinách Bojovník, že kto sa zúčastnil na niečom takom, 
aby sa toho chopil. Ozvalo sa mi anglické veľvyslanectvo.  Dával som im doplňujúce 
údaje, lebo vtedy nebolo času aby som si zapísal mená aspoň tých dvoch Slovákov. 
Potom to išlo na Ministerstvo národnej obrany a o dva roky som dostal poďakovanie 
a diplom. Nikde som sa s tým nechválil, bola taká doba.

Myslel som si, že to nikoho nebude zaujímať, možno keby som mal syna...“

Som rád, že som sa dozvedel príbeh o pánovi Imríškovi, ktorý vo mne zanechal hlbo-
ký dojem. Aj keď si neviem predstaviť, čo všetko musel zažiť počas 2. sv. vojny je pre 
mňa hrdinom. Škoda, že som sa nestihol s ním osobne stretnúť. Česť jeho pamiatke. 
Som rád,že ešte žijú taký ľudia ako pán Osika, ktorý vo svojom voľnom čase navšte-
vujú žijúcich veteránov a robia s nimi rozhovory a zapisujú ich spomienky. Aby sme 
sa aj my dozvedel čo všetko zažili.
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Monika Ondruchová, 9.A                                     

Zachráněný kůň

Od malička ráda poslouchám dědečkova vyprávění z mládí. Nejvíc se mi líbí příběh 
z druhé světové války, který se odehrál v Bučkovém.

Když už se chýlila válka ke konci, přijeli na Bečvy ruští vojáci s koňmi, jejichž úkolem 
bylo táhnout vozy s výzbrojí a jídlem. Na některých jeli vojáci. Jeden z koní měl na 
krku velkou bouli, proto si vojáci mysleli, že je nemocný. Rozhodli se, že ho utratí, a 
protože byla bída, tak si řekli, že ho sní.

Dědeček se sourozenci byli zvědaví, co se chystá, a tak poslouchali, co si mezi sebou 
vojáci říkají. Děti byly v údivu. Zaslechly totiž, jak se vojáci baví o nějakém koni, jak 
bude dobrý atd…Nenápadně se k nim přiblížily a poslouchaly dál. Také zaslechly, že 
kůň je nemocný a že mu tím udělají laskavost. Potom další vojáci přivedli koně, o 
kterém mluvili, a sundali mu postroje. Dědeček si všiml velké boule a hned ji uká-
zal sourozencům. Jeden z nich řekl, že přece nemohou to bezbranné zvíře zabít, a 
napadlo ho, že koně ukradnou. Všichni si myslí, jak je to skvělý plán, ale měl jeden 
háček. Jak koně ukrást, aby si jich nikdo nevšiml? Dědečkův bratr navrhnul jít tam 
tehdy, až celý tábor usne. Všichni souhlasili a čekali, než vojáci usnou.

Zhruba o půlnoci se děti přiblížily ke stájím a hledaly, kde kůň je. Všimla si ho dědeč-
kova sestra a přivedla ostatní. Dědeček vyvedl koně ven, všichni tři na něj nasedli a 
ujížděli co nejdál. Zastavili se u zarostlé části lesa, který byl kousek od domu. Uvázali 
ho u menšího stromu, dali mu vodu a jídlo a šli domů. Všichni doufali, že ho nikdo 
nenajde. Každý den za ním chodili, aby nebyl sám, dávali mu najíst a napít, česali 
mu hřívu a hráli si s ním tak, ať je nikdo nevidí. Takhle to trvalo asi dva týdny, dokud 
vojáci neodjeli.

Po odchodu Rusů si koně přivedli už domů do chléva, kde mu bylo teplo. Každý den 
mu na ránu přikládali byliny. Jednoho dne přišel dědeček do chléva a boule z koňské-
ho krku byla pryč. Koni dali jméno Buba a pomáhal jim na poli ještě dalších 15 let.
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Príbeh Anny Rosinčinovej

V auguste 1944 v Žiline nastalo povstanie. Všetci chlapi zo žilinských kasárni išli bo-
jovať. Nemci všetkých chlapov vytiahli pred kaplnku , viacerí išli bojovať a tí čo boli 
zranení alebo chorí, tých poslali domov. Začalo sa bojovať v Strečne  a postupovalo 
to smerom na Kunerád,  kde Nemci podpálili zámok.  Jej brat ako 19-ročný musel ísť 
bojovať na vojnu s ostatnými chlapmi z dediny . Pri Kunerádskom  zámku ich rozde-
lili. Niektorí chlapi išli bojovať do Banskej Bystrice, iní na Strečno . 
 
Odvtedy ho nevidela. Bol partizán a bojoval vo vojne. 

