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Úvod
Poselství vìznì Tesáøíka z Ronova pod Radhotìm, zanechané v cele è. 86 Kaunicových
kolejí v Brnì: Valai, nedajme sa! Musím umøít, aby jiní mohli ít.
Valai se nikdy nevzdali.
Okupace èeských zemí v bøeznu 1939 vyvolala okamitý odpor èeských vlastencù. V protektorátu se formovali ilegální odbojové organizace Snaha nacistù o odvrácení o rozvrácení odbojového hnutí pøinesla zatýkání a popravy. Odbojové hnutí se vak znièit nepodaøilo, øada Èechù se
dokonce rozhodla k odchodu do zahranièních armád. Jejich útoèitìm se stalo Valasko, kde
nacházeli pomoc u obyvatel horských pasek. Valai dokázali po staletí hájit svá práva a svobody
a nezklamali ani v dobách okupace. Jména popravených a umuèených Valachù najdeme mezi
organizací Obrana národa, ve výsadcích Silver A, Out distance a pravoslavnými knìzi v Chrámì
Cyrila a Metodìje v Praze v období Heydrichiády, mezi zahranièními letci a vojáky západní
i východní fronty. Svùj ivot obìtoval, mimo jinými, také Josef Sousedík, starosta Vsetína, vynálezce, vedoucí rozsáhlé odbojové organizace na Valasku a mnoho jeho spolupracovníkù.
Úspìch boje proti okupantùm závisel na spolupráci civilního obyvatelstva, poskytnutí
zázemí a materiálního zabezpeèení. S obrovským rizikem a za cenu obrovských obìtí pomáhali
Valai partyzánùm. Stovky valaských hrdinù nasazovali svùj ivot.
Na jaøe roku 1945 zailo obyvatelstvo Valaska genocidu. Vypálená Plotina, Prlov, Juøièkùv
mlýn a Vaøákovy paseky zùstávají mementem té hrùzné doby.
Pøedevím zásluhou Valachù dokázal pøeít partyzánský oddíl Jana iky, zformovaný
v lednu 1945 v První èeskoslovenskou partyzánskou brigádu Jana iky, nejvìtí partyzánský
útvar na území Protektorátu.
Valaské hory jsou plné pomníèkù a jiných dùkazù o tragédiích té doby. Sedmdesát let je
dlouhá doba a lidská pamì je krátká.
Mìjme proto na mysli poselství paní ákové z Vaøákových pasek: Mrtví pamì nemají.
Nezapomínat je povinností ivých.
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tiavnik

Vylodenie Spojencov v Normandii v lete 1944, bezprostrednej východnej fronty k hraniciam
Slovenského tátu a vypuknutie Slovenského národného povstania podstatné zmenili postavenie okupaèných vojsk a podstatne rozírili význam bývalého èeskoslovenského územia. ako
zdecimovaný èeský a moravský odboj sa snaila posilni londýnska vláda. Dohovor o vzájomnej
spolupráci medzi exilovou vládou v Londýne a Sovietskym zväzom sa konkretizovala podpisom
Jana Masaryka sovietskeho ve¾vyslanca vo Ve¾kej Británii 18. 7. 1941. Tento dohovor sa stal
základom Zmluvy o priate¾stve a vzájomnej pomoci zo dòa 1.12. 1943. Vtedy bola komunistickými predstavite¾mi s vedomím exilovej vlády, tlmoèená sovietskemu vedeniu poiadavka o pomoc pri posilnení partizánskeho hnutia na území bývalého Èeskoslovenska. Realizáciou výcviku
bol poverený ukrajinský táb partizánskeho hnutia v Kyjeve a úlohu plnila partizánska kola
v Svjatoine. Mala frekventantov pripravi na pobyt v neznámom prostredí, slúila ako previerka
fyzickej zdatnosti a schopnosti znáa nepohodlie prináajúci pobyt v lese. Zrejme dôvod, e
urèený operaèný priestor sa nachádzal na Slovensku, urèil spôsob výberu budúcich parautistov,
ktorí mali pôvodne èeskoslovenské obèianstvo, ale v èase vojny boli v slovenskej alebo maïarskej armáde. Väèina z nich prebehla k Èervenej armáde, lebo mali skúsenosti s partizánskym
hnutím v Bielorusku. Tak sa do paravýsadku dostali Ján Uiak, Michal Masaryk, Jozef Michálek,
Ján èur, Alexander Truska, Michal Dupkala, Ondrej Melek a Frantiek Tkáè. Skupina bola
doplnená zástupcami sovietskej strany. Do funkcie náèelníka tábu a zástupcu velite¾a Jána
Uiak bol menovaný Dajan Bajanoviè Murzin a ten si zvolil ïalích spolubojovníkov. Termín
výsadku bol urèený na 21. 8. 1944 v poète 22 osôb. Z kapacitných dôvodov bola vysadená v priestore Sklabine èas skupiny pod vedením Jána Uiaka. Parautisti dopadli do operaèného priestoru základne 1. Ès. partizánskej brigády M. R. tefánika. Druhá skupina, v ktorej boli slováci Ján
Segeè, Ján Kolodzej, Josef Nemec, Frantiek Ralhovský a Martin Valatiak. V èase medzi 21. a 31.
augustom zaèalo obsadzovanie západného Slovenska jednotkami Werhmachtu ,èiastoène
dislokovanými z protektorátu a dochádzalo k prvým ostrým potýèkam. Do bojov v priestore
Streèna od 31. 8. do 4. 9. 1944 zasiahli pod velením 1. Ès. partizánskej brigády MR tefánika tie
èlenovia výsadku Jána Uiaka a to ako rozviedka. Piateho septembra 1944 utrpeli váne zranenia
pri Vrútkach èlenovia výsadku P. Morozov a V. Nikolajev. Po návrate do Sklabine pod¾a spomienok Murzina, veèer 5. septembra 1944 bol doruèený Jánovi Uiakovi rádiogram, ktorý urèil
partizánskemu oddielu nový operaèný priestor na severnej Morave. Hneï nasledujúci deò
opustil Ján Uiak Sklabiòu. Pod¾a svedectva úèastníkov sa správa o presune rýchlo rozírila
a oddiel sa rozrástol asi na 100 osôb. Trasa viedla naprieè horami. Martinský národný výbor
zapoièal 2 nákladné autá a jeden osobný automobil. Obchádzali svahy Malej Fatry, preli
Klátor, v K¾aène (skôr Gajdel) do Faèkova. Pokraèovali Rajeckou dolinou. Tu sa k oddielu
pridali slovenskí partizáni s velite¾om Budajom. Tu sa zdrali od 9.9 - do 10.9 1944 a Uiak,
Murzin, a Turský navtívili velite¾a 2. Ès. partizánskej brigády Popova v zámku Kunerád. Tu bol
Uiakov oddiel posilnený o partizánov z radov tefánikovcov a títo boli prevelení i s výstrojov.
Uiakov oddiel sa ziiel v obci Domania. Automobily odoslali spä to Martina a oddiel postupoval terénom Sú¾ovských vrchov cez vrch Teplú, Sú¾ov - Hradná. Zastavili sa v obci Dolina, odkia¾
vyslali prieskumné hliadky k Povaskej Bystrici a na Povaie s cie¾om zisti monosti moného
prechodu cez Váh, cesty a eleznièné trate. Poèet partizánov neustále narastal o dobrovo¾níkov,
ktorí prichádzali z Moravy na pomoc SNP. V noci 12. septembra 1944 sa partizáni pokúsili znekodni nemecký útvar na stanici v Povaskej Teplej. Dolo ku prestrelke, ktorá donútila partizánov stiahnu sa do lesov a navye prezradila ich prítomnos. Preto sa Uiak rozhodol neèaka.
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V noci na 13.septembra boli v dåke asi 3 km rozostavané hliadky, ktoré mali za úlohu v prípade
nebezpeèenstva odvies pozornos nepriate¾a. Asi 150 partizánom sa podarilo prejs cez elezniènú tra a cestu. Ïaliu noc èakal oddiel prechod Váhu. I napriek zákazu Nemcov ich preváali
prievozníci neïaleko Plevníka, Predmieru a Mikovej. Mnohí partizáni sa rozhodli Váh prebrodi
pri Beòove. Oddiel sa ziiel v ranných hodinách 14. 9. 1944 pri obci Podvaie. Prechod Váhu bol
najkritickejím úsekom a iadnej ïalej partizánskej jednotke sa a do apríla 1945 nezdaril. Ïalí
postup viedol na svahy Javorníkov do hranièného pásma s Moravou. Partizáni sa nachádzali
mimo povstalecké územie a za chrbtom okupaèných vojsk. Najväèie nebezpeèenstvo predstavovali èlenovia Hlinkových gárd. Okolo 16. 9. 1944 sa táb partizánskeho oddielu objavil v tiavniku a presun oddielu k hraniciam bol ukonèený. tiavnik bol v nasledujúcich dòoch svedkom
intenzívnych príprav na prechod hranice aj nieko¾kých pokusov o preniknutie. táb s radistami
si zvolil sídlo v hájovni Jozefa Nemèáka. Prenikal do okolitých obcí Papradna a Maríkovej.
Vykonal nieko¾ko útokov na andárske stanice, zabavil zbrane, uniformy, pokrývky a proviant.
Opakujúce sa útoky donútili velenie Povaskej Bystrice tieto stanice uzavrie. Pobyt v tiavniku
vyuívali k výcviku a zaraïovaniu prichádzajúcich skupín. O prijímaní Èechov a Slovákov rozhodoval Ján Uiak. Rusov prijímal a preveroval D. B. Murzin. Partizánovi Jozefovi Vavrovi sa podarilo získa od katolíckeho kòaza Jána Gainca z Papradna písací stroj a tak sa podarilo vydáva
vlastné letáky. Bezprostredne po príchode do tiavnika boli na Moravu vysielaní jednotlivci
i skupiny k preskúmaniu situácie a nadviazanie kontaktov s obyvate¾mi, sledovanie mnostva
hliadok na hraniciach. V nieko¾kých prípadoch rozhodoval Uiak po prijatí èlenov do oddielu,
odosla na spä najmä chlapcov z Valaska, aby tvorili zázemie pre oddiel, po jeho prechode na
Moravu. Za pomoci odbojárov z Valaska boli privedení do tiavnika ruskí zajatci Zimenov,
Pimenov, tepánov, Buïko, Nastenko, Maskalenko a evcov - Grekovský. Rodina Jozefa
Nemèáka má dve dcéry a dvoch synov, ktorí tie preli k partizánom. V okolí horárne bolo vybudovaných nieko¾ko bunkrov, slúiacich pre uskladnenie zásob. Horáreò nebola len sídlom
tábu, ale poskytla prístreie väèiemu poètu partizánov, ktorí spali na povale a v stodole na sene.
Partizáni mali finanèné prostriedky v rískych markách ete zo Svjatoina. Z rozhodnutia národného výboru v Martine si vyzdvihli ïalie peniaze v miestnych poboèkách bánk. Za potraviny
partizáni platili. Velite¾ Uiak tvrdo trestal násilia proti civilistom. Za sanos obyvate¾ky zo
tiavnika, e èlen paravýsadku Frantiek Ralbovský si vynucoval násilím nové èimy a ohrozoval
pito¾ou rodinu, Uiak vyniesol rozsudok smrti a sám ho aj vykonal. Pod¾a pamäte iných partizánov bolo týchto udalostí viac, boli spojené s násilím, krádeou ale pravdivos týchto tvrdení
nemono doloi. Zvýený pohyb na hraniciach v priestore Ve¾kých Karlovíc bol úradne hlásený
na bunkri 17. 9. 1944, keï sa pri horárni Rudolfa Pavelku zastavila skupina 9 muov a jednej
eny. Mali obleèené uniformy slovenských andárov. Horárovi odobrali loveckú puku, náboje
a ïalekoh¾ad. Za odobraté veci mu vystavili rusky písané potvrdenie.
Ïalí pokus prechodu asi 50 - tich partizánov bol pripravený na skoré ráno 22. 9. 1.944.
Trasa prechodu bola konzultovaná partizánom Valikáøem z Nového Hrozenkova a známymi
prevádzaèima z Malých Karlovíc. Skupina prela cez Stodolisko - Potoky do Tiesòavy, kde narazila na nemeckú hliadku v blízkosti colnice. Vypukla prestrelka, ktorá trvalá cez pol hodiny.
Zranení boli dvaja colníci ako a 1 ¾ahko. Jeden zranený partizán bol zajatý a umuèený na Bielej.
Skupina sa ïalej bez problémov vrátila na Slovensko.
Velite¾ Ján Uiak pripravil ïalí prechod hranice, tentoraz pre vetkých partizánov. Oddiel
bol rozdelený na èaty a roty. Velením boli poverení jednotliví èlenovia paravýsadku, ktorí niesli
za svoje mustvo plnú zodpovednos. Do tejto doby spadá pomenovanie partizánskeho oddielu.
Na jednej z posledných porád tábu v Nemèákovej horárni sa dohodli na pomenovaní oddielu
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Partizánsky oddiel Jána iku.
Pochod partizánov k hranici bol
zahájený po polnoci 25. 9. 1944
Brumovskou dolinou na Stratienec, kde, pri hraniènom kameni
nad ránom vztýèili ès. vlajku. Ján
Uiak predniesol krátky prejav
a celý oddiel zloil verejnú
partizánsku prísahu. Pokraèovali
cez Selský Pøichlop a Lopuánky
do Podatého. Zásobovacia èata
Michala Masaryka zabavila v hájovni nemeckého obèana France
Pietsche dobytok, hydinu, prasa,
vetko obleèenie, topánky, lovec- Nìmèákova horáreò:
ké zbrane, muníciu a ïalekoh¾ad. Siedlo tábu partizánského oddielu J. Uiaka
Partizánsky oddiel obsadil stráò
nad hájovòou u Kapånky a proti¾ahlý Kubáò. Partizáni potrebovali jedlo a odpoèinok. Zrejme po
hlásení horára Pietsche sa objavila nemecká colná hliadka a dolo
ku krátkej prestrelke. Nemci sa
vzdialili a partizáni pokraèovali
v príprave jedla. Krátko nato, po
ceste prichádzali nemecké posily.
Predpokladali, e sa po prestrelke partizáni stiahli do lesov a neèakali rýchly odpor. Celkový
poèet partizánov sa pohyboval
okolo 400, vyzbrojených vak Vypálená hájenka s majitelem Josefem Nìmèákem
bolo len 200 muov. Okrem akých zbraní mali 2 gu¾omety
a protitankovú puku. Boli vak vo výhodnejej pozícii, pretoe kontrolovali z kopcov cestu.
Rozpútal sa boj, ktorý trval od 10. do 14. hodiny a potom preiel v ojedinelú prestrelku. Poèet
nemeckej polície a wehrmachtu bol v poète 700 muov. Prichádzali ïalie nemecké posily.
Situácia sa zdramatizovala, keï z údolia Kubáòu boli miestnymi obyvate¾mi partizáni varovaní,
e sa ich chystá obk¾úèi nemecký oddiel z Maková. Velitelia vydali rozkaz ku stiahnutiu oddielu
spä do tiavnika.
Návrat do známych miest bol ve¾mi krátkodobou výhodou, lebo velitelia si boli vedomí rizík,
ktoré návrat priniesol. Ïalí pobyt aj v týchto miestach bol vylúèený, pretoe nemecké jednotky
spolu s èlenmi Hlinkových gárd a Vlasovcov obrátili pozornos na tiavnickú skupinu 70 partizánov, vedenú D. B. Murzinom. Spojka bola vyslaná do Prostrednej Beèvy k overenému prevádzaèovi Frantikovi Haovi a Frantikovi Billovi, ktorí ich istili v hraniènom priestore. Ïalou podpornou akciou, ktorá mala odláka pozornos nemeckých hliadok, bola detonácia v metianskej
kole vo Ve¾kých Karloviciach partizánom Frant. Tomkom, za pomoci Stan. Kozy a Fran. Mola.
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Skupina prela cez sedlo Pindula,
Lemenou na Prostrednú Beèvu,
kde sa o òu postarali lesní osadníci. Prevaná èas oddielu na èele
s Jánom Uiakom zatia¾ stále
v tiavniku oèakávala návrat
spojok z Moravy a pobyt sa predloval. Zaèiatkom októbra sa
v dôsledku defenzívy SNP zmenila situácia na Slovensku. Nemci
spolu Vlasovcami obsadili pohorie Javorníkov a 10 10. 1944 bol
obsadený tiavnik. Nemci sa zaèali pribliova do hôr k partizánskym pozíciám. Pod¾a údajov
Partyzánský oddíl - Dobrovolníci z Èech, Moravy a Slovenska,
kteøí chtìli bojovat v øadách partyzánù
priamych úèastníkov nastúpil
pluk Vlasovcov so tyrmi tankami
a mínometmi. Velite¾ Ján Uiak sa
snail rozdeli oddiel do meních
celkov. Mnohí slovenskí partizáni
vrátane parautistov z pôvodného výsadku odmietli prejs na
Moravu a chceli sa zúèastni bojov na Slovensku. Tým sa podstatne zníil okruh ¾udí poznajúcich
miesto stretnutie na Valasku.
Presný priebeh bojov nie je
známy, situácia bola úplne
nepreh¾adná. Partizáni sa snaili
ubráni presile, ale nakoniec sa
pokúali o obyèajnú záchranu
Partyzánský prapor - Ve tiavniku vstoupila do oodílu vìtina
ivota. Oficiálne padli 2 partizáni.
budoucích velitelù- Stìpanov, Buïko, Nastìnko, evcov Grekovský a dalí
Boli to Ivo Horák a Jaroslav
Úlehla. Fakticky oddiel stratil 200 bojovníkov. Poèet màtvych a zatknutých nebol zistený. Boje
trvali takmer 3 dni. Nemèáková horáreò bola vypálená, obyvatelia zatknutí. Mnoho partizánov
prelo na Slovensku k iným skupinám, èas sa vrátila domov.
Skupina Jána Uiaka a skupiny Ondreja Meleka, v ktorej boli radisti a vysielaèky dorazili na
Prostrednú Beèvu do priestoru Knìhynì v èase medzi 14. - a 16. októbrom 1944. Pri dramatickom prechode pomohli valaskí osadníci , ktorí im poskytli jedlo, odpoèinok a pomoc pri presune. Èlenovia partizánskeho oddielu Jana iku sa sústredili okolo tábu, a tí ktorí sa nachádzali
v priamom spojení so tábom, je odhadovaných na 140 ¾udí. Mnoho ïalích partizánov sa
snailo individuálne prejs moravské hranice. Pretoe nepoznali miesto zrazu, snaili sa dosta
do miest , ktoré spoznali pred prechodom do tiavnika, a to bolo okolie Vsetína, najmä obce
Prlov, Valaská Polanka, Liptál a Hoálková. Pri prechode Murzina na Moravu sa prejavili jeho
skúsenosti a znalos bojovej stratégie. Ihneï poslal do priestoru Vsetína a blízkeho okolia svojich zástupcov, ktorí túto oblas pred prechodom na Slovensko poznali: tìpánová, Moskalenka,
5

Pimenova a evcova - Gukovského. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako rozhodujúce pre ïaliu
partizánsku èinnos na Morave. V polovici apríla 1945 muselo nieko¾ko desiatok vojnových
zajatcov a obyvate¾ov z Karlovíc kopa zákopy na hrebeni Javorníka od Geouského sedla a po
Stoleèný. Napriek silnému opevneniu vo Vlárskom a Lysském priesmyku i v Makové oèakávali
Nemci útok cez hrebene Javorníkov. Po akých bojoch na Povaí zamierila ès. armáda pod
velením L. Svobodu, najmä jej 1., 3., 4. brigáda na hrebene Javorníkov dòa 2. 5. 1945. V priestore
Lazov pod Makytou, Èertova a Papajského sa podarilo 4. brigáde pod velením plk. Markusa
prekona hranice údolím Kychové a sa prebojova o 20:30 do Huslenek - Bariny. 1. 3. Brigáda
postupovala údolím tiavnika, Papradna a zviedla aké boje v neprístupnom teréne. Hranica
bola prekroèená 3. 5. 1945 veèer a 4. 5. 1945 boli oslobodené Ve¾ké Karlovice a ïalie obce
v údolí Vsetínskej Beèvy. Skutoènos, e túto oblas oslobodili jednotky ès. armády za úèinnej
pomoci partizánov z moravskej strany, e na pamätníkoch padlých sú mená slovenských chlapcov, bola dlho zanedbávaná. Je naou povinnosou nezabúda. Slovenskí chlapci o sebe mohli
rozhodnú sami, veï splnili svoju úlohu a mohli zosta doma na Slovensku. Ich rozhodnutie
bojova do koneèného víazstva za celú republiku nesmie by nikdy zabudnuté.

Velké Karlovice

Vznik Slovenského státu a obsazení zbytku èeských zemí Nìmci znamenalo uzavøení hranice
mezi Moravou a Slovenskem. Hranice byla vytýèena na høebeni Javorníkù. V Makovském
prùsmyku postavili okupanti malou celnici s hranièní závorou.
Velké Karlovice byly obsazeny 18. bøezna 1939. Nìmecká posádka se ubytovala v mìanské
kole, hostincích i v soukromí u obyvatelù a v Leskovém a v Tísòavách byly postaveny døevìné
ubytovny celníkù. Valasko se stalo útoèitìm uprchlíkù, zejména vojákù ès. armády a jejich
cílem bylo hlavnì zaøazení do zahranièních bojových útvarù. Úèinnì jim pomáhali místní obyvatelé. Byli si vìdomi nebezpeèí i následkù a pøesto uprchlíkùm poskytovali ubytování, stravu,
znali dobøe terén a mìli kontakty na Slovensku. Z jejich øad bylo mnoho zatèených a umuèených
a pøesto zùstali páteøí odboje po celou hroznou váleènou dobu.
V prvních dnech okupace vznikla celostátní organizace Obrana národa. Spojila vlastenecké
spolky, Sokoly a èleny levicových stran vèetnì KSÈ. Veliteli byli vojáci ès. armády. Èinnost organizace smìøovala k pøípravì ozbrojeného povstání. Do Obrany národa se zapojili té obèané
Velkých Karlovic a jejich vedoucím se stal starosta a uèitel Miroslav Tetter. Její existence vak byla
velmi brzy prozrazena a v roce 1940 se rozbìhlo celostátní zatýkání a popravy. Odboj na Valasku
vak neustal. Na pøelomu let 19431944 zaloil Josef Sousedík, vynálezce a vsetínský starosta,
odbojovou organizaci podle principu Obrany národa. Mìla polovojenský charakter zamìøený na
zpravodajskou a zásobovací èinnost a jejím cílem byla pøíprava moravského povstání. Ve Velkých
Karlovicích zajiovali vedoucí pozice vojenský velitel Josef Slánský, Dobromil Kováø zajioval
zásobovací sekci a Oldøich Kyslinger a Jaromír Prexl zajiovali zpravodajskou èinnost. Kadý mìl
dalí øadu spolupracovníkù. Spojkou na Josefa Sousedíka byli Viktor Kollanda a Frantiek Juppa.
V létì 1944 se situace pøiostøila. Vylodìní spojencù, otevøení západní fronty a postupující
Rudá armáda vázaly stále více nìmeckých sil. Slovenské národní povstání vzbudilo v mnoha
lidech snahu úèastnit se bojù. Mnoil se také poèet uprchlých váleèných zajatcù snaících se
pøejít Slovensko. Vichni hledali pomoc u místních obyvatel. Nejvìtí tíha spoèívala na pasekáøských usedlostech. Místní odbojáøi vytvoøili rozsáhlou pøevadìèskou sí, udrovali spojení se
Slovenskem, podávali zprávy o poètu a pohybu nìmeckých hlídek. Oldøich Kyslinger pøebíral od
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uèitele a pøevadìèe Frantika Hai z Prostøední Beèvy skupinu ruských zajatcù Petra Moskalenka, Ivana Stìpanova a Alexandra Kotljarova a za pomoci dalích pasekáøù je pøevedli
do tiavnika. Vrátili se nazpìt s oddílem Janka Uiaka a stali
se z nich významní partyzántí velitelé.
O zvýeném pohybu osob v hranièních horách byl
informován sám K. H. Frank. Vydal naøízení, aby od 16. záøí
1944 byl okamitì bez soudu veøejnì popraven kadý èlovìk,
který bude pøistiený, jak se pohybuje se bez povolení.
V polovinì záøí se formoval ve tiavniku partyzánský
oddíl s velitelem Jánem Uiakem, jeho jádrem byl paravýsadek 22 lidí, vycvièených ve Svjatoinu u Kyjeva a vyslaný
Ukrajinským tábem partyzánského hnutí z rozkazu Rudolfa
Slánského. Byli vysazeni ve slovenské Sklabinì. Jejich úkolem bylo rozíøení a podpora partyzánského hnutí na
Moravì, zpravodajská èinnost a vázání sil nepøítele. K partyzánskému oddílu se pøidávali Èechové a Moraváci, kteøí
Pùvodní pomník Dobromila
bojovali v Slovenském národním povstání. Tak se k oddílu
Kováøe
dostal té Frantiek Tomek z Velkých Karlovic. Sídlo tábu
bylo v Nìmèákovì hájence v Buntovì dolinì. Pøes hranice do
Velkých Karlovic byly vysílány rozvìdky, aby provìøily náladu obyvatel, získaly kontakty, odpozorovaly trasy a èetnost
nìmeckých hlídek. Partyzáni chodili do karlovských hospod
a obchodù. Na svou úèast v takové akci vzpomíná Miroslav
Èech (Böhm): Zastavili jsme u místního obchodníka na
køiovatce u kostela. Dostali jsme dvì koøalky pro velitele
a jednu pro mustvo, salám, asi 1000 cigaret a drobností. Pøi
této návtìvì byl pøítomen té konfident Jan Dvoøák
a obchodníkovi Dobromilu Kováøovi se tato návtìva stala
osudná.
Prvním úøedním hláením o výskytu partyzánù je
záznam celníkù o pøechodu asi 18 partyzánù dne 17. záøí
1944 kolem 18 hodiny. Hajnému Rudolfu Pavelkovi odebrali
partyzáni dalekohled, loveckou puku, náboje a vystavili mu
rusky psané potvrzení.
Zkuební pøechod asi 40 èlenné skupiny se odehrál
Pomník pod Lemenou
22. záøí. Partyzáni v ranních hodinách v Tísòavách narazili na
nìmeckou hlídku. Pøestøelka trvala asi 30 minut. Výsledkem byli 3 zranìní celníci a jeden zajatý
partyzán, kterého popravili na Bílé. Nìmeckou posádku stáhli z Tísòav do obecní koly.
Pøechod celého partyzánského oddílu, èítajícího témìø 400 lidí, pøipravoval velitel Uiak na
25. záøí 1944. Oddíl byl rozdìlen na èety a roty. Na poradì v pøedveèer pøechodu se velitelé
dohodli na pojmenování Partyzánský oddíl Jana iky.
Oddíl postupoval Buntovou dolinou a èasnì ráno stanul na Stratenci. Odstranili hranièní
kámen a vztyèili ès. vlajku. Uiak pronesl projev a pøeèetl text partyzánské pøísahy. Celý oddíl sloil
veøejný partyzánský slib. Oddíl pokraèoval pøes Selský Pøíschlop a Lopuánky do Podatého na
Svìtlé. Zásobovací èeta obsadila hájenku nìmeckého lesního Franze Pietsche. Zabavila dobytek,
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drùbe, potraviny, odìvy a zbranì. Partyzáni zaujali pozice nad
hájenkou u kaplièky, zaèátku
Kubánì a na Kolvárku. Kdy se
objevila vojenská nìmecká
hlídka, padlo pár výstøelù a Nìmci
se stáhli. Partyzáni se chystali
k odpoèinku, kdy se na silnici
objevily vojenské jednotky.
Pøestøelka se znovu rozhoøela.
Pøejídìly dalí nìmecké posily.
Murzin naøídil pouít protitanko- Pùvodní Celnice Makovský prùsmyk - Zajitìní pøechodu mezi
Slovenským státem a Protektorátem Èechy a Morava v místì
vou puku a kulomet, boj trval a Makovského prùsmyku za okupace
do pozdních odpoledních hodin.
Je tøeba øíct, e z celkového poètu
400 partyzánù bylo ozbrojených
maximálnì 200. Po zprávì, e se
od Makova údolím Kubáò blíí
poèetné nìmecké posily, dal
Uiak rozkaz k návratu na Slovensko.
Podle úøedních záznamù
bylo zranìno 20 Nìmcù, z toho
9 tìce. Mezi zranìnými byl
velitel pohranièních celníkù Paul
Weiss, který svému zranìní
podlehl. Partyzáni ztratili kulometèíka Alexandra Zábojníka.
Støet na Svìtlé byl nejvìtím otevøeným partyzánským bojem na
území protektorátu a pøivolal na
Valasko samotného K. H. Fran- První ès. tank i. È. 1370 ve Velkých Karlovicích - Dokument
ka. Nìmci dostali dùkazy o síle pochází z 4. kvìtna 1945, vozidlo projelo údolím Pluskovec
oddílu, poètu lidí a výstroje.
Murzin navrhl pøechod meních skupin s cílem srazu na pøedem urèeném místì. Termín
pøechodu 1. skupiny byl stanoven na 28. záøí 1944. Vyuili zkueností Moskalenka, Stìpanova
a Koljanova, kteøí trasu z Prostøední Beèvy do tiavnika proli. Vyslali spojku k Frantiku Haovi,
známému pøevadìèi. Pro odpoutání pozornosti SS naplánovali útok na sídlo posádky
v mìanské kole ve Velkých Karlovicích. K provedení byl urèen Frantiek Tomek. Narodil se
v Leskovém v roce 1925 a vyuèil se kominíkem a v obci byl známý. V kominickém obleku uloil ve
kole nálo do komína. Pøi akci byl jitìn partyzány Frantikem Molem a Stanislavem Kozou.
Nálo vybuchla 28. záøí 1944, nikdo nebyl zranìn, ale panika mezi Nìmci byla znaèná.
V noci z 28. na 29. záøí 1944 pøela Murzinova skupina provázená Jakubem Bílkem a Frantikem Haou pøes Lemenou a Makovský prùsmyk na Prostøední Beèvu. Tam se za pomoci
lesníkù dostali do lovecké chaty na Magurce.
Po vypálení Nìmèákovy hájenky ve tiavniku se skupiny Uiaka a Meleka (po pøechodu na
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Moravu) s Murzinem setkaly 2. øíjna 1944 a svùj táb si zøídili na Martiòáku. Oblast Velkých
Karlovic a Beèev byla obsazena silnými protipartyzánskými jednotkami, které provádìly neustálé
kontroly a pøepadové akce na pasekách.
K. H. Frank nasadil proti partyzánùm 13 000 vojákù, policistù, psovodù a celníkù. Od
17. listopadu 1944 proèesávali území Frentátu, Beèev, Ronova a Velkých Karlovic. Kdy se mu
nepodaøilo dosáhnout oèekávaných výsledkù, pøistoupil K. H. Frank k zastraovacím akcím proti
civilnímu obyvatelstvu. Kadý podezøelý ze spolupráce s partyzány mìl být okamitì veøejnì
popraven. Souhlas s popravou vydával osobnì telefonem. Bìhem 14 dnù bylo veøejnì popraveno 58 obìtí. Mezi nimi 9. listopadu 1944 na Prostøední Beèvì spolu se tøemi partyzány Viktor
Kollanda  spojka Velkých Karlovic s Josefem Sousedíkem. Ve Velkých Karlovicích byl pøed svým
domem dne 23. listopadu. 1944 na jasanu obìen na udání Jana Dvoøáka obchodník Dobromil
Kováø. Na krku mìl nápis: Podporoval jsem bandity. A jeho tìlo viselo 48 hodin. Kolem chodily
dìti do koly. Celý listopad a prosinec 1944 se v prostoru Javorníkù objevovali èlenové partyzánské brigády Jana iky, kteøí se snaili dostat ke svému oddílu.
V prosinci 1944 byl zatèen a pøi výslechu ve Vsetínì zastøelen Josef Sousedík a zatèena
podstatná èást jeho nejbliích spolupracovníkù a Jaromír Prexl a Josef Slánský museli odejít do
ilegality.
V polovinì dubna 1945 nahnali Nìmci pod høeben Javorníkù zajatce, aby v krutých podmínkách kopali obrannou linii. Zajatci ebrali na pasekách. Zákopy jsou patrné dodnes.
30. dudbna 1945 projídìl Velkými Karlovicemi nìmecký oddíl. V hospodì u muzea (tehdy
u Jakeù) zasedl vojenský soud. Odsoudil za údajnou dezerci dva nìmecké vojáky ke smrti
provazem. Byli povìeni na jasanu na rozcestí u kostela, na kterém 23. listopadu zemøel
Dobromil Kováø. Jejich ostatky jsou pohøbeny na høbitovì ve Velkých Karlovicích bez udání
bliích dat.
Osvobozovací boje o Javorníky zahájily 1. a 3. brigáda ès. zahranièní armády pod velením
L. Svobody. Na Velkém Javorníku a po Ztracenec byli prapory nìmeckých vojákù s kulomety
a pancéøovými pìstmi. Po obou stranách silnice v Leskovém i Podatém stála dìla v palebném
postavení. Nìmci nahánìli lidi ke stavìní barikád, brali jízdní kola, konì a povozy. 3. kvìtna
opustily Pluskovec jednotky z Giguly a Javorníèku. Asi v 15 hodin se ozývala silná støelba z prostoru pod Ztracencem a stále více nìmeckých vojákù se stahovalo do Podatého. Kolem 17 hodiny
støelba umlkla. První rozvìdné hlídky ès. armády pøily do Karlovic po pùlnoci 4. kvìtna 1945.
Celou noc obèané vítali osvoboditele, vaøili jim jídlo a poskytovali monost odpoèinku. Srdeènì
byli pøivítáni také partyzáni Jaromír Prexl a Josef Slánský, kteøí uprchli pøi zatýkání listopadu 1944.
Do obce pøijely tanky, dìla taená koòmi, voly i velbloudy. Kolony smìøovaly na Soláò.
Èlen partyzánského oddílu Jana iky Frantiek Melek, který za dramatických okolností
pøecházel pøes Pluskoveèek a Bzové na Beèvy a po akci Tetøev se jako zranìný doèkal pomoci
v Novém Hrozenkovì, dal 9. kvìtna 1945 skácet jasan, na kterém zemøel Dobromil Kováø.
Mezi dalí partyzány pùsobící Ve Velkých Karlovicích patøila také pøíslunice partyzánského
oddílu Jana iky Rùena Valentová, uèitelka rytmiky z Olomouce. Absolvovala kurz Èerveného
køíe, a proto byla v záøí 1944 urèena k totálnímu nasazení do Øíe. Rozhodla se uprchnout do
Velkých Karlovic, kam jezdila a mìla pøátele. Do tiavniku pøela v polovinì záøí s Frantikem
Tomkem. Pøi akci TETØEV v listopadu 1944 padla v boji na Knìhyni.
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Karolinka

V roce 1939 vznikla pod velením generála Josefa Bílého v Praze vojensky øízená organizace
Obrana národa. Spojila bývalé legionáøe, dùstojníky ès. armády, èleny vlasteneckých spolkù,
Sokola i komunistù v boji proti spoleènému nepøíteli. Rychle se celostátnì rozíøila a mìla
zástupce v mnoha obcích vèetnì Karolinky. Èinnost Obrany národa smìøovala k pøípravì celonárodního povstání. Po prozrazení této organizace bylo v Karolince pro úèast v této organizaci
bìhem èervence 1940 zatèeno 21 muù. Julius Bambuek, Josef Èabla a Frantiek Novák byli
umuèeni.
Po vypuknutí Slovenského národního povstání odeli na Slovensko mladí chlapci bojovat
proti okupantùm. Artur Bambuek a Pavel Bitala z Karolinky v záøí 1944 pøeli hranice. Bojovali
v Kunerádské dolinì a v okolí Prievidze. Tam Artur Bambuek padl. Pavel Bitala se pøipojil
k partyzánskému oddílu Jana iky a vrátil se na Moravu.
Podzim 1944 znamenal ve valaských horách velký pøíliv uteèencù. Hledali pomoc a oporu
u místních lidí, zejména obyvatel pasek, kteøí poskytovali jídlo a pøevádìli pøes Javorníky. Ve
svých vzpomínkách hovoøí èlenové partyzánské brigády Jana iky Frantiek Molo, Augustin
Holèák a dalí o dramatickém pøechodu partyzánù na Moravu po náhlém vojenském pøepadení
tiavniku v øíjnu 1944. Èlenové oddílu byli rozpráeni, v malých skupinách bojovali o vlastní
ivot. Pod palbou utíkali ze tiavniku v horském terénu smìrem na Marikovou. Pozdì veèer
narazili na samotu a hospodáø je doprovodil na høeben Javorníkù. Kolem pùlnoci, zranìní,
unavení, hladoví, se v Karolince pøiblíili na samotu u Kretù. Hospodáø se vyel podívat ven
a poznal F. Mola. Okamitì je pozval do stavení. Tam se u nacházela dalí skupina partyzánù.
Nechal je pøespat, najíst a brzy ráno je vedl høebenem nad Pluskoveèkem, kde se jim podaøilo
pøekroèit dráhu, silnici a Beèvu a nad údolím Bzové pøeli na
Vsetínské vrchy a do Hutiska, kde je Frantiek Chovanèík
dovedl na Knìhyni.
5. ledna 1945 se odehrála tragedie v Jeseníkové, v usedlosti Jana Orsága. Nevlastní syn hospodáøe Pavel Bitala,
úèastník Slovenského národního povstání a pøísluník 1. ès.
partyzánské brigády J. iky, se po tragických událostech pøi
protipartyzánské akci Tetøev v listopadu 1944 chtìl setkat se
svou matkou a bratrem a odpoèinout si. Jeho pobyt v usedlosti vak byl prozrazen zrádcem. Podle rozkazu K. H. Franka
se pøechovávání partyzánù trestalo smrtí. V poledních
hodinách 5. ledna 1945 obklíèila nìmecká hlídka usedlost.
Pavel Bitala se pokusil uniknout z pùdy domu do blízkého
lesa, byl vak Nìmci napaden. Matka syna bránila a mezitím
se Bitalovi se podaøilo vytáhnout zbraò a jednoho z Nìmcù
zastøelit, pøitom mu vypadl zásobník a tak sebral mrtvému
jeho zbraò a støelil dalího Nìmce. Podaøilo se mu utéct do
lesa. Jeho matka a patnáctiletý bratr Bohuslav se snaili
utíkat za ním, ale Nìmci oba zasáhli. Syn byl mrtvý na místì
a matka Marie zemøela 6. ledna. 1945 ve Vsetínské nemocnici. V domì Nìmci zastøelili 84letého hospodáøe Jana Orsága,
dùm zapálili a do ohnì vhodili i mrtvé tìlo patnáctiletého Pomník rodiny Orságové
chlapce. Pavel Bitala se jako partyzán doèkal konce války. v Jeseníkové
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V místì tragédie je pomník se jmény obìtí: Jan Orság 13. února 1861, Marie Orságová 4. dubna
1885 a Bohuslav Orság 31. ledna 1930.
V údolí Rakov stála hájenka rodiny Tomancové. Asi 500m od hájenky v lese vybudovali
Tomancovi bunkry. Nacházeli zde útoèitì uteèenci, kteøí chtìli pøejít hranice a partyzáni pøi
pohybu pøes Vsetínské vrchy. Hájenka byla zbourána.
Dalím karolinským obèanem pomáhajícím v odboji byl skláø Jaroslav Bambuek, který
uprchl v roce 1939 do Anglie. Na základì výzvy k zapojení do boje proti okupantùm se zapojil do
zahranièní armády jako letec. Podlehl tìkému zranìní 5. dubna 1942. Je pohøben v East Wretham v Anglii.

Nový Hrozenkov

Obèané Nového Hrozenkova se hojnì zapojovali do bojù o svobodu národa ji od doby
zaloení celostátní organizace Obrana národa. Prvním zatèeným obèanem Nového Hrozenkova
byl Frantiek Rùièka. Jako vysokokolský student byl zatèen 17. listopadu 1939 v Brnì a vìznìn
do roku 1942 v Oranienburgu. Frantiek Filip, dìlník ve Zbrojovce Vsetín, byl hlavním organizátorem s napojením na vsetínskou organizaci Vladimíra Drápaly. Dále byli v roce 1940 zatèeni
a pobyt v koncentraèních táborech nepøeili uèitel Vladimír Christian, úøedník Frantiek Krèma,
listono Arnot Michalèák a koláø Cyril Vráel.
Mezi obèany z Nového Hrozenkova bojující ve válce proti faismu patøil Frantiek ipula, který
v roce 1939 uprchl do zahranièí. Slouil jako letec v Anglii a padl 8. srpna 1942 pøi leteckém boji.