Otec pani Anny nemal oko a bol invalid, tak ho kvôli synovi nezavreli do väzenia. Počas 
vojny Nemci povyhadzovali ľudí z ich domovov a nasťahovali sa tam oni.Ostatní ľudia 
museli bývať v pivniciach. Nemci mali lepšie zbrane a tanky ako partizáni ale partizá-
nom prišli na pomoc Francúzi a spoločne  vyhnali Nemcov z nášho územia.

,,Keď som išla so sestru otáčať ďatelinu prišli sme na koniec role a dívali sme sa na 
oblohu, čo to tam lieta a naraz okolo nás letela bomba, ktorá spadla kúsok od nás. 
Od strachu sme si ľahli na zem a čakali, aby na nás nespadla druhá bomba . Po chvíľ-
ke sme začali so sestrou utekať domov a kričali sme aby si ľudia ľahli na zem, lebo 
zhadzujú bomby. Keď sme so sestrou dobehli domov tak sme sa cela rodina ukryli 
do pivnice. Toto sa zopakovalo ešte veľakrát.“

Patrícia Vojtasová, Miroslava Hulinová, 8.A
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Eliška Skramuská, 8.A

Nevítaná návštěva

Byl květen na konci druhé světové války. V té době u Malinů umřela prababička. 
Celá rodina odešla na pohřeb. Když se k večeru smutně vraceli do svého domova, 
čekalo je nemilé překvapení. Všude se to hemžilo německými vojáky. Ze dveří vyšel 
německý důstojník a se silným přízvukem se otázal: „Vám patří tento dům?” Členo-
vé rodiny potichu přikývli. Měli strach. „Chceme se najíst! A rychle!” zavelel.

Rodině Malinů nezbylo než německého důstojníka poslechnout. Ženy se míhaly u 
kamen a vařily ze zásob večeři. Muži se mezitím starali o oheň. Jeden z mužů donesl 
Němcům silnou slivovici, kterou si poručili. Večer už byli Němci tak opilí, že plácali 
páté přes deváté. „Sem slyšel, že prý musíme za dva dny odejít!” zabručel jeden 
německý voják. „Prý sem táhnou partyzáni,” rozchechtal se druhý, „jak kdybychom 
si s nimi neporadili s celou naší armádou!” „Hej, klidni!” okřikl ho důstojník čekající 
na maso, které opékala mladá dívka. Když bylo maso hotové, rychle jim ho donesla 
na stůl a k tomu přidala na talířích chléb. „Tady máte, páni Němci,” zamumlala po-
tichu a rychle se vytratila do malé komůrky vedle kuchyně. Němci si toho skoro ani 
nevšimli. „To maso je horké!” zařval důstojník, když kousek ochutnal. „A spálené!” 
Nezaznělo jediné slůvko a to Němce rozhněvalo ještě víc. „Za tu jejich lenost bych 
je potrestal! Měli by být šťastní, že jíme jejich maso a pijeme jejich slivovici! Měli 
by být poctění, že nás můžou hostit!” pokračoval. „Jakou pomstu navrhuješ?” roz-
chechtal se německý voják s plnou pusou masa. „Zavřeme všechny muže! Nažene-
me je do velké budovy, kterou odpálíme dřív, než přijedou partyzáni!” „To je dobrý 
nápad,” pochvaloval si poddůstojník. Němci ale neměli tušení, že jejich rozhovor 
vyslechla přesně ta dívka, na kterou se jejich velitel zlobil za spálené maso.

Přesně ta dívka, která právě utíkala za otcem, aby mu všechno pověděla. „Tati! Tati! 
Musíš odsud zmizet a vem všechny muže s sebou!” vydávala ze sebe udýchaně. „Proč, 
dcerko?” divil se otec. „Němci chtějí zavřít všechny muže do velké budovy a odpálit 
ji. Všechny muže zabít. Prý pomsta. Chtějí to udělat, než přijedou partyzáni, kteří sem 
prý míří.” „Kdy přijedou partyzáni?” ptali se rychle členové rodiny. „Za dva dny, tak 
to říkali,” odpověděla. „Dobře, zítra v noci zmizíme. Synu, bratře, půjdete se mnou. 
Půjdeme na Janinovu louku,” rozhodl otec. Ostatní mlčky přikyvovali. Neměli co říct.