Prvním popraveným podle rozkazu øíského
protektora K. H. Franka - Václav Koòaøík,
Oldøich Neumann a Frantiek Maláòza
na rozcestí Vranèa

Voják ès. zahranièní armády Josef Valuek,
hrozenkovský rodák pøi pøekroèení hranice
a osvobození Nového Hrozenkova 4. 5. 1945
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Dalím obèanem byl Jan Filip, který bojoval v zahranièní armádì v Africe. V èervnu 1942 byl zatèen
øímsko-katolický knìz Vladimír Èermák pro tvaní proti Øíi a v øíjnu 1942 umuèen v Dachau.
Léto 1944 znamenalo velký pøíliv uteèencù, snaících se o pøechod èesko  slovenské hranice a zapojení do bojù Slovenského národního povstání. V srpnu 1944 odeli mladí chlapci
dvacetijednaletý Metodìj Køenek a osmnáctiletý Jaroslav Ondru na pomoc SNP. Oba padli
v bojích v okrese Prievidza. K pomoci uteèencùm, pøevádìní osob a pøechovávání partyzánù se
pøes hrozby a represe pøihlásilo mnoho obyvatel i pøesto, e zatýkání probíhalo po celý rok 1944.
Situací se zabýval sám K. H. Frank, který vydal rozkaz, aby od 12 hodin dne 16. záøí 1944 byli
ihned bez dalího soudu popraveni vichni, kdo budou pøistieni bez povolení v hranièním
pásmu. Dne 14. záøí 1944 byli v údolí Vranèa zadreni èeskými udavaèi lesním správcem tìpánem Dittrichem a lesmistrem Josefem Zezulou, partyzáni Václav Koòaøík z Nového Hrozenkova,
Frantiek Maláò z Lené a Oldøich Neumann z Hranic na Moravì. Byli pøedáni nìmeckým
celníkùm v Novém Hrozenkovì. Pøi výslechu byli krutì týráni. Frantiek Maláò, bývalý praporèík, se zmocnil na stole leící pistole a dva celníky zastøelil. Otevøeným oknem vyskoèil ven a snail
se zachránit útìkem do lesa. Byl pronásledován hlídkou se psy a pronásledovatelé ho dávkami ze
samopalù v lese Kladòaèka zastøelili. Jeho ostatky byly tajnì pohøbeny na hrozenkovském høbitovì. Zbylí dva zajitìní byli nacistickým komisaøem urèeni pro trest smrti veøejnou popravou.
Komisaø souèasnì ádal o zastøelení kadého pátého mue v obci pro výstrahu. Partyzáni
Koòaøík a Neumann byli dovleèeni na soutok Beèvy a Vraneckého potoka, zde si museli sami
postavit ibenici a 16. záøí 1944 dopoledne byli veøejnì obìeni. Popravu øídil Oswald Doubek ze
vsetínského gestapa. Tìla musela viset na místì dva dny pro výstrahu dalím obèanùm. K dalí
represi, kterou ádal celní komisaø, natìstí ji nedolo.
Oba zrádce stihl trest. Josef Zezula byl zlikvidován 4. kvìtna 1945 pøi osvobozovacích bojích.
tìpán Dittrich uprchl do umperka pøi osvobozování, ale byl tam obèany z Nového Hrozenkova
vypátrán a pøedán soudu v Novém Jièínì. V roce 1945 dostal trest smrti provazem a rozsudek byl
vykonán.
Obec v prùbìhu okupace potkalo nìkolik dalích tragédií:
10. øíjna 1944 byli v lese u Nového Hrozenkova nalezeni dva mrtví ve stejnokrojích slovenských dùstojníkù ve stáøí asi 25 let. Oba mìli probodnutá srdce. 31. øíjna 1944 byl v údolí
Brodská nalezen zastøelený partyzán.
15. øíjna 1944 byl pro partyzánský odboj zatèen Jan Kocùrek  uèeò narozený 27. dubna
1928. Byl vìznìn na Bílé, v Ostravì, Brnì, Praze a v Buchenwaldu. V cele è. 48 Kaunicových kolejí
v Brnì se uchoval zápis: Zde ivoøil a trpìl od 15. 10. 1944 Jan Kocùrek z Nového Hrozenkova
jako estnáctiletý partyzán.
V obci bylo pro partyzány nìkolik úkrytù. Nad údolím Brodská pod Beskydem stávaly letní
chlévy hospodáøe Frantika Provázka. Dne 27. øíjna 1944 pøila do chlévù skupina osmi chlapcù
z oddílu Josefa Lai z Huslenek. Mìli v úmyslu provést destrukci spínací stanice Zbrojovky Vsetína
k pøipomenutí výroèí vzniku ÈSR 28. øíjna. Ve stejnou dobu ke chlévùm dorazila skupina 7 partyzánù ze skupiny mj. Kuznìcova od Frentátu p. R., která byla vyslána získat v prostoru Vsetína
nové kontakty. Kolem chlévù procházela náhodná nìmecká hlídka Ruhsam a spatøila tam mue,
který nereagoval na výzvu. Nìmci zahájili palbu. Chlév plný sena se okamitì ocitl v plamenech.
Uprchnout se podaøilo pouze Frantikovi Hradilovi z Frentátu, jeden Èech a jeden Rus z frentátské skupiny byli zajati a osm muù zaiva uhoøelo. Pøes pøísný zákaz byla tìla uhoøelých za velké
úèasti obèanù pohøbena na hrozenkovském høbitovì. V místì tragédie stojí pomník.
Asi 28. dubna 1945 pøijel nìmecký policejní oddíl do Nového Hrozenkova a ubytoval se ve
kole. Oddíl pøijel ze Slovenska (patrnì ze iliny) a pøivezli s sebou majora Zen Volského
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z Ukrajiny a Andreje Nováka, zahradníka ze iliny, oba asi ve stáøí 30 let. Vìznili je ve kolním
sklepì a muèili je. Dne 30. dubna 1945 byli oba zajatci odvezeni koòským povozem do blízkého
lesa Vápenka. Zde si museli sami vykopat hrob, vrazi obìma svázali ruce za záda a vhodili je do
jámy, oblièejem nahoru. Do úst jim vloili duté kulaté tyèky a zasypávali je hlínou tak, e tyèky
sahaly nad povrch hrobu. Tyèkami se dostávalo k ústùm pohøbených zaiva jen malé mnoství
vzduchu, take smrt byla zdlouhavá a krutá. Zpùsob umuèení byl odhalen pøi následné exhumaci. Tìla mrtvých byla pøevezena do iliny.
Pøi osvobozovacích bojích 3. kvìtna 1945 byl v údolí Vranèa tìce zranìn velitel roty 3. ès.
brigády kpt. Vladislav Perutka, rodák z Uherského Hraditì. Po pøevozu do vsetínské nemocnice svým zranìním 6. kvìtna 1945 podlehl.

Halenkov

Tìké chvíle proívali obèané Halenkova ji bezprostøednì po obsazení jejich obce Nìmci.
Nìmecký voják se nevrátil ze strání sluby a okamitì bylo zahájeno rozsáhlé pátrání. Voják byl
nalezen postøelený na Vrkách. Následovaly tvrdé domovní prohlídky. Voják se v nemocnici
pøiznal k pokusu o sebevradu, ale nedùvìru k místním lidem to nezmìnilo. Nìkolik halenkovských obèanù se pøipojilo k odbojové organizaci Obrana národa. Velitelem se stal zamìstnanec
pojiovny Jaroslav Koòaøík a jeho zástupcem øídící uèitel Jiøí Opoèenský. Organizace mìla asi 30
èlenù a zamìøila se na roziøování letákù a ilegálních tiskovin a pøevádìní osob pøes hranice.
V øíjnu 1939 se objevily na zdech vojenského skladu a asfaltové silnici nápisy Pryè s Hitlerem
a na stromech byly pøipevnìny ès. vlajky a nápisy Nedáme sa. Autorkami byly Zdenka
Lukatíková a Zdenka Pøíhodová.
Léto 1940 pøineslo vlnu zatýkání spojenou s prozrazením Obrany národa. Byl zatèen i uèitel
Jiøí Opoèenský, ale po krátké dobì byl proputìn.
Na pøelomu let 19431944 se v Halenkovì objevili dva Anglièané, uprchlíci ze zajateckého
tábora, v zuboeném stavu. Úkryt jim poskytl v domì è. 9 rolník Kopecký a k jejich záchranì
pøispìli i dalí obèané Halenkova dodáním obleèení, obuvi i potravin. V roce 1944 byli za pomoci
Josefa Válka pøevedeni na Slovensko. J. Válek se vrátil domù a s osvobozovací armádou.
Rok 1944 znamenal rozíøení odbojového hnutí. Na Vsetínì pracovala skupina Josefa
Sousedíka, která se napojila na západní paravýsadek Clay-Eva. Spojkou Sousedíkovy organizace
byl Frantiek Juppa. Do odboje se zapojili bývalí èlenové Obrany národa a vedoucím se stal uèitel
Jiøí Opoèenský a velitelé skupin Pavel Kopecký, Josef Frydrych a Josef Divín. Po prozrazení
Sousedíkovy skupiny byl velitel Jiøí Opoèenský podruhé zatèen a byl umuèen v Mauthausenu.
Odbojová èinnost v Halenkovì a zejména Obrana národa je spjata s osudem halenkovského
rodáka Aloise Koøenka, nejmladího politického vìznì. Narodil se 23. èervna 1926 v Dinotici
a brzy osiøel. Byl pøedán do péèe církevního sirotèince a koly v Liptálu. Øeditelka koly a pøedstavená sirotèince sestra Klaudie Klimeová a uèitel tìpán Kováø byli èlenové Obrany národa. Alois
velmi rád jezdil na kole, tak byl èasto povìøen pøedáním zpráv do Vizovické nemocnice, na Vsetín
i na Hostýn. Chlapec také èasto jezdíval na návtìvu k pøíbuzným na Halenkov. Uèitel tìpán
Kováø se k nìmu pøipojil s nabídkou spoleèné procházky a pøivezl s sebou neznámého èlovìka.
Údolím Bøeitá chlapec s uèitelem doprovodili neznámého k hranici a tam jej pøevzal dalí
pøevadìè. Potom ji Alois doprovázel k hranicím sám. Jeho èinnost jistili Josef Divín a Josef
Frydrych, odbojáøi z Halenkova. Ve 14 letech nastoupil do uèení k vsetínskému obchodníkovi
Aloisi Rodingerovi a za jeho podpory dále v odbojové èinnosti pokraèoval. Pøebíral finanèní
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pomoc pro rodiny zatèených a pøedával je potøebným. Léto roku 1940 znamenalo prozrazení
Obrany národa a zatèení chlapcových blízkých ochráncù tìpána Kováøe a Jiøího Opoèenského.
Bylo nutné zajistit chlapci zajistit bezpeèný úkryt. Josef Frydrych zajistil za pomoci eleznièáøù
odjezd chlapce do Tvrdonic u Lanhota k èlenùm tamní ilegální organizace. Vlna zatýkání postihla i tuto organizaci a hrozilo prozrazení. Bylo rozhodnuto pøevést chlapce do Vídnì ke vzdálenému pøíbuznému. Ve Vídni udal jeho pobyt soused. Záchranou byl útìk. Domù nemohl, tak se
jeho cílem stala Francie. Sám, bez penìz proel Rakouskem a na výcarské hranice, ale u Bodamského jezera padl do rukou pohranièní policie. Pøevezli ho zpìt do Vídnì. Za pokus o útìk do
zahranièí byl odsouzen k pìti letùm káznice pro mladistvé. Tak zaèala cesta po pracovních táborech a pracovních trestaneckých komandech. Poznal mnoho vìzòù rùzných národností, úèastnil
se záchrany francouzských zajatcù, idovských en a dìtí. Velké nálety na Vídeò v létì 1944
zasáhly té koncentraèní tábor Lofau, kde tehdy ji osmnáctiletý Alois Koøenek pobýval. Chaos po
bombardování vyuila skupina vìznìných Slovákù a Francouzù. K útìku se pøipojil i Alois. Za
pomoci slovenských lodníkù se skupina dostala do Bratislavy a odtud do centra Slovenského
národního povstání do Banské Bystrice. Alois Koøenek byl vysílený a nemocný. Po provìøení
v Banské Bystrici byl odeslán domù do Halenkova. Pod Makytou vyhledal slovenského hospodáøe, kterého znal z døívìjí doby, aby mu pomohl na cestì k hranici. Dál u cestu dùvìrnì znal.
Ukryl se u pøíbuzných, jeho døívìjí ochránci Josef Divín a Josef Frydrych mu tajnì opatøili falené
doklady, peníze a potravinové lístky. Odeslali ho jako dìlníka na stavbu nìmeckých vojenských
objektù v Ostravì. Pøi práci na zesilování mostù k hranicím Slovenska pozoroval prùjezdy vojenských transportù a pomocí eleznièáøù posílal svá pozorování Josefu Divínovi. Vyhláení okamitého trestu smrti pro nedovolené pøekroèení hranice K. H. Frankem zvýilo nebezpeèí pohybu
pøes hranice. Alois Koøenek pøecházel dál a to i bez dokladù. Dne 15. øíjna 1944 byl zadren
hlídkou Hlinkovy gardy. Pøi výslechu pøiznal útìk z Lofau a potulku po Slovensku. Bez soudu byl
okamitì deportován do tábora pro uprchlé v Radebergu u Dráïan s oznaèením Návrat neádoucí. Jako nepolepitelného ho zaøadili na výstavbu podzemních kol pro výrobu souèástek
letounových støel V-1 a balistických raket V-2. Opakované nálety spojeneckých letadel vyadovaly èasté práce na odklízení trosek a opravì silnic. Takto se obèas dostal ven i s ostatními vìzni
z podzemí. Po tìkém bombardování Dráïan a Výmaru byla naøízena likvidace tábora a vìzni
byli zaøazeni do transportu smrti. Pochod smìøoval na Plavno-Pasov-Domalice. Cestou se
transporty míchaly a setkávaly se s vojenskými kolonami. Po náletu u Støíbra se nìkolik vìzòù
domluvilo na útìku. Schovali se ve stohu slámy, pøeèkali noc a ráno se vydali k eleznici. Cestou
potkali lidi ochotné pomoci. Za pomoci eleznièáøù se Alois Koøenek vrátil v dubnu 1945 do
Halenkova. Znovu mu pomohl Josef Divín. Pøivedl ho ke skupinì Josefa Lai v Huslenkách. Po
tragedii rodiny Laových spolupracoval se zbylými èleny a úèastnil se osvobozovacích bojù
probíhajících 2.- 4. kvìtna. Po válce odeel do Prahy a po doléèení vech zranìní, která v bojích
utrpìl, nastoupil do ès. armády. Jeho zdravotní stav se ale zhoroval a tak byl v roce 1946 proputìn do zálohy. Pracoval ve stavebnictví. Pøeil velké vlakové netìstí v roce 1965 v Praze 
Hloubìtínì, kde pøes své zranìní pomáhal pøi záchranì cestujících. Byl nositelem mnoha zahranièních vyznamenání (Francie, Izrael). V roce 1974 prodìlal sérii mozkových pøíhod, pro které
musel odejít do plného invalidního dùchodu. Na svùj pùvod a Valasko nikdy nezapomnìl a vdy
se k nìmu hrdì hlásil. Ve svých vzpomínkách píe, e v boji za svobodu ádné pøedpisy neurèovaly, v jakém vìku je tøeba se zapojit. Tak se valaské dìti místo hraní uèily konspiraci, pomáhat
potøebným a mlèet pøi výsleích. Øíká: Nebyl jsem hrdinou, jak o mnì psali po válce. Byl jsem
obyèejný valaský ogar. Mìl jsem strach, ale také dávku tìstí a obìtavé pomocníky. Hrdiny byli ti,
kdo poloili své ivoty. A na Valasku je jich mnoho! Zemøel v Praze  Uhøínìvsi v roce 2008.
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Hovìzí, Huslenky

V létì 1944 vznikla v obcích Hovìzí a Huslenky odbojová organizace napojená na organizaci
Josefa Sousedíka ze Vsetína. Její urèení bylo pomáhat uteèencùm, podávat zprávy a vytvoøit dalí
skupiny pro pøipravované celomoravské povstání. Byly vytvoøeny 4 èety, sloené z místních
obyvatel, 3 Rusù a øady pomocníkù  pasekáøù. Skupinì velel rotný Josef Laa.
Slovenské národní povstání vedlo mladé chlapce ke snaze zaøadit se do otevøeného boje
proti okupantùm. Jan, Josef a Jaroslav Maòákovi, Alois Koòaøík a Frantiek Holec odeli na
Slovensko a ve tiavniku se pøipojili k formujícímu se partyzánskému oddílu Jana iky. Po dohodì s velitelem Jánem Uiakem se vrátili zpìt s úkolem zajistit kontakty pro ubytování a zásobování partyzánù stali se pøísluníky skupiny Josefa Lai. Ve stri nedaleko Laovy usedlosti vybudovali bunkr pro ukrytí zbraní a materiálu.
Odbojová organizace oèekávala slíbený shoz zbraní na podporu povstání na Moravì v záøí
1944. Zbranì dodány nebyly a Laova skupina se rozhodla k samostatné partyzánské èinnosti.
est muù se rozhodlo uctít výroèí zaloení ÈSR 28. øíjna protifaistickou sabotáí  výbuchem
spínací stanice a vysokého napìtí Zbrojovky Vsetín. Bratøi Josef a Jan Adamcovi a Jaroslav Maòák
z Hovìzí, Oldøich Ondru ze Vsetína a Jaroslav Provázek z Nového Hrozenkova dne 27. øíjna
1944 brzy ráno odeli údolím Brodská k Provázkovým letním chlévùm pod Beskydem. Chlévy
slouily jako pøechodný úkryt partyzánù. Jaroslav Maòák a Jaroslav Provázek se vrátili do údolí
k rodinì Cábovì pro zásoby ráno mezitím pøila do chléva dalí partyzánská skupina patøící
k oddílu majora Kuznìcova z Frentátu pod Radhotìm, pìt Èechù a dva Rusové. Tého dne
provedli Nìmci proèesávací akci v Beskydech. Jedna z nìmeckých hlídek zpozorovala pohyb
kolem chlévù, ale na jejich výzvu nikdo nereagoval. Hlídka okamitì zahájila palbu a chlév
okamitì vzplanul. Útìkem se zachránil pouze Frantiek Hradil z frentátské skupiny. Jeden Rus
a jeden Èech, oba neznámého jména, byli svázáni drátem a odvleèeni. V ohni nalo smrt osm
mladých lidí: Josef a Jan Adamcovi z Hovìzí, Oldøich Ondru ze Vsetína, Rudolf Polcar z Daskabátu, Stanislav Slezáèek ze Zábøehu, Jan Siuda z Frytáku a 3 partyzáni z oddílu Lai. Pohøeb
obìtí se pøes zákaz stal protestní akcí obyvatel. Na høbitovì v Novém Hrozenkovì jsou pochováni
ve spoleèném hrobì.
Pøes tuto obrovskou tragédii se Laova skupina rozrùstala. Po nároèném pøechodu na
Moravu se vytváøela nová uskupení z èlenù partyzánského oddílu Jana iky. V okolí Prlova
to byla skupina velitele Petra Buïka. Laova skupina navázala kontakt s Janem Ondrovèákem ze
Zdìchova a spojila se pøes nìj s Petrem Buïkem. V listopadu 1944 provedla skupina pøepad
nìkolika nìmeckých vojákù, ukoøistila kulomet ve Zbrojovce, podøezala sloupy telefonního
vedení v Janové a pokodila destrukcí transformátor ve Zbrojovce. Z bezpeènostních dùvodù se
stáhli k Prlovu a koncem bøezna 1945 se vrátili na Hovìzí. Poté pøepadli nìmeckou kolonu
v Janové a Hovízkách a ukoøistìné zbranì uloili v bunkru ve stri.
Zuøivost okupantù vrcholila 3. dubna 1945 byl vypálen Juøíèkùv mlýn a dvanáct èlenù SD
(zpravodajské sluby SS), kteøí se úèastnili vypálení mlýna, bylo ubytováno v Hovìzí. V Katýlu
sídlilo asi 20 nìmeckých èetníkù a na Huslenkách v hospodì u Pokorných bylo ubytováno asi 60
vojákù. Jejich velitel kapitán Jitschin pravidelnì z hostince pozoroval dalekohledem skupinu
domkù za Beèvou. Zjistil, e obèas do domku pøichází více lidí. Kritického 26. dubna 1945 se seli
partyzáni na poradu u Laù a Jitschin o tom patrnì vyrozumìl gestapo. Usedlost byla gestapem
a oddílem Vlasovcù pøepadena. Partyzánùm se podaøilo uprchnout, ale v domì zùstali Josef
a Barbora Laovi, Antonie Slabíková a rotný Josef Laa. Dùm byl zapálen. Velitel Laa se zastøelil
a ostatní v domì uhoøeli. Ukrýt se v lese se podaøilo Josefu Januovi a Rudolfu Vránovi, kteøí
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po válce podali svìdectví. Zatèeno a odvezeno na
Vsetín bylo 11 obyvatel. Pùvodnì mìli být odvezeni do
Brna, ale po náletu spojeneckých letadel byly vìznice
v Kaunicových kolejích evakuovány. Ve ètvrtek
3. kvìtna, pøi osvobozování Vsetína, gestapo narychlo
opustilo Vsetín a vìznì propustilo a na Jana Lau
a Frantika Buzka.
Øidiè gestapa Frantiek Jaro vypovìdìl, e pøi útìku ze Vsetína v autì vezl gestapáka Hanse Danzmayera,
dùstojníka Vlasovcù a dva partyzány (J. Lau a F. Buzka). Mezi obcemi Police a Kunovice naøídil Danzmayer
zastavil a partyzány z auta vytáhl. Jednoho zastøelil,
druhého zabil Vlasovec. Mrtvé nechali leet u silnice
a pokraèovali v jízdì. Vrah Danzmayer nebyl dopaden
a jeho pobyt zùstal neznámý. V tu dobu ji byla v Hus- Památník pøechodu 4. brigády ès. zahranièní armády Ludvíka Svobody 2. 5. 1945
lenkách osvobozenecká armáda.
Ve støedu 2. kvìtna kolem 6 hodiny podveèerní Papájským sedlem na Moravu
pøekroèily výzvìdné hlídky 4. brigády ès. armádního
sboru pod velením generála Karla Klapálka Papajské
sedlo. Pøedsunuté oddíly pronikly Kychovou a na
eleznièní stanici Baøiny a zastavily vlak z Karlovic do
Vsetína. Obsadily strategické vrky. Nìmecká posádka
se zprvu domnívala, e se jedná o partyzánskou akci.
Boje byly zahájeny 3. kvìtna 1945 ráno. Nìmci vyhodili
most pøes Beèvu a zkomplikovali si cestu ke Vsetínu.
Silnice a eleznice byly v rukou ès. armády a zùstala
prùjezdná pouze cesta z Velkých Karlovic na Soláò.
1. a 3. brigáda ès. armády u na nìkolika místech dne
3. kvìtna pøekroèila høeben Javorníkù. Nìmecké velení kvapnì vyklízelo údolí Beèvy i za cenu ztráty odøíznutých jednotek. Jejich zájmem byla záchrana váleèného materiálu pro budoucí boje. A tak se lehèí jednotky
snaily ustupovat údolím Dinotice. Prùlom do obran- Památník na vypálení usedlosti
ného pásma u Baøin oslabil té nìmecké pozice v silnì Laových v Huslenkách - Losovém
obsazeném Zdìchovì. Ve ètvrtek 3. kvìtna 1945 veèer
vyklidili Nìmci své postavení a táhli na Huslenky. Zde vak narazili na ès. hlídky. Rychle se vraceli
nazpìt a snaili se pøes kopec dostat do Luné. Zde je pøepadali partyzáni a tak na lesních cestách
zùstalo nákladní auto s uloupenými vìcmi a nìkolik koòských povozù. V Luné narazili na
jednotky Rudé armády, a proto zaèali ustupovat ke Vsetínu.

Zdìchov

Ve Zdìchovì byl od poèátku okupace nìmecký oddíl pohranièních financù se psy. Ubytovali
se v hotelu u Klimkù a støeili hranice mezi Moravou a Slovenskem v prostoru Lysá a Lúky pod
Makytou.
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Pøes pøísné hlídání hranice
dokázali místní obyvatelé pøi
pasení dobytka pøevádìt zvíøata
ze Slovenska a poskytovat zásobování partyzánùm. Stejnì tak
pomáhali pøevádìt pøes hranice.
Kvetlo také paeráctví, zejména
cigaret. Tìmi byli znaènì upláceni i nìmeètí celníci.
P r v n í m z a t è e n ý m p ø evadìèem byl Oldøich Sedláèek
v roce 1943 za pøevod ruských
zajatcù. Jetì tého roku byl
umuèen v Osvìtimi. V roce 1944
Zdìchov - údolí Uherská: usedlost Miroslava imèíka, záchytná byl umuèen Frantiek Knebl ve
stanice pro uprchlíky
Flossenbürgu. Známý úkryt pro
uteèence mìl ve své chalupì
v Uherské rolník Josef Varaja. Byl
zastøelen v Brnì 31. bøezna 1945.
Klimkùv hotel byl té místem
setkání a následného pøechodu
skupiny Jana Ondrovèáka v záøí
1944 na pomoc Slovenskému
národnímu povstání. Trasa vedla
na Valaskou Senici a za hranicí
byla hájenka Josefa Hoora.
Spojení se Slovenskem udroval
Pavel Mike a èasto mìl ve svém
domì skupiny partyzánù.
Konec dubna 1945 byl
poznamenán pøílivem vojákù
vybavených dìlostøelectvem a silného opevòování. Útok ès. armáZdìchov - údolí Uherská: Usedlost Josefa Varaje slouila pro
uprchlíkypøi pøechodu hranice na Slovesnko
dy na pozice Nìmcù na Baøinách,
zmatek v nìmeckých oddílech pøi
hledání ústupové cesty z údolí Vsetínské Beèvy ovlivnily té zdìchovské nìmecké jednotky. Ve
ètvrtek 3. kvìtna 1945 veèer opustily své pozice a táhly na Huslenky. U okresní silnice byly ostøelovány oddílem ès. armády a tak se obrátily zpìt ke Zdìchovu. Na obecním úøadì odcizili Nìmci
psací stroj a v hotelu potraviny, povleèení a nákladní auto. Obrátili se smìrem na Lunou
a snaili se projet lesními cestami. Nákladní auto i nìkolik koòských potahù v terénu zapadli. Od
Lideèka u postupovala Rudá armáda a tak se tito Nìmci snaili rychle stahovat ke Vsetínu.
Cestou se promíchali s nìmeckými oddíly, které vyklidily pozice v Senince. Protoe ji 3. kvìtna
veèer Nìmci vyhodili mosty pøes Senici a Beèvu v Ústí a øeky byly jarním táním rozvodnìné,
znaènì si ztíili ústupkové monosti.
V osvobozovacích bojích ve Zdìchovì nepøiel nikdo o ivot.
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Ústí u Vsetína

Z malé valaské obce pocházeli hned tøi interbrigadisté  úèastníci obèanské války ve panìlsku, bojující na stranì republikánù  letec Jan Ferák, pekaøský pomocník Josef Trlica a krejèovský pomocník Antonín Ponèík.
Na konci listopadu 1936 odeel bojovat letec Jan Ferák. Do vlasti se vrátil poèátkem dubna
1938, jako záloník prodìlal záøijovou mobilizaci a v polovinì dubna 1939 odcestoval spolu
s manelkou do Sovìtského svazu. Pracoval jako dìlník a marnì se domáhal vstupu do Rudé
armády. Teprve po výzvì uveøejnìné v novinách se v únoru 1942 vydal do Buzuluku, kde byl pøijat
jako rotný k letectvu. Jeliko poèet letcù odvedených v Buzuluku nestaèil ani na zformování
jediné letky, nastoupila osmièlenná skupinka leteckých odvedencù dlouhou cestu z Kujbyeva
pøes Moskvu do pøístavu Murmansk. Odtud na køiníku Edinburgh vyrazili ès. letci vstøíc Anglii.
Konvoj plavidel byl neustále napadán ze vzduchu letectvem i z vody nìmeckými ponorkami a dne
2. kvìtna 1942 byl køiník Edinburgh potopen. Na jeho palubì zahynul u dne 30. dubna 1942
velitel skupiny letcù plk. Berounský. Sedmièlenná skupinka letcù se zachránila, v Murmansku se
nalodila na køiník Trinidad a znovu se pokusila dostat se k britským bøehùm. Konvoj se nedostal
pøíli daleko. V Barentsovì moøi byla plavidla napadena dne 14. kvìtna 1942 nìmeckými stíhaèi
a bombardéry a jedna ze ètyø pum, které zasáhly køiník Trinidad, zabila Jana Feráka a dalí 3 jeho
kamarády: rotného Návesníka, rotného Zikmunda a èetaøe Latovièku. Tøi mìsíce po své smrti byl
Jan Ferák vyznamenán Èeskoslovenským váleèným køíem 1939 In memoriam. Matka Jana Feráka
Aloisie Kurtinová se o smrti svého syna dozvìdìla a po osvobození.
V domácím odboji sehrál rozhodující úlohu ústecký rodák Josef Trlica, èlen KSÈ, který
odeel v prosinci 1936 bojovat jako interbrigadista do panìlska. Po návratu domù v srpnu 1938
si nael místo pekaøe ve Zlínì, ale od dubna 1939 u se musel skrývat pøed gestapem. V rámci
odbojových struktur ilegální KSÈ zastával dùleité postavení. Nìkdy v roce 1940 se pøesunul do
Valaského Meziøíèí, kde se ukrýval ponejvíce v kotelnì uèitelského ústavu a na jaøe 1941 se
pøesunul do Velké Lhoty k Janu Hurtíkovi, bývalému ruskému legionáøi. Rozmnooval zde
ilegální letáky, pomáhal je kolportovat po okrese a organizoval sabotání skupiny. V srpnu 1941
Trlicova skupina prokazatelnì dvakrát pøeruila telegrafní vedení podél eleznièní trati poblí
Vsetína a plánovala vykolejení nákladního vlaku poblí stanice Bròov. V Trlicovì organizaci vak
pùsobilo také nìkolik konfidentù, díky nim mohla být odbojová sí snadno zlikvidována. Po
vyhláení stanného práva byla sice odbojová èinnost zcela utlumena a cyklostyl spolu se zásobami papíru byl zazdìn u Hurtíkù do dùmyslné skrýe, o ní vak mìli konfidenti gestapa pøesné
informace. Nejprve byl dne 3. øíjna 1941 zatèen kolportér komunistických letákù Karel Zezulèík
a pøi muèení údajnì prozradil nìkolik èlenù ilegální KSÈ, mezi nimi Josefa Trlicu. Pro nìho si
gestapo pøilo do Velké Lhoty dne 7. øíjna 1941, jako psovod  ovem bez psa  byl gestapu
pøidìlen èetník Jindøich vidrnoch z Jablùnky, který pøi honièce vystøílel na Trlicu celý zásobník.
Nejsou známy donucovací prostøedky, kterými gestapáci donutili pøi výsleích Josefa Trlicu
mluvit, pravdìpodobnì pouili drogu scopolamin. Podle pováleèných výpovìdí gestapákù
Trlica vyzradil asi 150 èlenù odboje z Valaského Meziøíèí, Vsetína, Ostravy i z Prahy za slib, e
vstoupí do slueb gestapa jako konfident a bude uchován pøi ivotì. Na tento slib údajnì gestapo
zapomnìlo, a tak byl Josef Trlica s dalími 7 odbojáøi zastøelen dne 7. listopadu 1941 v Kaunicových kolejích v Brnì. Na Vsetínsku si Josef Trlica díky tìmto gestapáckým insinuacím vydobyl povìst zrádce. Nebyl zaøazen ani do seznamu obìtí nacistické okupace vsetínského okresu.
Na Josefa Trlicu vak nezapomnìli v Novém Jièínì, kde il od roku 1925 a na jeho památku nese
dodnes ulice, v ní pøed odchodem do panìlska naposledy bydlel, jméno Trlicova. Za skuteè18

né zrádce Trlicovy skupiny lze povaovat bratry Josefa a Karla Besedovy, kteøí pracovali jako
konfidenti u pro èeskou státní policii v Novém Jièínì.
Tøetím ústeckým intebrigadistou byl Antonín Ponèík. Vyuèil se krejèím a odstìhoval se do
Tøetì u Jihlavy, kde sehnal naèas práci v jihlavských textilních továrnách. V roce 1937 odjel do
panìlska, byl pøidìlen k praporu T. G. Masaryka u 129. interbrigády. Bojoval na frontì u Levanty a pozdìji v kulometné rotì Jiøího Dimitrova u Teruelu. Po ústupu interbrigád byl Antonín
Ponèík od února 1939 do ledna 1940 internován ve francouzskén koncentraèním táboøe Gurs.
V lednu 1940 vstoupil do ès. zahranièní armády, ale za bojù o Francii byl zajat a vìznìn v rùzných
zajateckých táborech. Po osvobození Francie pracoval jako krejèí a teprve v roce 1949 se vrátil do
Èeskoslovenské republiky.

Hoálková, Ratiboø, Kateøinice, Oznice

Valasko, to jsou dìdiny v tìsných údolích s usedlostmi rozbìhlými do kopcù. Krajina
hlubokých lesù a krásných pasek. Po staletí tudy vedly cesty poutníkù na posvátný Hostýn. Lidé
zde byli zvyklí pomáhat si navzájem a jejich pohostinnost vdy poskytla pomoc potøebným.
Mnoho èeských vlastencù a uprchlých váleèných zajatcù nalo svou záchranu na Valasku. Èasto
tato èinnost stála pasekáøe ivot, pøesto nepøestali pomáhat po celé dlouhé váleèné roky.
Na zaèátku okupace se obyvatelé valaských obcí zapojili do odboje sokolského, komunistického a do Obrany národa. První popravené obèany mìly obce ji v roce 1941.
Zvlá tragický osud mìla odbojová skupina Ludvíka Baèi z Hoálkové, která roziøovala
zprávy zahranièního rozhlasu a poskytovala úkryt uteèencùm, mezi nimi byl Vít elízko z Halenkova, hledaný gestapem pro napadení dozorce a útìk z totálního nasazení. Gestapo jej vak
v Hoálkové nalo a po výslechu zradil své zachránce. U 20. èervna 1942 byli zatèeni Ludvík
a Vlastimila Baèovi a zastøeleni 1. èervence 1942 v Brnì.
V rodinì Èekových byli zajati a zabiti oba rodièe a zatèen nejstarí syn. Po manelech Èekových zùstaly svobodné dvì dìti  estnáctiletý Jaroslav a dvanáctiletá Olga. Pøes své mládí se oba
stali nebojácnými partyzánskými pomocníky a svùj domov poskytli mnoha èlenùm vznikající
partyzánské brigády. Z jara 1944 se mladý Jaroslav ujal váleèných zajatcù Timofeje Makejeva,
Trofima Bamanova, Alexandra Tyrtyného a nemocného Michaila Kasumova. Poskytl jim informace pro jejich dalí cestu na Slovensko. Skupinì se pøekroèit hranice nepodaøilo a navíc se
zdravotní stav Kasumova prudce zhoril. Zajatci se vrátili a nali pøechodnou pomoc u matky
vsetínského dentisty Karla Vaòka v Jasenné. Pøi svém pobytu v Jasenné a seznámení s Karlem
Vaòkem se dohodli na zaloení odbojové organizace s názvem Pro Vlast. Jejím vedoucím se stal
Alois Havlík a zástupci Alexandr Tyrtyný, Karel Vanìk a mladý Jaroslav Èeka. Po smrti Kasumova
se zbylí tøi uteèenci vrátili k Jaroslavu Èekovi. Jaroslav spolu se ètrnáctiletou sestrou Olgou se
rozhodli pomstít smrt rodièù a vìznìní starího bratra. Jako èlen skupiny Pro vlast a pozdìji velitel
oddílu 1. ès. partyzánské brigády Jana iky spojil Jaroslav své vrstevníky kamarády Jana a Jiøího
Èekovy z Drkové, Emilii Èekovou, Jaroslava Holánì ze samoty Poborov, Jana Janoíka, èleny
rodiny Londových  Antonína, Jaroslava, Tomáe a Emilii, Frantika Viktorýna a dalí.
Na rozkaz velitele partyzánského oddílu Jana iky D. B. Murzina byly vyslány skupiny pod
vedením I. P. Stìpanova a Viktora evcova  Grekovského k provedení prùzkumu bojového
prostoru na Vsetínsku. Viktor evcov se svými mui dorazil 2. øíjna 1944 na paseku Borèí ke
kováøi Ludvíku Hynkovi v Ratiboøi, který mìl za kovárnou vybudován bunkr pro 15 osob. Ludvík
Hynek pomohl evcovovi navázat spojení s Floriánem Mynaøíkem, jen mìl v Ratiboøi pilu, kde
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se scházeli partyzáni. Pøes Floriána bylo
navázáno spojení navázat s odbojovými
skupinami na Vsetínsku a pomohl také
s napojením na ostatní partyzány Vladimíru Krajèíkovi, známému jako Estonec
Jerry, a Ivanu Gondaevskému, uprchlíkùm z tábora nucených prací. Ti spolu
vybudovali bunkr v Ratiboøi U Malinù
a skupina se brzy rozrostla asi na 30 lidí.
Na Mynaøíkové pile v Ratiboøi byla V Ratiboøi a dalích Valaských obcích byla umístìna
organizována schùzka zástupcù vech upozornìní na pøítomnost partyzánù
vsetínských odbojových organizací za
úèelem dalí spolupráce a sjednocení
odboje. Datum setkání bylo urèeno na
28. øíjna 1944  den vzniku ÈSR. Na pile
se selo pøes 70 lidí a po rozchodu
úèastníkù byla vyvolána pøestøelka, jen
pøinesla smrt Viktora evcova a partyzána
Pavla Pimenova. Myslelo se, e pøestøelka
je dílem konfidentù, ale mohla za ni
nedùvìra mezi partyzány. Úèastníci
schùzky museli odejít do ilegality. Týkalo
se to Frantika Juppy ze Sousedíkovy
skupiny a zejména Vladimíra Krajèíka
 Jerryho, k nìmu nedùvìra, kvùli jeho
tajnùstkáøství, smìøovala. Touto událostí
se zpomalila se èinnost i spolupráce
jednotlivých oddílù.
Dùsledkem protipartyzánské akce
Tetøev byl kromì zatýkání a popravování
také posílení protipartyzánských jednotek na Valasku. Projevy odporu na
Vsetínsku vedly k pøemístìní jednotek SS
roty WAFFEN, které mìly zkuenosti
z partyzánských akcí v Jugoslávii, od Ho- Usedlost Jiøího a Jana Èeky z Drkové - Kotárù se
álkové k Bystøici p. Hostýnem. Jednotky stala útoèitìm partyzánù, zejména Nikolaje Jefremova, velitele roty oznaèované jako partyzánská záloha
pouívaly proti partyzánùm velmi drastické metody. Naøízené pátrací akce byly
pøíèinou tragedie v Hoálkové na pasece Poborov u rodiny Holáòù. Pøi procházrní samotou
Poborov v noci, Jaroslav Holáò s partyzánem V. P. Nastìnkem se chtìl zastavit u Holáòovy matky
a sestry. eny chystaly jídlo, kdy kolem domu prola nìmecká hlídka. V. P. Nastìnko staèil dva
Nìmce znekodnit. Jaroslav Holáò se snail zachránit útìkem, byl vak zatèen i s matkou a sestrou.
V. P. Nastìnkovi se podaøilo utéct. Usedlost byla vypálena, Jaroslav Holáò byl zastøelen 12. února
1945 v Brnì, matka a sestra proily zbytek války v koncentraèních táborech.
Poèet partyzánù v oblasti Vsetínska vzrùstal, v Oznici zejména díky veliteli Dolinovu a Moskalenkovi. Vesnice Kateøinice, Mikulùvka, Lazy, Oznice se svými horskými samotami byly trvalým
20

útoèitìm jejich oddílu, jen se rozrostl z 10 lidí na oddíl o nìkolika desítkách partyzánù. táb
sídlil u Josefa Hrabovského è. p. 82, jeho eny a malých dcer.
Narùstal poèet diverzních akcí na eleznicích, elektrických vedeních a násobily se pøepady
vojenských nìmeckých a maïarských kolon. Reakce Nìmcù nenechala partyzány èekat. Posádka
ubytovaná v Hoálkovské kole byla posílena specialisty SS na boj proti banditùm. I. P. Stìpanov
a strámistr ùrek zvaovali monosti útoku, ale naprostá pøevaha ze strany SS nedovolila pøímý
útok. Bylo rozhodnuto provést destrukci v budovì koly. Pøíprava náloe byla provedena v domì
Emilie Èekové. Nálo v nákupní tace pøenáela osmnáctiletá Emilie. Podle instrukcí mìla taku
spustit sklepním okénkem do budovy. Ostøe hlídaná kola donutila Emilii poloit taku pod
schoditì boèní èásti koly. Výbuch byl naèasován na noèní hodinu, dolo k nìmu vak a druhý
den 28. ledna 1945 po poledni. Osm pøísluníkù SS bylo zranìno, v nastalé panice støíleli po
okolí. Budova byla neobyvatelná a do konce války. Vyetøování bylo ukonèeno dne 3. února
1945 s negativním výsledkem. Útoky proti ubytovnám SS byly ojedinìlé a vechny byly v reii
1. ès. partyzánské brigády J. iky. Ale pouze v Hoálkové byla pachatelkou ena.
Protipartyzánská komanda se zamìøila na trvalou kontrolu samot. Jednou z nich byla samota Londova. Zde se jako v prvním ze svých úkrytù zdrovali Stìpanov, Makejev, Bamanov,
Tyrtyný. Pohyb okolo usedlosti neuel pozornosti sousedù a tak po udání byl 23. prosince 1945
Antonín Londa zatèen. Jeho bratr Jaroslav padl v partyzánském støetu na Rusavì. V usedlosti
zùstala matka Anna se synem Tomáem a snachou Emilií a vnuèkou Jarmilkou. Partyzáni zde
nadále nacházeli úkryt a pomoc. Dne 31. ledna 1945 pøepadlo Londovu usedlost speciální SS
komando v èele s konfidentem, který u Londù pohotìn. Tìhotná Emilie Londová byla krutì
vyslýchána a bita. Kdy odmítla vypovídat, Nìmci proti potvali psy, kteøí ji rozsáhle pokousali.
Pohyb Nìmcù kolem usedlosti zjistili náhodnì procházející partyzáni a zahájili na usedlost
palbu. Pøestøelka trvala asi pùl hodiny. Pøi ní se podaøilo utéci Annì Londové. Nìmci prohledali
stavení a ve chlévì nali ukryté uprchlé Jugoslávce. Po výzvì k oputìní stavení je zastøelili ranou
do týla. Vyrabovali stavení, vìci naloili na sánì a donutili tìce pokousanou tìhotnou Emilii
Èlenové brigády s devatenáctiletým partyzánem Jaroslavem Èekem z Hoálkové
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Londovou, aby sánì odtáhla do Hoálkové. Stavení zapálili. V Hoálkové Nìmci poèkali na
pøíjezd autobusu s dìlníky a pøímo na zastávce zatkli vagra Emilie Tomáe Londu. Oba byli
pøevezeni do Brna. Tomá Londa byl popraven 12. února 1945, Emilie Londová byla pøevezena
do Brna kde na následky zranìní zemøela. Partyzáni se k veèeru vrátili ke spáleniti Londovy
chalupy a na kraji lesa nali vydìenou promrzlou dvouletou Jarmilku Londovou, která patrnì
pøi støelbì utekla z chalupy. Anna Londová se s vnuèkou ukrývala do konce války. Antonín Londa
se o tragedii manelky a smrti bratrù dozvìdìl a v kvìtnu 1945 po návratu z Buchenwaldu.
Zázemí partyzánùm poskytovali také obyvatelé samoty Pivovaøiska. Tady byli pøedevím
nemocní a zranìní. Mnohým zachránil ivot hajný tìpán Vítek ze tìpkové.
Velmi bolestná byla pro partyzánskou brigádu tragedie na pasece Bilová dne 8. února 1945,
a to zejména kvùli neopatrnosti mladých partyzánù a nedodrení zásad konspirace. Partyzáni se
usadili v usedlosti Jindøicha Rùèky a Aloise Kubièky, kde oèekávali shoz materiálu a vysílaèky.
Jeden z partyzánù onemocnìl a tak byl poslán lékaø Frantiek Starý. Lékaø partyzány varoval, e
musí svou návtìvu na Bilové hlásit a dal jim dva dny na pøesun. Byla zima a partyzáni se ve
vytopené chalupì cítili dobøe. Tøetí den po lékaøské návtìvì obhlíelo Bilovou protipartyzánské komando. Partyzáni nemìli rozestavìné hlídky a rychlým útokem byli zaskoèeni. Komando
zahájilo palbu, obydlí rodiny Rùèkových obloili balíky slámy a zapálili. Vybíhající partyzány
z hoøící usedlosti postøíleli. Majitele Jindøicha Rùèku vehnali do plamenù, jemu se vak podaøilo
pøeít s tìkými popáleninami. Jindøich Rùèka se enou a dvìma dcerami, Alois Kubíèek s manelkou a náhodnì pøítomní Martin Zubíèek a Josef Václavík byli uvìznìni. Na místì zemøelo est
partyzánù, ètyøi byli zatèeni a pozdìji popraveni.
V dobì od 3. února 1945 se D. B. Murzin zdroval v bunkru u Jana a Jiøího Èekových, mladých spolupracovníkù Jaroslava Èeka. Odtud docházel na schùze tábu do turistické chaty
anghaj na Trojáku, kterou provozovala rodina Pùèkova. Na zvýenou partyzánskou èinnost
reagovali Nìmci nasazením jednotky provokatérù, tzv. falených partyzánù, jejich podstatná
Most v Ratiboøi vyhozený ustupující nìmeckou jednotkou
5. kvìtna 1945
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Usedlost Èékù v Hoálkové - Kútì,
paní Èéková s N. Jefremovem