Když se příštího dne Němci probudili, bylo už poledne. Ženy opékaly poslední záso-
by masa a připravovaly chléb pro Němce. Ti se dostavili do kuchyně celí rozcuchaní. 
„Jídlo! Hned!” rozkřikl se důstojník. „Ale ono ještě ne..,” začala matka. „Žádné vý-
mluvy! Servíruj! Schnell!” nenechal se odradit Němec.  Tak tedy začaly ženy servíro-
vat nedostačně opečené maso a chléb. „Je to nedopečené! Všechno!” rozzlobil se 
důstojník. Talíř i s jídlem shodil na zem a jeho druhové se zachovali stejně. „Ukliďte 
to, všechno! Ale ta mladá přichystá nové jídlo!” Otočil se na podpatku a odešel. 
Ostatní němečtí vojáci zamířili za ním. Všichni se usadili ve vedlejší místnosti, jeden 
z nich vytáhl kostky a pak už bylo slyšet jen dohadování o sázky v německém jazyce.

Když konečně nastal ten den, kdy se na obzoru objevili první partyzáni, chtěli Němci 
pochytat všechny muže. Polovinu už jich měli zavřených, ale pořád nebyli ve škole 
na Valašce shromážděni všichni. Když už zbývala jen rodina Malinů, kde byl hlavní 
důstojník se svým oddílem ubytovaný, nastal zmatek. Všichni muži, kteří tam před-
tím pobývali, zmizeli. Němci byli naštvaní. „Kde jsou? No tak, kde jsou?!” ptali se. 
Nikdo neodpověděl. Rozhodli se, že zabijí, alespoň ty muže, které mají pochytané. 
Jakmile došli ke škole, uviděli něco nečekaného. Fronta byla mnohem blíž, než čeka-
li. Najednou se do Němců začaly strefovat kulky partyzánského předsunutého oddí-
lu. Některým německým vojákům se podařilo uprchnout, nasednout do obrněných 
vozidel a odjet, ale spoustu svých druhů nechali ležet za sebou v tratolišti krve. Když 
zbytek německých vojáků v rychlosti utekl, rozběhly se ženy pro své muže. Malinovi 
ale nemířili ke škole, nýbrž na Janinovu louku. Rodina se šťastně shledala a společně 
zamířila do svého Němci poničeného domku.
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Eliška Skramuská, 8.A
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Branislav Isteník, Tomáš Matišík, 8.A

Môj prastarý otec -  Matúš Lončík

Môj prastarý otec sa  21.9.1912. Žil v Stráňavach, okres Žilina. Bol priamym účast-
níkom 2. Svetovej vojny. Bol účastníkom odboja, dostal sa do zajatia a následne 
do nacistického koncentračného tábora Mauthousen v Rakúsku. Podľa rozpráva-
nia starej mamy Zity Isteníkovej, s ktorou žijem v spoločnom rodinnom dome, môj 
prastarý otec Matúš Lončík bol v tom čase ženatý, mal s manželkou syna Vincenta a 
rozostavaný nedokončený rodinný dom. V koncentračnom tábore veľmi trpel. Údaj-
ne v tomto koncentračnom tábore vykonával prácu holiča, čo ho zachránilo pred 
smrťou. Prídel jedla bol minimálny, bol nútený živiť sa odpadkami, ktoré boli určené 
pre ošípané. Koncentračný tábor síce prežil, ale jeho zdravie bolo veľmi podlomené, 
bol totálne vychudnutý a mal vypadnuté všetky vlasy. Domov ho doviezli na voze s 
konským poťahom. Manželka ho nemohla ani spoznať.

Moja prastará mama Mária Lončíková mala v tom čase veľmi ťažký život. Nemala 
peniaze, musela sa sama staraťo 4-ročného syna. Na rodinnom dome neboli ani 
vonkajšie dvere. Chovala sliepky a kravu – čo ju živilo. V dome obývala jednu izbu a 
druhú izbu musela dať k dispozícii nemeckým vojakom, ktorí tam boli ubytovaní a 
často im musela poskytnúť stravu, ktorú mala k dispozícii.

Môj prastarý otec Matúš Lončík zomrel v roku 1983. Dožil sa veku 70-desiat rokov. 
Za účasť v odboji bol zvýhodnený tým, že poberal väčšiu sumu peňazí k dôchodku. 
Jednalo sa o sumu 100-200 Kčs.

Bol členom zväzu protifašistických bojovníkov, po skončení vojny  bol  prvým  sta-
rostom  v obci Stráňavy.
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Střetnutí s Němci

Jednou večer jsme seděli na návštěvě u sousedů. Začalo se vyprávět, jaké to bylo za 
druhé světové války na Bečvách. Dozvěděla jsem se, že v Beskydech působila par-
tyzánská brigáda Jana Žižky pod vedením Janko Ušiaka. Náčelníkem štábu byl Dajan 
Bojanovič Murzin, který pocházel z Gruzie. Partyzáni měli pod Kněhyní u Čertova 
mlýna zemljanku. 11. listopadu 1944 byl úkryt partyzánů vyzrazen a došlo k pře-
střelce mezi gestapem a partyzány. 