èást byli Vlasovci. Jejich velitelem byl Walter Proskowitz, rodák ze Vetul, umìl dobøe èesky i nìmecky a øíkal si Pinkas. Mezi partyzány se vetøel tvrzením, e se jeho jednotka dostala do ohroení a zúèastnil se schùzky partyzánù v chatì anghaj se svými 15 mui. Doadoval se spojení na
Stìpanova. Setkání se Stìpanovem probìhlo 24. února 1945 a domluvila se spoleèná akce pøi
pøepadení skladitì zbraní ve Lhotce n. Beèvou. Následující veèer Jíøí Èeek varoval Stìpanova,
e nìkteøí z muù byli vidìni vcházet do ubytovny gestapa v Hoálkové. Kdy se na anghaj
dostavili ètyøi Pinkasovi mui pro poslední rozkazy, byli okamitì odzbrojeni. Tøi mui byli
zastøeleni a jeden byl vzat jako rukojmí. Zajatý Vlasovec pocházel ze stejné oblasti, dokonce ze
sousední vsi jako Dolinov, znali se, a proto se Dolinov za nìj zaruèil vlastní hlavou. Vlasovec
dostal anci pøi úèasti na pøepadení jednotky v Kostelci, ale uprchl pøi zahájení akce. Dolinov
v bunkru U hrubé jedle rychle varoval Murzina, dalí partyzány a Pùèkovy, kteøí museli okamitì
opustit anghaj a odejít do ilegality. Brigáda se dostala do váného nebezpeèí. Murzin vyuil
velitelského práva a Dolinova zastøelil. Støela se odrazila od dveøního rámu a zároveò tìce
zranila Ladislava Èeku. Zranìný Ladislav Èeek byl dovezen do Valaského Meziøíèí, byl vypátrán gestapem a byl popraven.
Na velikonoèní nedìli 1. dubna 1945 v Hoálkové v kinosále uprostøed promítání pøed
pøekvapenými návtìvníky stanul I. P. Stìpanov se dvìma ozbrojenými partyzány. Jako dozor
v sále dohlíeli dva èetí èetníci. Stìpanov je odzbrojil. Pøedstavil se a prohlásil, e vítìzství je
blízko, ale je tøeba jetì mnoho úsilí pro jeho dosaení. Øekl, e v okolních lesích je 500 partyzánù, kteøí potøebují podporu. Pøi odchodu Stìpanov vyzval èetníky k následování a naøídil pokraèovat v promítání a zùstat v kinì do konce filmu. S obìma èetníky pak pokraèoval na èetnickou
stanici, kde bylo ubytováno nìmecké èetnictvo. Stanice byla zajitìna heslem a Stìpanov naøídil
èetníkùm, aby nechali stanici otevøít. Pøiel sám nìmecký velitel a byl okamitì odzbrojen a s ním
èást jeho mustva. Z prvního patra se snaili vybìhnout ostatní, avak partyzáni je støelbou
zahnali zpìt. V následném zmatku pouil jeden z èetníkù granát, ale ten se odrazil od zavøeného
okna a zdemoloval místnost. Partyzáni vybrali karabiny, munici a svìtelné rakety, pøetrhali
telefonní dráty a zmizeli. Po odchodu partyzánù Nìmci spustili støelbu, která probudila nìmecké jednotky v zámeèku. Ty povolaly ze Vsetína posily. Lidé vycházející z kina byli prohledáni
a vyslýcháni. Vyetøování bylo bezvýsledné.
Støeda 10. dubna 1945 je dalím èerným dnem. V domì Jaroslava Èeky pøipravovala patnáctiletá Olga snídani pro partyzány. Jednomu z nich pøi neopatrné manipulaci vystøelila pistole
a zasáhla dìvèátko do bøicha. Bratr Jaroslav ji ihned dovezl do vsetínské nemocnice, ale z dùvodu
zatèení musel ihned utéct. Olgu se snailo vyslýchat gestapo, ona vak veèer zranìní podlehla.
Ten den se dovrila tragedie Èekovy rodiny.
Ve stejný den pøepadl Stìpanùv oddíl 25 pøísluníkù speciálního komanda v zámeèku
v Louèce jako odplatu za zabití belgického partyzána. Jednoho Nìmce zastøelili a ostatní svázali
a odvezli na povozech na Èernavu, kde je hodlali vyslýchat. Nìmci se pokusili o útìk. V nastalém
zmatku a chaotické støelbì zasáhla støela z Murzinovy zbranì J. P. Stìpanova. Rána byla smrtelná.
Partyzáni pohøbili Stìpanova na Èernavì a po válce byl s poctami uloen na hoálkovském
høbitovì. Ve stejný den vybuchl dùm u Smolkù a zahynuli v nìm 4 lidé.
Pøi osvobození Vsetína Semetín, Jablùnka, Ratiboø a Hoálková zaívaly tìké chvíle, nebo
nìmecká vojska se snaila ustupovat Semetínem pøes Stìpkovou, Ratiboø a Hoálkovou.
Ratiboøský most byl vyhozen do povìtøí. Partyzánské oddíly provádìly peèlivou prohlídku
okolních lesù a zajímaly ukryté nìmecké vojáky déle ne 14 dnù.
Dne 6. kvìtna 1945 dolo v Ratiboøi k tragickému omylu. V domì è. p. 288 se zdroval nadporuèík Bedøich Dvoøák. Partyzáni ho omylem povaovali za konfidenta Jana Dvoøáka, který
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zradil Jána Uiaka i Josefa Sousedíka a dalí. Skupina ès. vojákù s partyzány Bedøicha Dvoøáka
u dvìøí jeho domu zastøelila. Je pohøben na høbitovì v Ratiboøi.
Z nejbliích partyzánských pomocníkù pøeili útrapy koncentraèních táborù Jan Èeek
mladí, Antonín Londa, Anna Londová a dvouletá Jarmila Londová a Florián Mynaøík, Frantika
Holáòová s dcerou Annou. Jan Plek zatèený v roce 1942 sice pøeil útrapy koncentraèních
táborù, ale na následky vìznìní zemøel v roce 1946.

Jablùnka, Prno

Odboj v Jablùnce a okolí zaèal ji krátce po okupaci, kdy se mladí chlapci z Jablùnky rozhodli
zapojit do boje. Patnáctiletý Jan Hruka uprchl a vrátil se z Ruska s osvobozeneckou armádou.
Sedmnáctiletý Jan Tajzler bojoval jako tankista v Anglii. Poruèík Zdenìk Rous uprchl v èervenci
1939 do Polska a ji 2. záøí 1939 padl u Demblínu.
V Sousedíkovì odbojové organizaci byl zapojen Alois Garncarz. Jeho úkolem bylo vytvoøit
v Jablùnce odbojové skupiny se zamìøením na èinnost zpravodajskou a vojenskou. Spolu se
synem Vladimírem ustavili ètyøi skupiny. Zásadní význam mìla skupina ve Zbrojovce Jablùnka,
která zajiovala tøaskaviny, granáty a zbranì. Garncarzovy skupiny spolupracovaly se skupinou
Vladimíra Krajèíka známého pod pøezdívkou Jerry. Po pøíchodu I. P. Stìpanova a Viktora evcova-Grekovského, vyslaných D. B. Murzinem po pøechodu partyzánského oddílu Jana iky na
Moravu, navázali partyzáni s Garncarzovými skupinami vzájemnou spolupráci. Po tragické
pøestøelce na pile Floriána Mynaøíka v Ratiboøi odeli 28. øíjna1944 Alois Gancarz a jeho syn
Vladimír k partyzánùm I. P. Stìpanova. Velení Garncarzovy skupiny pøevzal Karel Adámek
a skupina plnila své úkoly nadále.
V prosinci 1944 byla rozbita Sousedíkova organizace a Josef Sousedík zastøelen. Novì se
formující 1. ès. partyzánská brigáda Jana iky vytvoøila nové podmínky pro odboj. Alois
Partyzánský oddíl Aloise a Vladimíra Garncarzových
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Garncarz byl v lednu 1945
povìøen I. P. Stìpanovem samostatným velením oddílu v Jablùnce, do kterého pøily jeho
døívìjí skupiny. Oddíl Provádìl
destrukèní akce na eleznici a obstarával si zbranì ze Zbrojovky
Jablùnka nebo pøepadáváním
nìmeckých vojákù. S A. Garncarzem odelo k partyzánùm 11
Skupina Pro vlast- velitel Alois Havlík, Karel Vanìk a sovìttí
Belgièanù ze Zbrojovky Jablùnka.
zajatci Tomofej Makejev, Trofim Bamanov a Alexej Tyrtynyj
Poèátkem roku 1945 se vrátil
Jerry a zapojil se té do partyzánské brigády. Nejvìtí spoleènou akcí Jerryho a A. Garncarze byla
destrukce peèlivì hlídané spínací stanice ve Vsetínì 2. února 1945, která zásobovala proudem
vìtí èást okresu Vsetín, úøad, potu, ubytovny. Partyzán tìpán Videcký z Vesníku uil pro osm
partyzánù bílé plátì. Hodinu po pùlnoci vzbudili partyzáni rodiny zamìstnancù spínaèky, kteøí
bydleli v domì areálu stanice, a odvedli je do krytu. Správce donutili otevøít spínací stanici.
A. Garncarz pouil 15 kg trhaviny a nálo umístil pod rozvodnou desku. Silný výbuch spínaèku
zcela zdemoloval. Zamìstnancùm øekli, a oznámí gestapu, e je pøepadlo 50 ozbrojených
partyzánù. Mìsto bylo bez proudu a spínaèku bylo nutné novì postavit. Pùvodce výbuchu nebyl
Nìmci nikdy odhalen. Dne 3. kvìtna 1945 vnikli Jerry a A. Garncarz do Zbrojovky v Jablùnce
a odnesli velké mnoství granátù, pistolí a tøaskavin. Zúèastnili se osvobozeneckých bojù
a pátrání po uprchlých Nìmcích.

Skupina JERRY
Vladimír Krajèík jako dìlník odmítl pracovat pro Nìmecko. Utekl proto do lesù a spojil se
s lidmi ze zajateckých táborù. Byl velmi nedùvìøivý, a proto nevystupoval pod vlastním jménem
a zvolil si jméno Jerry Tomison  Estonec. Jeho skupina se na prenských pasekách setkala
s Viktorem evcovem  Grekovským. Provedli spoleènì nìkolik akcí a koneèné zaøazení Jerryho
skupiny pod velení partyzánského oddílu Jana iky mìlo být potvrzeno na poradì 28. øíjna
1944 na pile v Ratiboøi. Krajèíkovo nedùvìøivé chování a tajnùstkaøení vzbudilo v ostatních
partyzánech pochyby a patrnì se jej pokusili na pile odzbrojit. Pøi nastalé pøestøelce padl velitel
Viktor evcov  Grekovský a Pavel Pimenov. Jerry napsal Stìpanovovi vysvìtlující dopis, ádal
o vyetøení události a na 3 mìsíce zmizel. Èlenové skupin evcova - Grekovského a Jerryho se
pøidali ke Stìpanovovi. Po válce byla snaha svést vinu za tragédii na konfidenty gestapa (napø.
Frantika mída èi aponikova, z vykonaných pováleèných etøení vak jednoznaènì vyplývá, e
na vinì byla vypjatá atmosféra, vyplývající z nedùvìry a Krajèíkova chování. V lednu 1945 se Jerry
vrátil a stal se velitelem oddílu brigády. Spolupracoval zejména s oddílem Aloise Garncarze
a jeho synem Vladimírem a spolu provedli destrukci spínaèky na Vsetínì - Bobrkách.

Skupina Pro Vlast
Na jaøe 1944 pøili do Hoálkové uprchlí rutí zajatci npor. RA Timofej Makejev, politický
komisaø Trofim Bamanov, Alex Kolibjanin a Michail Kasumov a ujal se jich Jaroslav Èeek.
Michail Kasumov vak zemøel a ostatní èlenové chtìli pøejít na Slovensko. Pokus pøejít hranice
nevyel, take v polovinì srpna se sovìttí uprchlíci znovu objevili v Hoálkové. Pøemístili se na
paseku Maruka a projevili zájem o zaloení odbojové organizace. Dostala název Pro Vlast,
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velitelem se stal Alois Havlík pøezdívaný Sokol Stalinský, zástupcem byl Timofej Makejev a dalím
zástupcem Karel Vaòek, dentista ze Vsetína. V záøí se T. Makejev pøemístil do Ratiboøe, kde
navázal kontakt se V. evcovem  Grekovským. Organizace vydávala a roziøovala ilegální letáky
a shromaïovala informace. Èlenové skupiny Karel Trulej, strámistr ùrek a Antonín Hluchý
byli zároveò èleny Sousedíkovy organizace. Po smrti Viktora evcova  Grekovského se skupina
Pro Vlast napojila na oddíl Stìpanova. Èlenem Pro vlast byl té malíø Jan Kobzáò. Skupina operovala v prostoru Vsetína, Semetína, Jablùnky, Rùïky i Jasenné. Rozsáhlou zpravodajskou èinnost
provádìli její èlenové ve Zbrojovce Vsetín a mìli napojení na Valaské Meziøíèí. Velitel Alois
Havlík a Karel Vanìk se po osvobození stali èleny Revoluèního národního výboru ve Vsetínì.

Rùïka

Rùïkou vedla trasa pøechodu partyzánù pøes Vsetínské vrchy, který vyuívali hlavnì èlenové partyzánského oddílu Jana iky. Pøi jeho pøechodu na Horní Beèvu a po akci TETØEV se tudy
oddíl pøesouval do nového prostoru v Hoálkové.
Od léta 1944 se Josef Bartoò, Jan Sypták a Karel König stali èleny Sousedíkovy odbojové
skupiny. Byli povìøeni zajitìním odvozu a ukrytí zbraní po slíbeném shozu v okolí Cábu v záøí
1944. V domì èíslo 234 Antonín Zajíc vybudoval bunkr za úèelem ukrytí uprchlých sovìtských
zajatcù Makejeva, Bamanova a Tyrtyného. Tito Rusové zaloili spolu s Antonínem Havlíkem
a Karlem Vaòkem partyzánskou skupinu Pro Vlast a Antonín Zajíc a Josef Bartoò se stali jejími
èleny.
V listopadu vyvrcholily represe proti partyzánùm. Akce Tetøev, zranìní obou velitelù partyzánského oddílu Jana iky D. B. Murzina i J. Uiaka, následná Uiakova smrt a smrt obou radistù
na Santovì témìø oddíl zlikvidovaly. Následné tvrdé akce proti civilnímu obyvatelstvu spojené
s veøejnými popravami zasáhly i Rùïku. Dne 9. listopadu pøivezlo nìmecké komando do Rùïky
5 mladých chlapcù a pro výstrahu je veøejnì povìsili naproti obecnímu úøadu na ovocných stroTajný úkryt v domì Antonína Zajíce è. p. 234 kde nali pomoc
Trofim F. Bamanov, Timofej Makejev ze skupiny Pro Vlast po
útìku z vìzení ve Valaském Meziøíèí
Zdìòek Dvoøák, Václav Indruch, Jiøí Král, Svatopluk Proke
a Alois Zouhar veøejnì popraveni obìením na ovocných
stromech Slováèkovy zahrady
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mech ve Slováèkovì zahradì. Dne 8. prosince se na pasece u Syptákù objevil Emil Muroò s Konstantinem Arzamazcevem a doprovázeli stále zranìného D. B. Murzina. Setkali se jetì s Josefem
Bartonìm, tìpánem Frýdlem a Janem Palátem, krátce si odpoèinuli a pøespali u Jana Hlinského.
Tady se Murzin setkal znovu se Stìpanovem a odeel s ním na paseku Jaroslava Èeky do Hoálkové.
Dne 1. února. 1945 do obce vtrhl oddíl Nìmcù a s nimi partyzán Emil Muroò. Chodili od
chalupy k chalupì a hledali, kdo v prosinci pomáhal ukrýt D. B. Murzina. Po osobním oznaèení
zrádcem Muronìm byli zatèeni Jan, Kateøina a Vlasta Syptákovi, manelé Königovi, Josef Bartoò,
tìpán Frýdl, Jan Palát a Jan Hlinský. Pøeila pouze rodina Frýdlova.

Odbojová èinnost ve Valaském Meziøíèí
a propojení s odbojem na Vsetínì
Clay Eva - Barbora: Malíkova skupina
Malíkova skupina vznikla v záøí 1944 slouèením meních odbojových skupin, zejména
skupiny Èestmíra Podzemného a Josefa Bilíèka, zamìstnance Zbrojovky Vsetín. Bilíèek pracoval
pod pseudonymem  BOHU 5. Jeho kontakty sahaly a do Ostravy a zamìøovaly se na èleny
KSÈ. Bilíèkova skupina sledovala váleènou výrobu ve Zbrojovce Vsetín, jeho spolupracovníky
byli dalí zamìstnanci Zbrojovky  Jan Zubíèek, Václav Holub, Jaroslav Bumbálek, Jan Mikulèák
a vedoucí odbojové skupiny Jasenka Jan Sedláèek. Mnozí ze spolupracovníkù byli zároveò èleny
vsetínské odbojové skupiny Josefa Sousedíka. Zrada Frantika Bednáøe, Malého Franty, tragická
likvidace vsetínské skupiny Josefa Sousedíka v prosinci 1944 a zatèení Ing. Jana Køíe pøeruila
spolupráci odbojových skupin. Snaha gestapa proniknout k veliteli Clay Antonínovi Bartoovi
neustala. Potøebné informace o místì pobytù èlenù Clay, zejména velitele Bartoe, tokmana
a ikoly, se nepodaøilo získat, proto gestapo nasadilo konfidenta Frantika mída. Velkého
Frantu, do Malíkovy skupiny. Byl pøedstaven jako vedoucí odboje na západní Moravì.
Odbojáøùm byla nápadná jeho snaha získat podrobnosti o vech odbojových pracovnících i jeho
pøiznání o spolupráci s gestapem. Kdy odbojáøi získali informace o faleném vylákání Frantika
Juppy z Uherského Hraditì a jeho pøedání gestapu, za které mohl Velký Franta a o zatèení
odbojáøù v Hodonínì a Bzenci a hlavnì po získání mídovy fotografie od konfidenta ostravského
gestapa, pozvali Frantika mída na schùzku do domu Michala Malíka ve Valaském Meziøíèí dne
7. února 1945.
Èlenové Malíkovy skupiny Èestmír Podzemný, Václav Bøezík, Václav Kurovac a Emil Hanzlík.
po ostrém rozhovoru na Frantika mída zaútoèili. Kdy se míd chtìl bránit vlastní zbraní, byl
Èestmírem Podzemným zastøelen. Mrtvolu zakopali v kùlnì Korytáøova domku. Materiály, které
mìl Frantiek míd u sebe, by v pøípadì pøedání gestapu znamenaly rozsáhlé zatýkání na celé
Moravì.
Zmizení Velkého Franty vedly gestapo k rozsáhlé akci proti odbojáøùm. Zatèeno bylo vedení
Clay  Eva Barbora. Èestmíru Podzemnému a nìkolika dalím odbojáøùm se podaøilo uprchnout
a zaøadit do 1. ès. partyzánské brigády Jana iky, do oddílu Sai Dolinova a pozdìji Petra
Moskalenka v Oznici. Malíkova skupina byla gestapem zlikvidována.
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Liptál

V kvìtnu 1942 zaloili bývalí legionáøi Václav vehla, úèastník Kotorské vzpoury, a Jaroslav
Daòa st. partyzánskou skupinu Comandos. Do èinnosti skupiny se zapojily rodiny Daòova,
vehlova, Kubáòova a dalí. V chatì na Kopøivné tiskli letáky, shromaïovali zbranì, ukrývali
sovìtské zajatce a pomáhali jim v pøechodu na Slovensko.
V èervenci 1943 pøili do Liptálu uprchlí sovìttí zajatci Zachar Sirotin, German Pièuchin
a I. P. Stìpanov. Skupina Comandos je ukryla v bunkru nad vehlovou hájenkou v blízkosti
Vartovny.
Jaroslav Daòa ml., èlen Comandos, vynáel ze Zbrojovky støelivo. Byl pøistien a musel zùstat
v ilegalitì. Úèastnil se vech odbojových akcí  pøepadù nìmeckých hlídek, pøeruení telefonického a elektrického vedení i získávání zásob pro ukryté zajatce.
Poèátkem roku 1944 bylo nad Liptálem sestøeleno americké letadlo a èlenové Comandos
ukoøistili tìký kulomet. Pøedali
ho po dohodì D. B. Murzinovi.
Rok 1944 probíhal ve znamení zvýeného pohybu lidí, snaících se pøejít hranice na pomoc
Slovenskému národnímu povstání. Po protipartyzánské akci Tetøev na Ronovsku, se na Vsetínsku zaèali objevovat jednotliví
partyzáni hlásící se k partyzánskému oddílu Jana iky a jeho èinnost se zaèala obnovovat.
Události nabraly spád po pøíchodu D. B. Murzina velitele party- Barboøákova hájenka na liptálských pasekách - místo ukrytù
partyzánù z oddílu Viktora evcova - Grekovského
zánského oddílu Jana iky.
O Vánocích byla v oblasti Partyzánský bunkr pod Vartovnou v blízkosti vehlovy hájenky,
Kopøivné vysazena skupina LUÈ sídla skupiny Comandos. V bunkru se od konce roku 1943
a její èlen komisaø Bronislav ukrývala èást skupiny Viktora evcova - Grekovského pod
Ivanoviè Bainskij se dostal do velením Vasilije Èièerina
pøestøelky. Tìce zranìný se s pomocí tìpána Vítka ze tìpkové
dostal do chaty Daòových.
Èlenùm Comandos se zranìného
Bainského podaøilo ukrýt pøed
razií nìmeckých hlídek a odvahou mladé Aneky Daòové, sestry
Jaroslava Dani ml., odvést pozornost Nìmcù. Zdravotní stav
zranìného se vak zhoroval
a èlenové skupiny riskovali jeho
pøevoz do Zlína. Bainskij cestou
zemøel a oni opìt riskovali pøi
pøevozu mrtvého zpìt do Liptálu.
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Pohøbili jej v blízkosti místa seskoku.
Dne 10. ledna 1945 se pøipravoval Jaroslav Daòa ml. se
skupinou Comandos na záchranu zranìného partyzána
z vizovické nemocnice. Na cestì v Liptále  Háji byl pøi pøestøelce s nìmeckou hlídkou Jaroslav Daòa ml. zranìn. Chtìl se
ukrýt pod bøehem potoka, ale prozradily jej krvavé stopy ve
snìhu. Byl zajat a dopraven do vsetínské nemocnice. Setkal se
tam se stejnì zranìným partyzánem Robertem Malinou z Prostøední Beèvy. Oba s nohama v sádøe byli pøevezeni do
Kaunicových kolejí v Brnì, kde po krutých výsleích byli oba
odsouzeni k trestu smrti. Otøesný pøístup nacistù ukazuje
dopis Roberta Maliny, který pøeil. Odsouzencùm bylo stanoveno, e na popravitì musí dojít bez pomoci, datum popravy
bylo tedy stanoveno podle data sejmutí sádry. Jaroslav Daòa
ml. byl zbaven sádry 2. bøezna 1945 a jetì tentý den popraven. Robert Malina mìl termín sejmutí sádry a tedy i popravy dne
27. dubna 1945, avak den pøedtím byli v dùsledku bombardoPomník Jaroslava Dani
vání Brna vìzni evakuováni a Malina pøeil. Po zatèení
Jaroslava byl vydán zatykaè i na bratra Vladislava a sestru Aneku. Aneka byla zatèena a dopravena do Kaunicovýchch kolejí a její rodièe byli trvale hlídáni. Aneka pøeila, ale následky proitého utrpení si nesla celý ivot. Vladimír Daòa odeel do ilegality a v øadách 1.ès.partyzánské
brigády Jana iky se doèkal osvobození.

Leskovec, Juøíèkùv mlýn

V údolí u Machálkù v Leskovci stál mlýn manelù Jana a Frantiky Juøíèkových. Útoèitì zde
nali nemocní partyzáni Kosa Kalabalin a Oldøich Kaniok.
Podle svìdectví Jana Juøièky, stavebního dìlníka, který se podílel na stavbì bunkru ve mlýnì,
rozhodl o výstavbì Josef Sousedík za úèasti konfidenta Frantika Bednáøe alias Malého Franty.
Bunkr mìl slouit jako sídlo tábu Sousedíkovy organizace pøi vypuknutí moravského
povstání. Josef Sousedík zde ukryl svùj osobní archiv, vynálezy a návrhy patentù, které ukrýval
pøed Nìmci, uniformu legionáøe, doklady a schéma jeho organizace. Zajioval také stavební
materiál a financoval výstavbu. Malý Franta byl pøi výstavbì èasto pøítomen a zajioval dodávky
potravin. O výstavbì byl informován té strámistr Rudolf Gurecký ze Vsetína.
Stavební dìlník Jan Juøièka znal Frantika Bednáøe delí dobu ze svého pùsobení na stavbách severní Moravy. Poprvé se setkali v Karpetné, kde Frantiek Bednáø jako øeditel koly
poádal o odstranìní závad na støee koly. Od té doby byli v trvalém styku.
Pøed Vánocemi v prosinci 1944 byl Bednáø zatèen a udal poté gestapu Sousedíkovu organizaci. Sousedík byl 15. prosince1944 zatèen a usmrcen. V lednu 1945 byl jetì vyzdìn komín a postavena kamna v pøední místnosti, aby se dalo v bunkru topit, ale situace kolem zatèení Frantika
Bednáøe a Josefa Sousedíka nedovolila z bezpeènostních dùvodù bunkru vyuít. Protoe se zdálo,
e se situace uklidnila, byl bunkr otevøen pro potøeby partyzánù z oddílu Jana iky.
18. února 1945 ukrýval Pavel Øezníèek v Senince zranìného D. B. Murzina. Pøi pobytu byli
varováni pøed nìmeckou razií a tak bratr Pavla Øezníèka Josef z Valaské Polanky pøevedl
Murzina do bunkru v Juøíèkovì mlýnì. Asistovali mu Vasil Nastìnko a oetøovatelka Naïa
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Jermakovová. Bunkr byl nadále vyuíván jako úkryt pro doèasnì nemocné partyzány. Kromì
Oldøicha Kanioka zde nael úkryt mnich Agapitus vlastním jménem Oldøich Bláha z vizovické
nemocnice, který pomáhal nemocným jako oetøovatel. Pobyt velitele Murzina v Juøíèkovì
mlýnì trval do konce února 1945. Do mlýna dojídìl k oetøování nemocných lékaø nemocenské
pojiovny ve Vsetínì Duan Kalandra.
Podle záznamù brnìnského gestapa poskytl pøi výsleích zatèený Frantiek Bednáø pøesné
informace o poloze krytu a dokonce nakreslil situaèní plán. Z Brna odjely 3 autobusy pøísluníkù
zvlátního urèení, celkem kolem 200 osob. Z Brna byl té z Kaunicových kolejí odvezen strámistr Rudolf Gurecký, jen byl zatèen v bøeznu 1945 a byl donucen plnit funkci prùvodce.
Ke mlýnu se pøepadové jednotky pøiblíily 3. dubna 1945 v úterý po Velikonocích. V tu dobu
byla ve mlýnì celá rodina Juøíèkù, rodièe a tøi dìti, v bunkru pìt partyzánù a oetøovatel Oldøich
Bláha. Juøíèkovu rodinu vyvedli ze stavení a do obytných místností vhodili pancéøovou pìst.
Mlynáøe Jana Juøíèka bestiálnì tloukli. Mlynáøova syna, devatenáctiletého Janka, poslali do
bunkru, aby pøivedl partyzány. Dvìma partyzánùm se podaøilo dobìhnout k mlýnskému kolu
a ukrýt se v betonovém potrubí, dalí dva se snaili prostøílet, byli vak usmrceni. V bunkru
dobrovolnì zùstali Oldøich Kaniok a Janek Juøíèek a oba padli. Pøi útìku byl zatèen oetøovatel
Oldøich Bláha. Nìmci postøíleli otce Jana Juøíèka, jeho enu Frantiku, estnáctiletou Fanynku.

Rodina Juøíèkova- Manelé Juøíèkovy a jejich dìti Fanuka, Maruka a Jeník

Mlýn zapálili a tìla rodiny Juøíèkovy i s dosud ijící tøináctiletou Maøenkou vhodili do ohnì.
Tragédie si vyádala ivoty 8 lidí. Následkem støelného zranìní dále zemøel cestáø Pavel Mucha,
který byl donucen prokopat se ke dveøím bunkru. Partyzáni Konstantin Kalabalin a Vasilij
Sapelnik pøeili bestiální øádìní, kdy 16 hodin leeli pod mlýnským kolem v betonové rouøe.
Oetøovatel Oldøich Bláha se doèkal konce války v koncentraèním táboøe Miroov.

Valaská Polanka, Seninka

Odbojová skupina Josefa Sousedíka ze Vsetína v prùbìhu roku 1944 zahrnovala té obyvatele Valaské Polanky. Èetnický strámistr Jaroslav Surovec jako velitel drustva získal obyvatele
Valaské Polanky, Luné, Prlova a Seninky pro plnìní úkolù v odboji. Patøil mezi nì Josef Øezníèek, Ferdinand Bambuch, Frantiek ák, Jan Hronek - øídící uèitel, Jan Mièek - starosta Val.
Polanky a dalí.
Podle výpovìdí dalích èlenù Sousedíkovy skupiny Josefa Kubièíka a Stanislava Mráze se
podíleli na jaøe a v létì 1944 na úkrytu zbraní ze Zbrojovky Vsetín a v dobì Slovenského národního povstání na pøesunu tìchto zbraní pøes støelnici Zbrojovky ve Støelné na Slovensko.
Dramatický pøechod partyzánského oddílu Jana iky na Moravu, navázání spolupráce
Sousedíkovy skupiny s východním odbojem a hlavnì zvýený zájem o aktivní odpor proti oku30

pantùm vedl pøísluníky odbojových skupin k napojení na vznikající partyzánské oddíly.
Koncem øíjna 1944 si Petr Buïko, letec sestøelený v roce 1942 na Kalininské frontì, vybral za
sídlo tábu nejprve Prlov (u Polèákù èp.25) a po nìkolika mìsících i bunkr u Kajù v Uble. Ètyøikrát se pokouel utéci ze zajetí. K partyzánskému oddílu Jána Uiaka se pøipojil ve tiavniku,
podaøilo se mu tam pøepadení Nìmcù a 10. øíjna 1944 pøeel na Moravu. Za své pùsobitì si
zvolil prostor Vsetín - Valaská Polanka - Prlov - Plotina. Èasto se zdroval té v domì Frantika
áka ve Valaské Polance. Na oddíl Petra Buïka se napojila skupina Josefa Lae z Huslenek
- Hovìzí a skupina Jana Ondrovèáka ze Zdìchova. Pùsobitì tìchto oddílù bylo na Dvoøiskách
co je místní èást Prlova. Pozdìji se Petr Buïko stal velitelem 1. Praporu brigády Jana iky.
Ve Valaské Polance rozíøil èet. strámistr Jaroslav Surovec poèet odbojáøù. Jeho zástupcem
se stal Jaroslav Kovaøík a veliteli drustev Josef Øezníèek, Frantiek ák a Josef Srba. Jaroslav
Surovec byl pøímo podøízen Petru Buïkovi. Èlenové drustva pocházeli z Val. Polanky, Luné,
Seninky i Prlova.
Partyzánská èeta Jaroslava Surovce je pøíkladem jednotky, kdy její èlenové vykonávali svá
povolání nebo hospodaøili a k akcím se scházeli mimo pracovní povinnosti. 11. ledna 1945 se
vydal ze svého úkrytu u Jaroslava Èeka v Hoálkové D. B. Murzin na provìrku partyzánských
oddílù. patnì prostupné zaváté cesty znesnadòovaly pohyb a Murzinova skupina byla napadena u Pozdìchova nìmeckou hlídkou. Murzin byl znovu zranìn. Partyzánùm se podaøilo Murzina
dopravit do Seninky, zde se ho ujal Pavel Øezníèek, Josef Zrník a Jan Juøica. Za bezpeènost
Murzina ruèil Jaroslav Surovec a Josef Øezníèek z Val. Polanky. Po dobu pobytu Murzina byly
omezeny diverzní akce a byla provádìna pouze zpravodajská èinnost. V této dobì strávil Murzin
Josef Øezníèek oddílem Olga
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èást pobytu té v Juøíèkovì mlýnì od 17. února 1945 a do
konce února 1945.
Ve Val. Polance se partyzáni scházeli v domì Frantika
áka. Sem docházel té bratr Josefa Sousedíka Frantiek
Sousedík a pøináel finanèní prostøedky pro èinnost
partyzánù. Ve Val. Polance byly partyzánské bunkry v lese
Vápenka, v lese staøíèka Polanského a úkryt byl té u ákù
pod slámou ve stodole.
2. listopadu 1944 provedli partyzáni destrukci na
eleznici, v bøeznu 1945 vysvobodili 3 ès. dùstojníky ze
zajetí ve Val. Polance, odzbrojili 20 maïarských vojákù.
Pøí této èinnosti aktivnì pomáhali Svatopluk ák a Jan
Hronek, tehdy jetì áci základní koly. Svatopluk ák
z povozu odebral lehký kulomet. Jan Hronek pomohl
odebrat ze skladitì koly zbranì, náboje a dalí proviant.
Chlapci jako partyzánské spojky doruèovali zprávy v zimì
na lyích, z jara na kole. Jan Hronek na kole zajídìl pro
lékaøe Duana Kalandru na Vsetín. Za hrdinství dostal Kresba Petra Buïka (aut. J. Kobzáò)
vyznamenání od generála Karla Klapálka.
Mudr. Duan Kalandra, lékaø nemocenské pojiovny ve Vsetínì, byl bratrem Závie
Kalandry, vìznìného od 2. záøí 1939 do 4. kvìtna 1945 a v politických procesech popraveného
spolu s Miladou Horákovou. MUDr. Kalandra jezdil do Juøíèkova mlýna léèit nemocné partyzány, o zranìné se staral i ve svém vsetínském bytì.
Mezi pomocníky partyzánù, kteøí byli vìkem jetì dìti, patøí tehdy patnáctiletá Milada
Kajová. Oetøovala ranìné a nemocné partyzány, pomáhala pøi zásobování. Po tragedii Plotiny
a Prlova musela rodina opustit usedlost a Miladì pøipadla povinnost zajistit malé sourozence.

Prlov

Koncem bøezna 1945 se na území protektorátu pøemístily speciální stíhací svazy SS. Jedním
z nich, jednotka JOSEF, se poèátkem dubna usadila ve Vizovicích. V jejich øadách byli mladí
Slováci z hlinkovy mládee (polovojenský poøádkový sbor zøízený v rámci Hlinkovy slovenské
lidové strany)
Jetì hoøely usedlosti Plotiny a u byla pøipravena dalí krutá represe. Nìmci vìdìli, e
významným èlánkem v partyzánském odboji je horská obec Prlov. Ten patøil k obcím, kde byla do
odboje zapojena velká èást obyvatel od prvních dnù okupace, doloeny jsou pøípady ji z roku
1942. Pomáhali uteèencùm pøi pøechodu hranice a poskytovali jim pøístøeí. Byli zapojeni do
Sousedíkovy organizace a to zejména v sekci zásobovací a zpravodajské.
Zakladatelem odbojové skupiny v Prlovì byl Tomá Polèák  ebík, jen zformoval skupinu
esti lidí. V Jasenských lesích skupina zbudovala bunkr, kde se ukrývali rutí zajatci. V záøí 1944 se
sela s prvním partyzánem, který pøeel ze Slovenska, Antonínem Prokopcem. Ke skupinì se
pøidali obèané Prlova. V øíjnu a listopadu 1944 provedli nìkolik úspìných pøepadení nìmeckých aut v Prlovì na Zatáèce a pøeruili telefonní spojení.
Veèer se objevili na Ryliskách partyzáni, mezi nimi Petr Fjodoroviè Buïko. Patøili k partyzánskému oddílu Jana Uiaka a na Moravu se dostali po bojích ve tiavniku. Pøipojili se k oddílu
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Ivana Petrovièe Stìpanova. Brzy
se vak Petr Buïko stal velitelem
oddílu v Prlovì a pøirozenou
autoritou kolem sebe stmelil
skupiny ze Vsetínska, Vizovic
i Zlína. Obèané Prlova partyzány
vemonì podporovali. Partyzáni
pøepadli kolu v Pozdìchovì
s ubytovanými maïarskými
vojáky, mnoily se útoky na eleznici, elektrická vedení.
Vynikající zpravodajská
èinnost partyzánských pomocníkù, perfektní spolupráce a vzájemná dùvìra pomohla partyzánùm vyhnout se stále èetnìjím
pøepadovým akcím. Byli vude
a zároveò nikde.
Nìmecké akce proti partyzánùm mìly alostné výsledky.
Konkrétní poznatky pøinesla
Nìmci pøipravená prùzkumná
akce, do ní byli nasazeni pøísluníci SS slovenské národnosti
z oddílu JOSEF. Byli posláni do
Prlova, a tak se seznámili s dùvìøivou Marií Rùskovou a od ní se
dozvìdìli informace o partyzánech. Pøi návtìvì Bratøejova jim
uvìøil Oldøich Kováø.
Dne 9. dubna 1945 byla pøepadena u Bratøejova maïarská
auta. Dùstojníci byli zajati, ke
zranìnému Maïarovi dokonce
povolali lékaøe. Zajatí Maïaøi
vak uprchli a své záitky oznámili gestapu. Ve stejnou dobu
zatklo zvlátní komando z Vizovic
mladého partyzána Aloise Okeru. Pøi muèení mu oznámili, e
pokud neprozradí partyzány,
vyvradí celou jeho rodinu.
V pondìlí 23. dubna 1945 byl
Prlov obklíèen. Obyvatele vyhnali
z domù do místního hostince.
Tam je usvìdèoval Alois Okera,

Cesta vedoucí z Valaské Polanky do Prlova, kde èasto na
nìmecké a maïarské kolony útoèili partyzáni

Spálenitì è. p.77 Tomáe Ondráka
Spálenitì è. p. 52 Jana Turýna
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maïartí dùstojníci i pøísluníci skupiny JOSEF. Zase hoøely domy, lidé byli bestiálnì muèeni,
støíleni i za iva upáleni. Tøi prlovské obèany povìsili u silnice k Bratøejovu v místì pøepadení
Maïarù. V ten den zemøelo 21 nevinných lidí. Po ukonèení exekuce donutili pøísluníci SS Jiøího
Turýna, aby hnal nakradený dobytek z usedlostí. Alois Okera byl i s rodièi a bratry povìen
a zahrabán v parku vizovického zámku. Ve stejném hrobì bylo nalezeno mrtvé tìlo Jiøího Turýna.
Dùm è. p. 25 Tomáe Polèáka  ebíka, kde se nejèastìji zdroval velitel Petr Buïko, zùstal
nedotèen.

Vaøákovy paseky, Plotina

Do Vizovic pøesídlila za Slovenska speciální skupina JOSEF. Jejími veliteli byli èesky mluvící
sudeètí nìmci jménem Tutter a Poslovsky. Provádìli výjezdy a pøi nich vypálili Vajákovy a Vaculíkovy paseky a zastøelili 3 èleny Vaculíkovy rodiny. Plotina a nedaleká Ryliska byli centrum
partyzánského odboje 1. ès. Partyzánské brigády Jana iky a jeho velitele Petra Buïky. Svou
tragickou úlohu zde sehrála zrada. Mezi partyzány se dostali konfidenti zlínského gestapa
Oldøich Baa a Frantiek Machù.
Ráno ve ètvrtek 13. dubna 1945, po spoleèné poradì zlínského gestapa a skupiny JOSEF
a oddílu Vlasovcù ve Vizovicích, byl na Plotinu vyslán oddíl 200 muù s psovody. Jejich první
obìtí se stal Josef Vaøák, jedoucí na silnici na kole. Jako dalí obìti padla rodina Ranglova
a Rudolf Flitr, potulní brusièi. Paní Vlastu Ranglovou zastøelili i s osmimìsíèním synem v náruèí.
Jednotka po cestì zatýkala lidi pracující na poli a v lese a hnala je na Plotinu. Obklíèila paseky
a obyvatele vyhnala z domovù. Stavení vyrabovala a zapálila, 200 hrdloøezù muèilo a vyslýchalo
obyvatele, nahánìlo je do hoøících stavení a støílelo. Ten den bylo umuèeno 26 osob. Zázrakem
pøeiví Jan Machù, který se zachránil z hoøícího stavení v moèùvce, podal pøesvìdèivé dùkazy
o zvìrstvu spáchaném na pasekáøích. Na místì tragédie je památník a síò odboje.
2. kvìtna 1945 pøekroèily ès. jednotky generála Klapálka Papajské sedlo v Javorníkách
a pronikly do údolí Kychová. Východní fronta u byla pøed Valaskými Klobouky, ale øádìní
nacistù jetì neskonèilo
Pomník obìtem Vaøákových pasek Obìti Vaøákových pasek, umuèení a zastøelení v Hoálkové 4. 5. 1945
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V usedlostech Vaøákových pasek nali útoèitì partyzáni z vypálené Plotiny. Konec války byl
na dosah a partyzáni chtìli spoleènì s pasekáøi oslavit 1. máj, ale velitel 1. ès. partyzánské brigády
Jana iky D. B. Murzin vydal rozkaz ke shromádìní vech partyzánù v Lukoveèku jako pøípravu
na boj o Zlín. Vìtina partyzánù jetì 1. kvìtna 1945 veèer odela, zùstala pouze malá skupina.
Ráno 2. kvìtna 1945 pøijeli ètyøi nìmeètí vojáci  spojaøi. Partyzáni Nìmce obklíèili a vyzvali je,
aby se vzdali. Nìmci zahájili støelbu, pøi ní padl partyzán Josef Mikulín z Francovy Lhoty.
Partyzáni støelbu opìtovali a 3 Nìmce znekodnili. Bohuel jednomu se podaøilo uprchnout.
Partyzáni odeli na místo srazu podle rozkazu, ale pøedtím vyzvali obyvatele k oputìní
domovù. Blíil se veèer 2. kvìtna 1945, z dálky u dokonce znìla hudba a støelba od vítání blíící
se ès. jednotky generála Klapálka. Na pasekách byl klid. Nocleh s malými dìtmi v lese i nutnost
poklidit dobytek pøivedla obyvatele zpìt domù. Paseky vak byly obklíèeny jednotkou SS.
Vyhnali obyvatele z domovù bez teplého obleèení, bosé, bez jídla. Zapálili 8 chalup a pasekáøe
hnali svázané lesem do Valaské Polanky. eny s dìtmi a mue rozdìlili. Vyslýchali je, bili
a vyhroovali jim povìením. Nechali je zavøené bez jídla, promrzlé celý den a noc. Jak se pozdìji
dozvìdìli, zachránila je svou pøímluvou Nìmka, farská kuchaøka a tak bylo rozhodnuto propustit eny s dìtmi. Paní Vaøáková  ídková, matka 5 dìtí, rychle pùjèila dvì dìti bezdìtné Marii
Polèákové. Zadrena zùstala svobodná Rùenka opová, která byla na pasekách pouze na návtìvì, a mui Frantiek ák, Karel Vaøák a Jan Polèák.
Fronta u byla v Horním Lidèi a Nìmci utíkali. Pøesto vak zatèené hnali a do Hoálkové.
Tam je znovu muèili, donutili je vykopat si hrob. Po jednom je støíleli, dosud iví zajatci je museli
zahrabávat. Poslední zemøela Rùenka opová, zohavená, s vytreným jazykem. Èerstvý hrob byl
objeven 5. kvìtna 1945.