O tom, co se dělo, bych vám chtěla vyprávět tento příběh: 
Ráno se pod Čertovým mlýnem probudili partyzáni do pošmourného dne. Nálada v 
bunkru byla mizerná. Janko vyšel ven, rozhlédl se a zdálo se mu, že z údolí se ozývají 
psi a němčina. Vběhl do bunkru a zvolal: „Vyzerá to, že na nás tiahnu Němci, asi nás 
niekto prezradil!“ Všichni vykřikli: „To není možné!" A vyběhli ven.
Podívali se dolů do údolí, na bílém sněhu se pohybovala řada černých teček. Totéž 
viděli i z druhé strany od Martiňáku. Joža zvolal: „To sú Němci, je jich jak much!“ 
Jindra vykřikl: „Vypadá to na gestapo!“ Někdo sa přidal: „Majú aji samopaly, eště že 
nemajú psy."

Murzin přecházel nervózně sem a tam a přemýšlel. Otočil se k Jankovi s dotazem: 
„Štó buďeme robiť?" Janko se obrátil na všechny a zavelel: „Nič sa nedá robiť. Něm-
ce sú blízko, už němóžme utiéct. Musíme sa brániť." Všichni začali zmateně pobí-
hat. Někdo převrhl plecháček s čajem, každý hledal svou zbraň a náboje. Zalehli na 
určená místa a čekali.

Možná to trvalo hodinu, možná dvě, ale někomu se to zdálo dlouho, než se objevili 
první vojáci. Joža to nevydržel, namířil na prvního vojáka a vystřelil. Padl k zemi. V 
tom okamžiku se spustila střelecká kanonáda. Kulky svištěly vzduchem, kulomety 
rachotily a ozývaly se výkřiky raněných. Janko mířil na velitele gestapa, chtěl vystře-
lit, když ho něco silně štíplo do ruky. Zbraň mu vypadla. Murzin mu šel na pomoc, 
ale byl zasažen do nohy. Věděli, že nemají šanci a dali se na útěk. Asi padesát metrů 
běželi vedle sebe. Když Murzin zjistil, že už nemůže, padl na zem. Vykřikl na Janka: 
„Uběgáj, já nemóžem". Janko se otočil, a když viděl plazícího se Murzina, popřál mu 

Šárka Otepková, 9.B
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štěstí a utíkal hustým mlázím co nejdál od bojiště.

Murzin věděl, že má jen malou naději na přežití, a plazil se co nejdál do hustého 
mlází. Tam zalehl a čekal. Zdálo se mu to jako věčnost, než střelba utichla. Ozvaly 
se kroky: „Ist irgendjemand dort?" Murzin ani nedýchal. Možná se modlil, aby ho 
nikdo neviděl ani neslyšel: „Niemand". A kroky se vzdalovaly. Všude bylo ticho a bílo. 
Murzin ležel, najednou ho probudily hlasy. Nejprve se lekl, že jsou to opět Němci, 
ale když se zaposlouchal, slyšel muže mluvit česky. Váhal, jestli má volat o pomoc, 
ale věděl, že by v lese sám přes noc zmrzl. Tak se rozhodl a volal: „Pomóc, Pomóc!". 
Lesní dělníci ho uslyšeli, našli a zjistili, že má postřelenou nohu, ale také chvíli váhali 
a přemýšleli: „Co s ním budeme dělat? Necháme ho tady? Kdyby nás s ním našli, 
tak nás všecky zabijí. Ale vždyť je to člověk, musíme ho zachránit". Udělali lůžko ze 
smrkových větví, položili Murzina na něj a dovezli ho do chalupy Tkáče na Podo-
lankách. Ránu mu ošetřili, jak nejlépe uměli. Tkáč trnul tři dny hrůzou, že přijdou 
Němci, a přemýšlel, kam Murzina ukrýt. Nakonec vykopal asi 80 metrů od chalupy 
tři čtvrtě metru hlubokou jámu, vystlal ji větvemi ze smrku a Murzina tam přenesl. 
Nad ním z klestí vytvořil hromadu, takže to vypadalo jako hromada, kterou dělávají 
lesní dělníci při kácení a uklízení paseky. 

Murzin v jámě strávil šest týdnů. Určitě zažil spoustu strachu i zimy, protože v lis-
topadu není v Beskydech žádné teplo. Hladem netrpěl. Tkáč mu nosil pravidelně 
jídlo a pití. Po šesti týdnech se pro něj stavila skupina partyzánů. Všichni odešli na 
Vsetínsko na Ploštinu. Ještě než Murzin odešel, zastavil se za Tkáčem a možná mu 
řekl tuto větu: „Děkuji ti, zachránil jsi mi život. Jsem tvým dlužníkem. Tkáč ho objal: 
„To by udělal každý. Šťastnou cestu."