Valaská Senice, Francova Lhota

Tyto obì pøíhranièní obce poskytovaly zázemí uteèencùm, jeliko hlavní pøevádìcí trasa
vedla ze Zdìchova pøes Pulèín.
Hlavními organizátory pøevodù byla rodina Jana Kroupy. Mìli spojení se slovenským obèanem Josefem Hodorou, který uteèence na slovenské
stranì pøebíral. V létì 1944 navázal spojení s odbojáøi
Spálené domy na Plotinì
z Pováské Bystrice a od nich získával zprávy o dìní na
Slovensku a pohybu nìmeckých oddílù. Do prosince
1944 Kroupovi a Josef Hodora pøevedli 17 Rusù a 43
protektorátních obèanù (vèetnì skupiny Jána
Ondrovèáka). U v listopadu 1944 mìli Nìmci podezøení
a u Kroupù provedli nìkolik prohlídek. Dílem osudu byla
zrada Miroslava áèka z Pulèína, díky které bylo na Pulèínì
zatèeno 8 osob a k nim také Josef Hodora a èlenové
Kroupovy rodiny: otec, jeho dva synové. Josef a Jan
Kroupovi, Josef Matuinec, Frantiek Psota a Václav
Tkadlec zatèení nepøeili.
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Vsetín

Odbojová èinnost ve Vsetínì zaèala hned po jeho obsazení v roce 1939. Gestapo ihned
zajistilo seznamy politicky a kulturnì èinných osob. Jetì v bøeznu 1939 byli zatèeni èlenové KSÈ,
oblastní tajemník Bohumil Klícha, Julius Donáth a Antonín abèík. Dalí vlna zatýkání èlenù KSÈ
probìhla v roce 1941.
Následovalo zatýkání osob spoleèensky èinných. Tak byli odvleèeni dne 1. záøí 1939 redaktor Závi Kalandra, vìznìný a do 9. kvìtna 1945 a uèitelé Jaroslav Fajkus a Frantiek Suldovský
a oba byli muèeni. Pøi studentské demonstraci 17. listopadu 1939 byli zadreni student Vladimír
Novotný a èerstvì promovaný lékaø Augustin Charvát.
Vyjádøením odporu národa proti okupaci byl vznik organizace Obrana národa. Veobecnì
se vìøilo, e v krátké dobì vypukne válka, kterou Nìmecko brzy prohraje. Èinnost byla velmi
spontánní bez dodrování zásad konspirace.
Velitelem okresu Vsetín byl Vladimír Drápala, legionáø, øídící uèitel a velký vlastenec. Èinnost Obrany národa byla koncem roku 1939 prozrazena. Na Vsetínì bylo zatèeno 28 osob. Deset
bylo seato sekerou ve Vratislavi, jeden umuèen pøi výslechu v Brnì a dalí 3 nepøeili utrpení
koncentraèních táborù. Mnozí èlenové Obrany národa, kteøí utekli zatýkání, pokraèovali
v odbojové èinnosti. Vznikaly skupiny lidí pomáhajících rodinám zatèených a umuèených a èlenové organizace dále pøevádìli uprchlíky pøes hranice.
Pøes represe proti idovskému obyvatelstvu byli v odboji zapojeni také èlenové idovské
obce. Za úèast v Obranì národa byl popraven napø. MuDr. Drezider Reichenthal, lékaø vsetínské
nemocnice. Dalími aktivnì zapojenými byli Erich Schön  Kulka a jeho vagr Milan Kulka, kteøí
se starali o uprchlíky a pøevádìli je pøes Javorníky na Slovensko. Jednoho z uprchlíkù zadrela
hlídka SS a on pøi výslechu prozradil jména obou idù. Reakce gestapa byla rychlá a tvrdá. Oba
byli okamitì po zatèení odesláni v létì 1939 do koncentraèního tábora. Milan Kulka nelidské
podmínky nevydrel a zemøel v roce 1941. Erich díky své fyzické kondici a manuální zruènosti
pøeíval. O osudu rodièù, eny a syna nic nevìdìl a neznal ani naøízení o koneèném øeení
idovské otázky. Proto své pøemístìní do novì budovaného obrovského táborového komplexu
v Osvìtimi bral jako dalí vìzeòský pobyt. Pøi zaøizování tábora bylo potøeba zruèných pracovníkù. Byl zaøazen do komanda údrbáøù. Na pøelomu roku 1943  1944 pøijídìly do Osvìtimi
první transporty idù z Terezína a v jednom z nich byla jeho matka a ètyøi sourozenci. Podaøilo se
mu krátké setkání, dozvìdìl se o smrti otce v Sachsenhausenu, o tom, e poslední transport ze
Vsetína do Terezína odjel 14. záøí 1942 a e v nìm byla jeho ena se synem. Krátce po tomto
setkání byla matka se dvìma sestrami poslána do plynu.
Erich Schön se pokusil o záchranu rodiny. Za pomoci pracovníka v kartotéce zfaloval
datum narození z roku 1933 na 1931 a syn byl zaøazen do uèení v táborové údrbì. ena Elly byla
odeslána s transportem do Stutthofu v Gdaòsku. Blíící se fronta vedla k evakuaci tábora. V lednu
1945 byli vìzni v mraze hnáni tøi dny bez jídla na nádraí. V dobytèích vagónech bez monosti
sezení je vezli od 22. ledna 1945 Horním Slezskem, a vlak 28. ledna 1945 zastavil v Ostravì.
Rodný Vsetín byl tak blízko! Erich Schön se rozhodl k zoufalé záchranì ivota. Jemu i synovi se
podaøil útìk z vlaku, cizí lidé jim poskytli úkryt. Po dramatickém cestování nali ve Vsetínì
pomoc u stavitele Václava Juránì, Karla Frýdla v Liptále a Jana Tkadleèka ve Zlínì, kde se doèkali
osvobození. Elly Schönová zahynula na pochodu smrti. Z celé rodiny se vrátil jetì Albert Schön,
dalích 10 èlenù rodiny zahynulo. Jména Karla Frýdla a Jana Tkadleèka jsou zapsána v Izraeli
v Aleji spravedlivých. Erich Schön  Kulka, profesor Chicagské univerzity a mezinárodnì uznávaný vìdec na rodný Vsetín nezapomnìl. Z jeho iniciativy byl ve tìpánské ulici v místì vypálené
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synagogy zøízen památník. Zemøel v Jeruzalémì v roce 1995. Z jeho odkazu byl ve zdi idovského
høbitova odhalen památník umuèeným idùm, odhalený za pøítomnosti jeho syna Otto Dov
Kulky dne 28. øíjna 1998.
Dalí významnou osobností ze Vsetína byl Frantiek Vavøínek, který v létì 1939 pøeel
hranice do Polska. Frantiek Vavøínek byl letec slouící pøed okupací v Pieanech. Pøihlásil se do
ès. zahranièní jednotky v Polsku. Po zajetí procházel internaèními tábory v Sovìtském svazu.
Poèátkem roku 1941 byl odeslán do Velké Británie a stal se pøísluníkem dobrovolné zálohy
Britského královského letectva a její slavné 313. stíhací perutì. Krátce pùsobil jako vojenský
instruktor a dále létal s 313. perutí. Byl povýen do britské dùstojnické hodnosti a do Èeskoslovenska se vrátil v srpnu 1945. Obdrel vysoká vyznamenání: Ès. váleèný køí, Polský váleèný køí,
Ès. medaile za chrabrost, Ès. medaile za zásluhy a dalí britská vyznamenání. Jeho vojenskou
kariéru ukonèil rok 1948. Byl donucen opustit armádu. Pøes vechna pøíkoøí zùstal vìrný rodnému Vsetínu. Pracoval jako dìlník a jako dispeèer v ÈSAD Vsetín. Zemøel v roce 1978 a in memoriam byl povýen na plukovníka letectva.
Dalí významný mu, jen projevil svou odvahu, byl hoteliér Frantiek Bøezáèek. 15. èervna
1939 pøijel na Vsetín Himmler s Konrádem Henleinem a dalími dùstojníky SS. V Bøezáèkovì
hotelu poadovali obìd a Emil Bøezáèek je odmítl obslouit. Byl na místì zatèen a poslán do
Dachau s pøíkazem, aby mu byla naøízena hladovka. Proputìn byl v záøí 1939 v kritickém stavu.
Pøesto se znovu úèastnil odboje, dodával partyzánùm potraviny a ve své chatì na Èupu jim
nechával vaøit.
Po likvidaci Obrany národa se gestapo zamìøilo na Sokol a jeho odbojovou sloku Jindra.
Sokolové zajiovali brannou výchovu, fyzickou zdatnost, ukáznìnost a disciplínu. 5 èlenù
vsetínského Sokola bylo umuèeno. Mezi zatèenými byl té zubní lékaø Adolf Bártek, bývalý èlen
Nástup oddílu Joná, který vyvolal Vsetínské povstání 4. kvìtna 1945 spolu s oddílem Pro vlast,
Sokoly a dalími dobrovolníky, po osvobození Vsetína
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zastupitelstva mìsta Vsetín, milovník umìní a intelektuál. Zadren byl 1. listopadu 1941 jako
zdravotník sokolské upy Frantika Palackého a proputìn byl 19. prosince 1941. Znovu se
zapojil do odboje v organizaci Josefa Sousedíka, znovu byl zatèen 5. ledna 1945 a pøi krátkém
výslechu byl umuèen v Kaunicových kolejích pøi pouití tzv. vodní metody, kdy mu byla do
tìlních otvorù vhánìna pod tlakem voda.
Jeden z nejvýznamnìjích obèanù Vsetína v boji proti nacismu a okupaci národa byl podnikatel a vynálezce Josef Sousedík. Prvního prosince 1939 byl poprvé zatèen za pronesení odbojného projevu k výroèí vzniku ÈSR 28. øíjna 1939 k zamìstnancùm jeho bývalé továrny. Propustili
ho v den jeho 45. narozenin dne 18 prosince 1939 se zákazem vstupu do továrny a pracovním
pøeloením v rámci koncernu Ringhoffer  Tatra do Prahy. Tam byl zatèen 10. èervence 1940 pro
úèast v Obranì národa. Vìznìn byl v Suilových kolejích v Brnì. Na pøímý zásah barona
Ringhoffera Sousedíka propustili dne 21. øíjna 1940 s podmínkou, e bude pracovat na øeení
elektrotechnických novinek. Jako zamìstnanec koncernu Ringhoffer  Tatra se vrátil na Vsetín.
Zatèení a smrt vsetínských odbojáøù, vlastní zkuenosti z obou zatèení a pobytu ve vezení,
stupòující se nìmecký teror a proti tomu vlastenectví a tvrdá valaská povaha vedly Sousedíka pøi
plném vìdomí moných rizik k rozhodnutí vybudovat odbojovou organizaci schopnou povstat
proti okupantùm. V roce 1941 pøijal do své soukromé laboratoøe èetnického stráníka Rudolfa
Julinu jako èestného èlovìka s vojenským výcvikem a zkuenostmi a kontakty na èeské èetníky
vsetínského okresu. Rudolf Julina pøivedl do Sousedíkovy organizace strámistra Miroslava
Klimka, který se stal vedoucím zpravodajské sekce. Po dohodì se Sousedíkem nastoupil Rudolf
Julina do továrny Kablo, kde se vyrábìli telefonní kabely a pancéøované kabely pro vojenské
vyuití. Navázal zde spolupráci s Antonínem Olákem ze Semetína a sestavili úderné drustvo
z øad zamìstnancù Kablovky.
V Ústí u Vsetína byl Julinou získán obecní tajemník Jan imara, který získal pro spolupráci
dalí obèany z Ústí. Zde velmi aktivnì pomáhal mlynáø Bedøich Èurda. Pro odbojovou organizace bylo velmi dùleité zázemí v továrnách, zejména ve Zbrojovce Vsetín a Zbrojovce Jablùnka.
První tajné schùzky svolával Sousedík s lidmi, které znal ze své vynálezecké èinnosti, napø.
s øeditelem zbojnické prùmyslovky Ing. Janem Vincentem a dalími profesory této koly.
Sousedíkovi se podaøilo navázat spolupráci s èeským zástupcem nìmeckého øeditele Zbrojovky
Ing. Albínem Cinkem, Voenílkem, vedoucími Ing. Janem Nebeským, Ladislavem Obstem
a pøedstavitelem dìlnického hnutí ve zbrojovce Otakarem Beneem. Ze své profese znal
Sousedík spojaøe a elektrikáøe Josefa Kubièíka. Za svého prostøedníka ve styku s vedením
Zbrojovky, k získávání informací a doruèování zpráv si Sousedík zvolil advokáta Otomara Lásku,
právního zástupce Zbrojovky.
Domácí odboj byl následným nìmeckým terorem po heydrichiádì tìce postien.
Obnovení spojení s exilovou vládou v Londýnì mìly zajistit paravýsadky v jarním období roku
1944. Dne 12. dubna 1944 byly na palubì letadla Halifax, které odstartovalo z Itálie, dvì paraskupiny  ètyøèlenný Karbon s velitelem Frantikem Bogalajem, vysazený u Ralíkovic a tøíèlenná
Clay s velitelem Antonínem Bartokem, radistou Èestmírem ikolou a ifrantem Jiøím tokmanem, která vyskoèila u obce Hostiová. Díky zázemí a rychlému napojení na místní odbojovou sí
se Clay ozvala vysílaèkou Eva do Londýna ji 15. den po seskoku.
V blízkém Holeovì se rozhodl poruèík letectva Jan Rolek vybudovat odbojovou organizaci
s názvem Tajná vojenská a civilní organizace (TVCO). Kvùli zastøení skuteèné èinnosti zaloili
pro Klub èeských turistù cyklistický odbor. Èlenem organizace byl té poruèík Otakar Wolner,
jeho bratr Miroslav a vagr Miroslav Nosek a z Bystøice p. Hostýnem poruèík Jan Marek. TVCO
prostøednictvím Jana Marka okamitì navázala kontakt s Clay a jejím velitelem A. Bartoem.
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Otakar Wolner byl zamìstnancem Okresního úøadu na Vsetínì,
kde pracovali dalí dùstojníci ès.
armády Frantiek Juppa, Viktor
Kollanda, Ladislav Proke a Miroslav Oádal. Wolner informoval
Sousedíka o existenci Clay a zajistil oboustrannou spolupráci
pod názven Clay Diana. Sousedík
a Wolner byli v èastém spojení
s Antonínem Bartoem. Pøedávali
mu zpravodajské informace o výrobním programu obou zbrojovek, o poètu a pohybu nìmeckých oddílù, o sabotáních ak- Vyhláka o popravì èlenù Obrany národa
cích. Tyto zprávy byly odesílány
do Londýna.
Sousedíkova organizace se
zaèala roziøovat do vech obcí
okresu Vsetín. Pracovala v sekcích, z nich kadá mìla svého
velitele. Sekci personální vedl
Josef Sousedík, jeho zástupcem
byl Frantiek Juppa. Zpravodajskou sekci vedl strámistr
Miroslav Klimek. V kadé obci
získal zástupce èeských èetníkù:
Jana ùrka v Hoálkové, Jaroslava Surovce z Valaské Polanky,
Frantika Nechvátala z Liptálu,
Josefa Sklenáøe z Hovìzí, Fran- Destrukce vsetínského nádraí (nahoøe) a (dole) objektù
tika Vìtrovského z Halenkova, Zbrojovky Vsetín 3. kvìtna 1945 nìmeckými vojáky
Juliuse Pospíila z Nového
Hrozenkova, Frantika Pospíila
z Velkých Karlovic. Kadý z tìchto
muù si vytvoøil vlastní skupinu.
Podávali cenné informace o poètu
a pohybu nìmeckých oddílù,
akcích proti odbojáøùm s moností je varovat. Zásobovací sekce
mìla zajistit potøebný materiál
spojaøský, potraviny, obleèení.
Vedl je Vladimír Vepøek. Nové
události roku 1944 spojené s vylodìním spojencù a otevøení západní fronty, Slovenské národní
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povstání (SNP) a postup východní fronty z Dukly znamenaly pro Sousedíka intenzivní pøípravu
povstání. Dobøe vybudovanou vojenskou sekci vedl Otakar Wolner. Úkolem sekce byla pøíprava
pro pøevzetí zbraní slíbené Londýnem, jejich úkryt a dále pøípravy pøistávacích ploch pro letadla.
Shozy zbraní se mìly uskuteènit v prostoru Cábu a v prostoru Semetína. Plánovaná pøistávací
plocha byla umístìna mezi Ústí a Janovou.
Velmi aktivnì reagovali také zamìstnanci vsetínských závodù, hlavnì Zbrojovky. Mnozí
z èlenù Sousedíkovy organizace byli ji døíve èleny Obrany národa, mìli zkuenosti s pomocí
uteèencùm, zabezpeèováním rodin zatèených a roziøováním letákù. Kromì Otakara Benee
plnil funkci spojky Josef Kubièík. Mìl na starosti provoz telefonní ústøedny ve Zbrojovce a kontrolu spojovacích rozvodù. Podaøilo se mu ve Zbrojovce instalovat odposlouchávací zaøízení
a získávat dùleité informace. Mezi jeho spolupracovníky patøil Alois Havlík, zvaný Sokol
Stalinský, pozdìjí velitel skupiny Pro vlast, Ferdinand Gambách z Luce, Viktor Kollanda, který
byl v té dobì zamìstnancem Zbrojovky Jablùnka, a soudní úøedník Josef Fròka, spojka na odbojáøe na Ronovsko a Beèvy.
Josef Sousedík vynakládal znaèné finanèní prostøedky pro rodiny zatèených. Kromì penìz
byly pøipravovány balíèky s dìtskými vìcmi a obuví Aloisií Julinovou  enkýøovou, paní
Havlíkovou, Dìdièovou a dalími. Distribuce pomoci byla soustøedìna v kadeønictví Anèa na
Smetanovì ulici. Jeho majitelkou byla ena Josefa Kubèíka, Anna. Kromì distribuce pomoci
získávala informace od en gestapákù a nìmeckých úøedníkù, které tento vyhláený salon
navtìvovaly. Mezi potøebnými rodinami byly napø. rodiny zatèených komunistù Faldy,
Donátka, Kuèery. Neocenitelnou pomocí pro Sousedíkovu skupinu byla potovní úøednice,
telefonistka Kroèková. Po udání dohodnutého hesla zapojovala bezplatnì pøísluníky odbojové
skupiny a odposlouchávala hovory gestapa.
Místem tajných schùzek byla stolaøská dílna Rudolfa Kleina z Hlásenek. Setkávali se zde
bývalí èlenové Obrany národa, zapojení do dalí práce v odboji. Patøil k nim velitel okresu strámistr Rudolf Gurecký, dentista Karel Vanìk, pekaø Vladimír Suil, poruèík Miroslav Oádal,
strámistr Klimek a dalí.
Za protektorátu byla Jasenka samostatnou obcí. V Sousedíkovì skupinì ji zastupoval tajemník obce Rudolf Cepek. Jasenka vytvoøila odbojovou skupinu vedenou Janem Sedláèkem se
zástupci Ludvíkem Souèkem a Miroslavem Kalabusem. Jasenecká skupina se vìnovala zejména
zabezpeèení uprchlíkù, kteøí procházeli trasou Vesník  Èup  Duná. Skupina zároveò bojovala
s Malíkovou odbojovou skupinou z Valaského Meziøíèí.
V srpnu 1944 odjelo za Zbrojovku Vsetín 20 dìlníkù na posílení zbrojní výroby v Podbrezové. Po vypuknutí Slovenského národního povstání se mnozí z nich pøidali k povstalcùm. Na
Slovensko pøicházelo mnoho lidí z protektorátu a mnoily se také poèty uprchlých sovìtských
zajatcù. Bylo nutno tyto lidi zabezpeèit a pøedat je dále pøevadìèským skupinám. Tento úkol
plnil strámistr Klimek, a také profesor gymnázia Josef Sláma. Spojkou do Velkých Karlovic byli
Viktor Kollanda a Ladislav Proke. Josef Sousedík pøedpokládal, e celomoravské povstání
vypukne ve druhé polovinì záøí 1944, podpoøí tak SNP a bude zajitìno postupem východní
fronty územím Slovenska. Poadavek na shození zbraní proto smìøoval k tomuto termínu.
V létì 1944 z popudu sovìtských zajatcù Makejeva, Bamanova a Tyrtyného ukrývaných
v rodinì Karla Vaòka a Jaroslava Èeka v Hoálkové, vznikla skupina Pro Vlast. Jejím velitelem se
stal Alois Havlík a Karel Vanìk, známý pod pøezdívkou Èech Dunajský.
Na Vsetínì vytvoøil skupinu mladých chlapcù Adolf Fabiánek. Èleny se stali pøátelé jeho syna
Vlastimila bratøi Ladislav a Miloò Juppovi, Milo Zelinka a dalí studenti. Skupina se vèlenila do
tvoøícího se partyzánského oddílu Joná pod velením Valentina Gáby. Oddíl mìl ètyøi èety
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a dvì zpravodajská drustva.
V záøí 1944 provedl Ukrajinský táb partyzánského hnutí
ze Svjatoina paravýsadek dvaceti
osob s urèením podpory odbojového hnutí na Moravì v dobì
SNP. Velitelem byl Slovák Ján
Uiak. Partyzánský oddíl se pøipravoval na pøechod ès. hranice
ve tiavniku. Hlásili se k nìmu
zejména obyvatelé moravské
strany Javorníkù a partyzáni, kteøí
pøeli hranice na pomoc SNP.
Jako spojka na Slovensko jezdil
uèitel hudby Stanislav Mráz,
Poruèík Karel Trulej a Ing. Miroslav Danèák. Podle potvrzení
pøímých úèastníkù J. Kubièíka,
J. Øezníèka, F. Bambucha byli
pøes støelnici Zbrojovky ve Støelné propaovány zbranì z rozkazu
Josef Sousedíka.
Komplikovala se situace
oddílu Jána Uiaka ve spojení
s pøechodem hranice a stejnì se
komplikoval prùbìh bojù povstalcù na Slovensku. V øíjnu
1944 se kolem Vsetína objevily
první skupiny sovìtských pøísluníkù partyzánského oddílu Jana
iky, vyslaní jako prùzkumníci
nového bojového prostoru v okolí Vsetína Dajanem Bajanovièem
Murzinem. Jedné velel Ivan
Petroviè Stìpanov a druhé Viktor
evcov  Grekovský. Jejich záchytným místem byla paseka
Borèí mezi Semetínem a Ratiboøí,
kde stála usedlost Kováøe Ludvíka Hynka. Obì skupiny si získaly
dùvìru místních odbojáøù.
Josef Sousedík zklamaný
neuskuteènìným shozem zbraní
a postojem exilové vlády k odboji
na Moravì, navázal spojení s partyzány Uiakovy skupiny.