Myslím si, že každý by to asi neudělal, protože ten, kdo pomáhal partyzánům, vy-
stavil sebe i svou rodinu velkému nebezpečí - hrozila poprava, nebo vězení. Také si 
myslím, že když viděl Tkáč Murzina s partyzány odcházet, spadl mu velký kámen 
ze srdce a byl rád, že to dopadlo takhle. Takových „malých - velkých hrdinství" bylo 
určitě za války hodně, ale nikdy se to nikdo nedozvěděl.
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Peter Isteník, 7.A

Spomienky môjho starkého 
Ferdinanda Isteníka 
na Slovenské národné povstanie 
v obci Porúbka.
Počas povstania na území obce Porúbka nebola žiadna partizánska jednotka. Bolo 
tu však pár ľudí, čo pomáhali partizánom. Jedným z nich bol krčmár Michal Jedličák, 
obchodník, dával partizánom jedlo a občerstvenie. Išlo o môjho pradeda. Ďalej to 
bol Aladár Janura, ktorý nosil správy partizánom o pohybe Nemcov a ich zámeroch. 
Bol tu aj partizán menom Viktor Janíček, mal krycie meno "Mišo", pretože robil 
spojku medzi partizánskymi oddielmi partizánov a velením, ktorému velil generál 
Popov. "Mišo" bol tzv. spojka generála Popova. 

Na území obce sa 5. Septembra 1944 uskutočnil prepad Nemcov pri Slnečných ska-
lách a Pažitiach pri obci Poluvsie. Padlo tu veľa Nemcov. O dva dni neskôr Nemci 
uskutočnili odplatu. Prekvapili partizánov tým, že nešli autami, ale prešli cez horu 
nad Slnečné skaly a tam ich zozadu postrieľali. Títo partizáni boli pochovaní na 
Horevodí pod Slnečnými skalami. Neskôr ich exhumovali. Boli to Anton Koleno, 
Klement Dorica, Libor Bátor, Anton Janura a Ivan Porubčanský. Títo partizáni boli 
prevezení na cintorín do obce Porúbka, kde boli riadne pochovaní a dodnes tam 
majú svoj pomník. Počas bombardovania obce zahynuli Viktor Mikunda a manželka 
Jana Frku staršieho. 

Obec bola oslobodená 30. apríla 1945. O týchto bojoch bol natočený aj film "Pieseň 
o sivom holubovi", ktorý sa natáčal priamo na miestach týchto bojov pod Slnečnými 
skalami a Pažiťami pri obci Poluvsie.
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Žáci šesté třídy se dokázali do doby 2. světové války vcítit a vytvořili tyto fiktivní příběhy.

Z deníku partyzána Luboše

5. září 1941
Naši vesnici obsadili nacisté. Jsem partyzán. Jmenuji se Luboš. Dnes v noci jsem se 
schoval v nedaleké stodole, bylo tam velmi dobře a útulně, pěkně jsem se přikryl 
slámou a usnul jsem.
6. září 1941
Ráno jsem slyšel tiché kroky, podíval jsem se škvírou a za stodolou stál Němec se 
samopalem. Já neměl žádné zbraně, jen malý nožík na hřiby. Šel jsem za strom, 
srdce mi bušilo jako splašenému koni. Jakmile se Němec otočil zády, vyběhl jsem 
zpoza stromu. Než se stačil podivit, kdo nebo co proti němu běží, tak jsem vytáhl 
nožík a podřízl jsem ho pod krkem. Němec padl mrtev k zemi. Prohledal jsem ho, 
našel jsem u něj pistoli s názvem Parabellum P-08 Luger, samopal MP40,  lékárnič-
ku, čutoru, bodák, plynovou masku, 4 zásobníky se 32 patronami, 2 zásobníky do 
pistole, jídlo KD a spacák. Cítím se méně ohrožený, ale ne neohrožený. Poohlédl 
jsem se po okolí, nikdo nikde nebyl, až na velmi pěkného psa. Dal jsem mu jednu ze 
svých konzerv a hned jsme se skamarádili. Bude se jmenovat Rex. Dnes bylo velmi 
chladno, tak jsme se spolu s Rexem ukryli v té samé stodole. Vytáhl jsem si spacák. 
Rexovi jsem udělal pelíšek ze slámy, ale stejně v něm nespal. Vlezl si na mě a usnul. 
Byl to velmi náročný den, jsem velmi unavený, radši taky půjdu na kutě.
18. října 1941
Dlouho jsem nepsal, protože jsem neměl čas. Došly mi náboje, tak jsem musel pou-
žívat bodák, ale zase jsem nějaké náboje získal. Jeden Němec mě postřelil do ruky, 
myslel jsem, že zemřu, byla to nesnesitelná bolest, ale zaplatil za to svým životem. 
Nyní mám levou ruku v obvazu. Rex mi moc pomáhal, byli jsme jako tým, každý ve-
čer jsme se odměnili plechovkou jídla. Měli jsme ho moc. Dne 21. září nám Němci 
podpálili stodolu, právě tam mě postřelili. Nyní jsme schovaní v lese, udělal jsem 
nám větší přístřešek, potom jsem našel nějaké staré desky, tak jsem z nich udělal 
zdi a byl z toho malý domek. Sice ne moc pěkný, ale nám to stačilo. Udělal jsem si 
stojan na zbraně. Velmi se mi povedl.

Filip Gašparík, 6.A
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19. října 1941
Dnes ráno jsem se vzbudil brzo. Šel jsem pro kameny na ohniště. Našel jsem jich de-
vět. Řekl jsem si, že ještě jeden donesu. Nikde blízko nebyl žádný vhodný, tak jsem 
se šel podívat dál. Slyšel jsem praskání větví spadané ze stromů. Najednou někdo 
hodil plynový granát, rychle se z něho vypustil plyn. Nasadil jsem si rychle plynovou 
masku a šel jsem za strom. Jakmile se kouř rozplynul, uviděl jsem postavu bez vyba-
vení, měla jen Parabellum P-08 Luger. Zamířil jsem na ni a ona vykřikla „Nestřílej!“ 
Sklopil jsem zbraň a postava přišla za mnou. „Jmenuji se Tomáš a jsem partyzán jako 
ty.“ Podali jsme si ruce „Mír?“ „Ano,“ odpověděl. Zeptal se mě, jestli by mohl zůstat. 
Já jsem mu řekl: „Každá pomoc dobrá.“ Otevřel jsem mu dveře od naší malé chatrče. 
Rex ho hned přivítal ve dveřích. Tomáš šel najít dřevo na oheň, já jsem sehnal suché 
listí. „Nemáš sirky?“ zeptal jsem se ho. 
„Ano,“ řekl. Škrtl a ohýnek už plápolal. 
„Jo a promiň za ten granát“. 
„To je dobré,“ řekl jsem. 
Dnes v noci byla obzvlášť zima. Štěstí, že jsme měli oheň. „Přiložíš, Tomáši?“ 
„Jo,“ řekl. Rozdělali jsme si spacák a usnuli.
 
20. října 1941
Vzbudily mě výstřely. Nevím, co se bude dít, napíšu až odpoledne…
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Zážitky pamätníkov z obdobia SNP
O tomto príbehu som sa dozvedel z novín, takže sa pokúsim túto udalosť zrekonštruovať.

13. októbra bolo leteckým náletom bombardované mesto Žilina. Trinásť 250 kilogra-
mových bômb určených pre kasárne a železničnú stanicu však spadlo do malej koló-
nie s dvadsiatimi domami. Jeden chlapec, ktorý mal mať za dvanásť dní šesť rokov, 
však už chodil do prvej triedy ľudovej školy. Žil vo vtedajšej kolónii s rodičmi a staršou 
sestrou. Ale presuňme sa bližšie k udalostiam piatka trinásteho októbra 1944.

Súrodenci chodievali do školy sami, a inak to nebolo ani v ten deň. Otec bol v práci 
a matka sa cez deň starala o domácnosť. Všetko ale nebolo úplne v poriadku. Ako 
deti odišli do školy, zmocnila sa mamy neobvyklá nervozita. Viackrát vyšla z domu na 
ulicu, akoby čakala deti, ale na návrat zo školy bolo ešte skoro.

Bolo asi poludnie, keď mama už ďalej nevydržala čakať a rozbehla sa smerom ku 
škole. Keby sa toto nestalo, bol by tento príbeh už dávno zabudnutý. Keby prišli 
domov deti...O chvíľu po odchode z domu matka počula výstražné sirény, ktoré 
oznamovali letecký poplach. „Nikomu neprajem, a zvlášť deťom, ako som bol vtedy 
aj ja, aby museli niekedy počúvať to zlovestné zavíjanie sirén, z ktorého mrazilo“,  
spomína si pán Jozef. 
  
Po vyhlásení poplachu všetky deti hneď pustili zo školy a súrodenci sa rozbehli sme-
rom k domu. Na istom mieste sa stretli s mamou, a po chvíli aj s otcom, ktorý sa 
tiež rozbehol k nim. Aby sa predišlo veľkým stratám na životoch, poriadkové služby 
zvolávali vystrašených ľudí z ulíc do krytov. Naši súrodenci s rodičmi skončili u svojho 
suseda- obuvníka. O pätnásť minút bolo počuť hukot lietadiel a následne sériu vý-
buchov, ktoré trhali ušné bubienky. Po chvíli sirény odtrúbili koniec poplachu. Hlava 
rodiny sa rozbehla k domu, o pol hodiny to isté urobili aj mama s deťmi. 

„Ten obraz mám pred sebou doteraz ako fotografiu. Zborené domy, krátery po bom-
bách, všade trosky a kopce zeminy, množstvo pobiehajúcich ľudí a pri našom dome, 
ktorý som takmer nespoznal, zronený otec“, spomína si dnes už 76- ročný pán Jo-
zef, vtedy však päťročný chlapec. Podľa odborníkov bola katastrofa zapríčinená tým, 

Ján Barčiak, 8.A
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že lietadlá zhodili svoje bomby približne o tri sekundy neskôr, čoho dôsledkom bol 
dopad bômb nie na kasárne, ale do maličkej kolónie. Podľa dokumentu spísaného 
28. decembra toho roku bolo poškodených 16 rodín, ktorých individuálne škody sa 
pohybovali od 1200 do 140 000 vtedajších Slovenských korún, súčet škôd sa však 
vyšplhal až na závratných 486 500 korún. 
 
Na dokreslenie dojmu hrôzy treba spomenúť, že pán Jozef a jeho rodina po vstupe 
do ich „domu“ v ňom našli vykradnuté skrine s oblečením, aj s jedlom. „To zrejme 
zvedavci, ktorí sa po nálete okamžite na miesto zbehli, prišli k názoru, že mŕtvi už 
nepotrebujú ani oblečenie, ani jedlo. No ale taká je vojna“, dodáva pán Jozef. Okrem 
zničenia šiestich domov si nálet vyžiadal aj životy trinástich ľudí. 

Našiel sa ale aj jeden neskutočný prípad: „Na dvore vedľajšieho domu spalo v kočíku 
dievčatko, ktoré našli zachytené za šatôčky na ostrve na sušenie sena bez vážnejšie-
ho zranenia, aj keď okolo vybuchovali bomby“, spomína pán Jozef.

Prvú noc po bombardovaní musela rodina prespať v takmer zničenom dome. Na 
druhý deň ale dostali náhradné bývanie, odkiaľ odišli až v roku 1948, kedy bol hoto-
vý nový dom na pôvodnom mieste. Zo šiestich zničených domov boli obnovené už 
iba dva, ale v roku 1965 boli asanované z dôvodu výstavby sídliska.    
     
„A zhrnutie mojich spomienok na záver: Piatok trinásteho, nálet o trinástej hodine, 
padlo trinásť bômb, o život prišlo trinásť ľudí. Náhoda alebo námet pre poverčivých? 
O tom nech si úsudok spraví každý sám“, zakončuje svoje rozprávanie pán Jozef.

Starí rodičia, dnes už po osemdesiatke, mi hovorili, že vojna je najstrašnejšia vec na 
svete. „Je hádam lepšie umrieť, ako to prežiť znova“, hovorievali mi, keď som bol 
ešte malý. Vtedy som týmto slovám ešte nechápal, ale dnes im už aspoň sčasti rozu-
miem. Povinnosťou každého z nás je zabrániť podobnému krviprelievaniu.
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Odvážná prababička
Druhá světová válka, které se zúčastnila většina států světa, si vyžádala více než 
šedesát milionů obětí. Ti lidé, kteří neztratili život, však museli po celou dobu války 
bojovat s rozmary německých okupantů.

Už od nepaměti vlastnila moje rodina velké množství polí, lesů a dobytka. Právě 
díky tomuto hospodářství se i v době krize dokázala uživit. Ale ani ona nebyla od 
pravidelných povinných dávek uchráněna. Každý měsíc dávky narůstaly. Nejdříve to 
byly vejce, sýry a jiné mléčné výrobky. Později dříví, obilí a seno. Ze všeho, co měli, 
museli vždy polovinu odevzdat. I přes všechny mrzutosti se však měli všichni rádi a 
věřili, že se brzy situace změní. Změnila se, ale k horšímu. 

Psal se rok 1942. Už třetí rok musela moje rodina platit německé dávky. Bylo to na-
máhavé, ale zvládala to. Když ale Němci dostali chuť na jejich hovězí, skopové, vep-
řové a drůbeží maso, prarodiče věděli, že celou rodinu z té trochy, co měli, neuživí. 
A proto, když stejně jako každý měsíc přijelo auto s vojáky, odmítli jim cokoli vydat. 
Němci zprvu nechápali, ale pak začali vyhrožovat, děsit je a křičet. S výhružkami a 
nenávistí v očích však nakonec odjeli. Všichni pevně věřili, že se už nevrátí. Praděde-
ček si tím byl téměř jistý, ale prababička si dobře pamatovala hrozná slova, kterými 
jim vojáci vyhrožovali. 

Na její slova ostatně o měsíc později došlo. Byl večer a celá rodina seděla u večeře. 
Zrovna spokojeně jedli tzv. zátěrky, když se ozval v dálce zvuk známého motoru. 
Všichni strnuli. Jako první se do reality vrátila prababička. „Vstávej, Josífku, rych-
le,“ poručila pradědečkovi. „Proč, Jindřiško?“ divil se, ale přece se zvedl. „Určitě se 
vrátili splnit své výhružky, že tě zavřou. A co my sami tady bez tebe?“ odpověděla 
mu. „Rychle utíkej na Kyčeru a schovej se tam!“řekla mu rázně. „Dobře, ale dejte 
si pozor “, poprosil ji a pak utekl. Utíkal, co mu nohy stačily, až došel na samý vršek 
Kyčery, kde se schoval do trávy pod větvičky borůvčí. On byl zachráněn. Ale co žena 
a děti? Potom, co její manžel utekl, zavřela dveře a sedla si ke stolu. O chvíli později 
vtrhli do světnice vojáci. Chvíli se rozhlíželi a poté se zeptali: „Kde máte manžela?“ 
„Šel pracovat do lesa“, odpověděla. „A kdy se vrátí?“ pokračovali ve výslechu. „Ne-
vím“, opět odpověděla. Tu to nevydrželi a rozkřikli se: „Lžete, a pokud nám nepo-

Veronika Pařenicová, 9.B
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víte, kde je, vezmeme si vás.“ Ona se však nezalekla a klidně odpověděla: „Dobře, 
zatkněte mě, ale ty děti půjdou se mnou.“ Rozhlédli se, ve světnici uviděli třináct 
dětí. Podle vzhledu mohlo nejstarší mít něco přes patnáct let. Naposledy po všech 
vrhli nenávistný pohled a s nadávkami odešli. Nakonec se později vše vyřešilo a ro-
dina měsíčně odevzdávala dohromady čtvrtinu svých surovin. 

Hlavní ale je, že prababička svou odvahou zachránila celou rodinu, a na takové oso-
by se věru nezapomíná.      
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Spomienka 
Antona Šantrocha
Po vyhlásení SNP dňa 29.8.1944 som odišiel do kasární na Rajeckej ceste po zbrane. 
Za veliteľa našej skupiny bol určený poddôstojník František Šádek. Pod jeho velením 
sme odišli na žilinské letisko a tam sme dostali bojovú úlohu, zabezpečiť povstalec-
kých vojakov proti nemeckému útoku na letisko a znemožniť zničenie vojenského 
zariadenia a lietadiel. 

Po splnení úlohy sme sa presunuli cez Rosinu a Višňové pod Minčol, kde nás čakal 
Alojz Ftorek, ktorý nám prečítal ,,Prevolanie k slovenskému národu” a zoznámil 
s priebehom mobilizácie, ktorú vyhlásila Slovenská Národná Rada.

Odtiaľ sme prešli na Bagarovu chatu na vrchu Úplaz, kde už boli ďalší partizáni  a 
povstaleckí vojaci. Po zreorganizovaní našej jednotky bolo rozhodnuté premiestniť 
sa do výstrojných Skladov intendančného materiálu na boj proti nemeckým oku-
pantom. Objekt, v ktorom sme boli ubytovaní, stále ostreľovalo nemecké vojenské 
letectvo, preto nadriadený veliteľ rozhodol, aby sme odišli do priestoru Strečnians-
kej tiesňavy, zaujali obranné postavenie a pomohli zastaviť postup nemeckých vojsk.
     
Útoky fašistických jednotiek podporovalo letectvo, ktoré nás ustavične ostreľovalo 
a bombardovalo z nízkych výšok. Tieto boje nám spôsobili straty na živej sile a na 
bojovej technike. Po vyčerpávajúcich bojoch nás odsunuli do Sklabine k 1. partizán-
skej brigáde generála M. R. Štefánika. Absolvovali sme intenzívny výcvik a prípravu 
na boj proti nemeckým tankom.

Lenka Hrtánková, Adrianna Makuková, 8.A
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