Osvobozovací boje o Vsetín - destrukce eleznièní tratì

Vyznamenání nejmladího partyzána Jana Hronka generálem
Klapálkem pøi slavnostním nástupu na høiti vsetínské
sokolovny 5. kvìtna 1945
Ladislav Proke
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K jednání byl vyslán vojenský velitel Frantiek Juppa, pøísluník ès. legií v Rusku a pøísluník
ès. armády. V polovinì øíjna 1944 pøijel do Vsetína Frantiek Haa, prostøednictvím svého vagra
Josefa Fròky se tajnì seel s Josefem Sousedíkem a pøedal mu výzvu Jána Uiaka k propojení
èinnosti partyzánského oddílu se Sousedíkovou skupinou. Frantiek Juppa spolu s Viktorem
Kollandou uskuteènili setkání s dalí ozbrojenou skupinou JERRY pùsobící na prenských
pasekách. Sousedíkova skupina mìla v této dobì pøes 1000 zapojených odbojáøù a preciznì
propracovanou strukturu. Její pùsobnost pøekraèovala území okresu Vsetín. Byla napojena na
dalí odbojové organizace ve Valaském Meziøíèí, na Ronovsku a spolupracovala se skupinou
Clay- Eva. Mìla vak dvì slabá místa  nedostatek zbraní a zrádce ve vlastních øadách. Jedním
z nich byl Frantiek Bednáø alias Malý Franta. Byl èlenem Obrany národa v Brnì  Chrlicích, kde
organizoval pøevádìní osob pøes polské hranice. Po roèním pobytu ve vìzení podepsal v roce
1943 spolupráci s gestapem. V brnìnské Obranì národa byl jeho zástupce mladých komunistù
organizován dalí rodák z Chrlic Frantiek míd alias Velký Franta. Zatkli jej na udání jeho milenky. Dostal trest 12 let a po krátkém pobytu ve vìzení sám nabídl gestapu spolupráci. Jeho informace byly poèátkem zatýkání èlenù Obrany národa v Brnì a vedly a k celostátnímu prozrazení
této organizace.
Josef Sousedík oba dva znal z pùsobení v Obranì národa a zejména Frantiku Bednáøovi
dùvìøoval. Kdy Bednáø nastoupil místo øídícího uèitele v Karetné, navázal se Sousedíkem
spolupráci s cílem vytvoøit celomoravskou odbojovou organizaci. Poadoval, aby byly v okolí
Vsetína vybudovány bezpeèné úkryty pro táb povstání. Jako nejvhodnìjí byl vybrán mlýn
rodiny Juøíèkových v Leskovci, ve kterém byl vybudován rozsáhlý bunkr. Bednáø pomáhal shánìt
materiál, Sousedík financoval výstavbu a podle svìdeckých výpovìdí mìl v bunkru uloeny své
dosud neuveøejnìné patenty a osobní výpoèty. Bednáø provádìl vlastní odbojovou èinnost na
Ostravsku a byl na nìkolika schùzkách Sousedíka se zástupci Clay  Eva Janem Markem
a Otakarem Wolnerem. Znal té Frantika Juppu a Viktora Kollandu. Snad si zaèal být vìdom
následkù své èinnosti, a tak podával gestapu èím dál ménì informací. O kontakty ze skupiny Clay
Eva se zajímal konfident Frantiek míd, mìl zájem pøedevím o velitele Bartoe. I kdy se sám
úèastnil mnoha schùzek s odbojáøi, kontakt na Bartoe nezískal. Opatøil si vak informace
o pohybu partyzánù Uiakova oddílu v prostoru Vsetína.
28. øíjna 1944 byla svolána schùzka zástupcù vech odbojových organizací na pile Floriána
Minaøíka v Ratiboøi, podle pøímých úèastníkù se selo asi 70 lidí. Sousedíkovu organizaci zastupoval Frantiek Juppa. Mezi pøítomnými byli konfidenti Frantiek míd a ruský exulant Nikolaj
aponikov. Po rozchodu úèastníkù dolo k pøestøelce, pøi ní padli Viktor evcov  Grekovský
a Pavel Pimenov. Frantiek Juppa a Viktor Kollanda okamitì odeli do ilegality. Juppa se ukryl
u známých odbojáøù v Hodonínì, kde ho vypátral Frantiek míd a pod záminkou ukrytí jej
vylákal do Brna, kde ho pøedal gestapu. Viktor Kollanda zvolil útìk za hranice, byl vak zatèen ve
Velkých Karlovicích a veøejnì povìen 9. listopadu na Dolní Beèvì. Zatèen byl té Otakar Bene
za Zbrojovky. Ve vìzení v Ostravì byl k Beneovi do cely umístìn konfident Jan Dvoøák, zrádce
Uiaka a Murzina s cílem získat informace o odboji ve vsetínské Zbrojovce. Kdy se Frantiku
mídovi nepodaøilo od konfidenta Frantika Bednáøe získat informace o pøesném pobytu Clay,
udal gestapu Bednáøovi kontakty a v listopadu 1944 jej okamitì zatkli. Gestapo od nìj získalo
instrukce od velitele Bartoe pro velitele okresù a ukázala se existence rozsáhlé zpravodajské sítì
a struktura Sousedíkovy organizace. Frantiek Bednáø nejen e pøi výslechu mluvil, ale byl
vyuíván jako konfident mezi vemi. Podle údajù gestapa byl v dubnu 1945 transportován do
Mauthausenu, kde údajnì zemøel v plynové komoøe.
Po zjitìní rozsáhlosti zpravodajské sítì skupiny Clay  Eva a zapojení èelních pøedstavitelù
42

Zbrojovky dolo k rozsáhlému zatýkání. Dne 15. prosince 1944 byl zatèen Josef Sousedík. Pøi
výslechu v budovì okresního úøadu ve Vsetínì napadl vyetøovatele a pøi pokusu o útìk byl
zastøelen. Jeho tìlo bylo tajnì pøevezeno do Ostravy a spáleno. Urna s jeho popelem se nikdy
nenala. Tý den bylo zatèeno 6 èlenù vedení Zbrojovky v èele s Ing. Cinkem. Gestapo bylo
postaveno pøed zásadní rozhodnutí. Nìmecký øeditel Gryzbek odmítl zodpovìdnost za dodrení dodacích termínù v pøípadì uvìznìní odborného vedení Zbrojovky. Na zásah K. H. Franka
mìli být vedoucí pracovníci vyslechnuti. Výslechy potvrdily existenci vojenské sekce odbojové
organizace J. Sousedíka a vedení bylo jetì tý den proputìno. Dne 29. prosince byl na nádraí
v Bystøici pod Hostýnem ubit Jan Marek a v Ratiboøi zatèen Florián Mynaøík, vlastník pily.
3. ledna 1945 se u Rudolfa Kleina na Hlásence seli vedoucí vojenské sekce Otakar Wolner,
Ladislav Proke, Miroslav Oádal, MuDr. Knésl, Adolf Fabiánek, strámistr Miroslav Klimek
a Rudolf Gurecký. Pro vysoké nebezpeèí se domlouvali na odchodu do ilegality. Wolner, Proke
a Knésl odmítli odejít z obavy o osud svých blízkých. Ostatní se ji nevrátili ke svým rodinám a po
pøenocování u Kleinù odeli k partyzánùm. Mimo tuto skupinu se k partyzánùm pøidal té
Rudolf Julina a Josef Sláma. Dne 5. dubna 1945 ráno bylo zatèeno dalích 30 osob. Wolner,
Proke a Knésl byli mezi nimi. Zatýkání pokraèovalo a do konce února 1945.
Tragickým je pøíbìh strámistra Rudolfa Gureckého. Pokusil se zachránit i svou rodinu,
ukrýval se u známých v Senince. Byl vypátrán a za záminkou provìøení zdravotního stavu vylákán
do Brna. Zde byl zatèen, dren v Kaunicových kolejích a gestapem pøivleèen dne 3. dubna 1945
do Juøíèkova mlýna, kde musel pozorovat vyvradìní Juøíèkovy rodiny. Potom byl umuèen
v Mauthausenu. Hrdinský kousek se podaøil strojníkovi elektrárny Aloisi Vidláøovi. Byl zatèen
v únoru 1945 na pracoviti v elektrárnì a dvìma pøísluníky SS veden na okresní úøad. Z Palackého ulice vybíhá malá ulièka Potoèní, která tehdy vedla na Jasenku. Vidláø srazil své dva prùvodce a utekl. Ukryl se v potoku Jasenka a pøes tìpána Videckého na Èupu se mu podaøilo pøejít
k partyzánùm.
Sousedíkova organizace byla rozbita, ale jednotlivé skupiny pøeli k partyzánùm a staly se
souèástí Partyzánské brigády Jana iky. Zaøízení vybudovaná Sousedíkem slouila partyzánùm
a bratr Sousedíka, Frantiek, finanènì pøispíval oddílu Petra Buïka i po smrti svého bratra.
Stolaøská dílna Rudolfa Kleina slouila nadále pøísluníkùm skupiny Pro Vlast. Pøi jedné z akcí
této skupiny byli zatèeni Makejev, Bamanov a Tyrtyný a byli umístìni do vìznice ve Valaském
Meziøíèí. Na Silvestra 1944 se jim podaøilo znekodnit dozorce a s dalími èeskými vìzni uprchnout. Dokázali dojít do Rùïky k Janu Zajíci, který jim u døíve poskytl úkryt a z dùvodu bezpeènosti je Karel Vanìk ukryl u Rudolfa Kleina. Po 14 dnech bylo odvoláno pátrání, skupina se
vrátila do hor.
Idea lidového celomoravského povstání se neuskuteènila. Pro nedostatek zbraní nemohla
k rozsáhlejí akci pøikroèit ani 1 ès. partyzánská brigáda Jana iky a zamìøila se na jednotlivé
akce v týlu ustupujících Nìmcù.
Velmi dùleitá je skuteènost, e se na Valasku spojil západní a východní odboj, jeho pøísluníci si dokázali pomáhat a postupovat spoleènì. Ve Vsetínì uskuteènila povstání bývalá skupina
Joná Valentina Gáby a skupina Pro Vlast. Partyzáni skupiny Joná byli rozdìleni na tøi èety pod
velením M. Klimka, J. Slámy a V. Gáby. Ve skupinì Pro vlast bojovali té A. Vidláø, M. Oádal
a pøidali se místní Sokolové. Pøes nedostatek zbraní se jim povedlo zabránit destrukci mostù,
nádraí a poty a v ranních hodinách 4. kvìtna 1945 dokázali navázat kontakt s vojáky ès. armády
na Hovìzí.
Odpoledne 4. kvìtna byl Vsetín svobodný.
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Josef Sousedík

Josef Sousedík se narodil 18. prosince 1894 na Vsetínì. Vlastní pílí se dokázal bez finanèního
zázemí stát majitelem elektrotechnické továrny, vynálezcem, uèitelem a úspìným komunálním
politikem. Jako mezinárodnì uznávaný odborník byl nazýván valaským Edisonem. Byl humanista a vlastenec. Prezident T. G. Masaryk ho nazýval svým pøítelem a po jeho boku se Sousedík
objevil v roce 1928, kdy Masaryk s dcerou Alicí podnikl cestu po Moravì a zavítal také na Vsetín.
1. svìtovou válku proil na ruské a italské frontì. Pøes následky tìkého zranìní se na výzvu
Sokola pøihlásil do èeskoslovenské armády, kde bojoval proti Maïarùm za osvobození Preova.
Zkuenosti z války ho pøesvìdèily o budoucnosti elektøiny. Sloil tovaryskou zkouku a zaloil elektrotechnickou ivnost. Technické mylení spolu s geniálním talentem mu umonilo
øeit sloité problémy. Své výpoèty a patenty zaznamenával v seitech a dokládal ruènì kreslenými náèrty. V opavském zemském archivu je uloeno jeho 15 seitù. Vìnoval se osvìtové pøednákové èinnosti doma i v zahranièí a vyuèoval na ivnostenské kole ve Vsetínì. Byl autorem 222
platných patentù a patentových pøihláek, z toho 164 v zahranièí. Tento poèet není úplný, nebo
nejstarí patenty ji patentový úøad skartoval. Poslední nepøihláené patenty a osobní archiv
ukryl Josef Sousedík v Juøíèkovì mlýnì, kde 3. dubna 1945 po zapálení usedlosti nacisty shoøely.
Vyøeil elektrický pohon øíèních lodí. Vytvoøil dva funkèní prototypy elektromobilù a to na
èistý elektrický pohon s dojezdem 60km a také verzi hybridního pohonu. Technickou raritou byl
vynález z roku 1933 pro letadlo s kolmým startem. Jeho princip stále pouívají Britové a Amerièané.
Nejznámìjí vynález Josefa Sousedíka je vyøeení hybridního pohonu dráního vozu Slovenská strela. Øeení umonilo dojezdový èas na trati Praha  Bratislava 4 hodiny 18 minut.
Souprava jezdila v letech 1936  1939 a z rozhodnutí vlády ÈR byla 1. èervence 2010 vyhláena
Slovenská strela kulturní památkou.
Do komunální politiky vstoupil v roce 1927. Stal se vsetínským starostou a setrval do roku
1938. Pøes období nejvìtí hospodáøské krize proel Vsetín nejvìtím rozvojem. Snaha získat pro
Valasko pracovní pøíleitosti byla odmìnìna státní zakázkou výstavby Zbrojovky a mìsto Vsetín
se zbavilo milionového dluhu. Z chudého mìsteèka se v nejtìích ekonomických podmínkách
stal Vsetín prùmyslovým centrem Valaska.
Josef Sousedík

Josef Sousedík ve zkuebnì své továrny v roce 1927
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Josef Sousedík mìl hluboké vlastenecké cítìní. Po podepsání Mnichovské dohody v roce
1938 mu Britové i Amerièané nabízeli lukrativní místo øeditele patentových úøadù, místa ve
vìdeckých institucích a závratné èástky za jeho patenty, ale odmítl se slovy: Jsem Èechoslovák
a budu pracovat pro Èeskoslovensko. Rozhodl se vynaloit vechny síly a prostøedky v boji proti
nacismu, byl èlenem Obrany národa. U pøíleitosti výroèí zaloení ÈSR 28. øíjna 1939 pronesl
k zamìstnancùm elektrotechnické továrny ve Vsetínì vlastenecký projev. Podle nìmeckých
úøadù lo o buøièství a byl zatèen a vìznìn v Brnì. Propoutìli ho v den jeho 45. narozenin se
zákazem pobytu na Vsetínì. Byl pracovnì pøeloen do Prahy, kde získal dalí kontakty na organizaci Obrana národa. Znovu zatèen byl 1. prosince 1940 a vìznìn byl 8 mìsícù v Suilových
kolejích v Brnì. Propustili ho s pøíkazem vìnovat se pouze své vynálezecké èinnosti v soukromé
laboratoøi. Po návratu na Vsetín byla ji Obrana národa zlikvidována a èlenové pozatýkáni.
Po návratu z vìzení pøemýlel o zaloení vlastní odbojové organizace s vyuitím organizaèní
struktury Obrany národa. Své první spolupracovníky zamìstnal na pøelomu let 19421943 ve své
soukromé laboratoøi a vybudoval rozsáhlou zpravodajskou a polovojenskou organizaci se
ètyømi sekcemi: politická a personální, vojenská, zpravodajská a zásobovací. Èinnost organizace
se rozrostla po navázání spolupráce s paravýsadkem z Londýna Clay-Eva, vedeným Antonínem
Bartoem v dubnu 1944. Sousedík dokázal v prùbìhu roku 1944 zapojit do odboje pøes 2000 lidí
z Horního Vsacka a pøipravoval moravské lidové povstání. Odboj podporoval finanènì, poskytoval prostøedky rodinám zatèených a popravených a financoval výstavbu bunkrù a partyzánskou
èinnost. Oèekával leteckou dodávku zbraní z Anglie. Velkým zklamáním byla zpráva z Londýna,
e vzhledem k vojenské situaci nepoèítají v roce 1944 s podporou ozbrojeného odporu obyvatelstva. Události spojené se Slovenským národním povstáním a pøesun partyzánského odboje
oddílu J. iky pod velením Jána Uiaka a D. B. Murzina na Moravu vedly Sousedíka k jednání
o spojení spoleèných sil v odboji na Moravì.
Nejvìtím nebezpeèím odbojového hnutí byli konfidenti, dlouhodobì spolupracující
a obeznámení se strukturou organizace.
Zrádce Jan Dvoøák pøipravil jednání mezi falenými èleny KSÈ a veliteli Uiakem a Murzinem
2. listopadu 1944 pod Èertovým mlýnem. Pøi pøepadení byli oba velitelé tìce zranìni a událost
nastartovala tragické události, které vyvrcholily smrtí J. Uiaka a akcí Tetøev.
V Sousedíkovì organizaci pùsobili, kromì jiných, konfidenti Frantiek míd alias Velký
Franta a Frantiek Bednáø, kterého Josef Sousedík poznal pøi vìzení v Brnì, známý jako Malý
Franta.
Frantiek Bednáø pochopil, e situace Nìmcù je neudritelná a snail se podávat minimum
zpráv. Velký Franta pojal podezøení a udal Bednáøe kriminální policii. Bednáø po svém zatèení
v listopadu 1944 okamitì zaèal vypovídat proti odbojáøùm.
Po událostech u Èertova mlýna a pøestøelce na pile Floriána Mynaøíka v Ratiboøi vojentí
velitelé Sousedíkovy organizace, kteøí byli v pøímém styku s partyzánským oddílem J. iky,
uprchli. Viktor Kollanda se rozhodl pøejít na Slovensko i s dalími tøemi odbojáøi. Pøi pokusu
o pøechod byli zatèeni ve Velkých Karlovicích a veøejnì pro výstrahu povìeni 9.listopadu 1944
na Prostøední Beèvì. Frantiek Juppa se ukryl Hodonínì, ale byl vylákán Velkým Frantou do Brna
a tam pøedán gestapu.
15. prosince 1944 byl zatèen Josef Sousedík a podroben výslechu na Okresním úøadu ve
Vsetínì. Jeho odhodlání bojovat do poslední chvíle ho vedlo k napadení vyetøovatele a k pokusu útìku oknem. Byl na místì zastøelen. Jeho ostatky byly pøevezeny do ostravského krematoria,
ale jeho urna s popelem se ztratila.
Následovalo zatýkání nejbliích Sousedíkových spolupracovníkù o Vánocích 1944
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a v lednu 1945. Poslední èlenové Sousedíkovy organizace byli odvleèeni v únoru 1945. Zbylí
èlenové Sousedíkovy organizace, se pøipojili k partyzánskému oddílu pod velením D. B.
Murzina, který pøeil tragédii pod Èertovým mlýnem, pøeel do prostoru Hoálkové a v období
od ledna do kvìtna 1945 vybudoval partyzánskou brigádu Jana iky o poètu 1200 èlenù.

1. ès. partyzánská brigáda Jana iky

1. ès. partyzánská brigáda Jana iky byla nejvìtím bojovým uskupením pùsobícím na
území protektorátu. S její existencí je spjata øada událostí, kterými se výraznì odliuje od ostatních partyzánských jednotek. Tragické události spojené s pøechodem na Moravu, vojenské
napadení ve tiavniku, zrada, zranìní obou velitelù u Èertova mlýna, smrt Jána Uiaka u Èeladné, akce Tetøev, tragická smrt dvou radistù, ztráta vysílaèky a ivelný pøesun do nového bojového
prostoru v okolí Vsetína pøedstavují obraz osudových událostí podle vzpomínek a hláení
pøímých úèastníkù.
Dajan Bajanoviè Murzin byl velitelem partyzánského oddílu Jana iky (pøed zformováním
brígády). V dobì oèekávání pøíchodù zbylých skupin partyzánského oddílu pøi pobytu na
Knìhyni, uèinil rozhodnutí, které se pozdìji projevilo jako klíèové pro dalí osudy oddílu. Vyslal
na Vsetínsko dvì skupiny pod vedením I. P. Stìpanova a Viktora evcova  Grekovského.
Soubìnì s pobytem Murzinova oddílu byla v prostoru Knìhynì vysazena západní skupina
Wolfram s velitelem Josefem Otiskem, která pøi seskoku pøila o radistu i vysílaèku. Jejím úkolem, stejnì jako úkolem Murzina, bylo organizování odboje a tak se oba velitelé domluvili na
spolupráci. Otisk pøedal Murzinovi 100 000,- øíských marek a Murzin pøislíbil odeslání diagramu pøes Kyjev do Londýna o osudu Wolframu a poadavku na novou vysílaèku. Murzin té
pøevelel ze svého oddílu nìkolik partyzánù k Wolframu. Mezi nimi byl i pozdìjí konfident
Stanislav Kotaèka.
Stanislav Kotaèka po pøechodu do oddílu Wolframu zavradil jeho èlena Josefa Iberského
kvùli penìzùm, a poté zbìhl. Byl zatèen gestapem a zaèal udávat. V tu dobu se Murzin se skupinou asi 30 muù nacházel na Trojaèce. V ranních hodinách 22. øíjna 1944 vedl zrádce Kotaèka
300 nìmeckých vojákù k Murzinovì skupinì, avak ve stejnou dobu se vracela z akce partyzánská
skupina Stanislava Kozy a zahájila palbu Nìmcùm do zad. Protipartyzánské komando mìlo
nìkolik zranìných a bylo zcela dezorientováno. Murzinovì skupinì se podaøilo uniknout, ale
vekeré zásoby jídla a munice byly ztraceny. Nejvìtí tragédií bylo zatèení Josefa Faldyny,
Frantika Kubaly a Karla Kuneèky  hajných a majitelù chat. Vichni byli pro výstrahu veøejnì
povìeni 9. listopadu 1944 v Kunovicích.
Partyzáni ztratili základnu a blíící se zima byla velkou hrozbou pro pøeití. Ubytování
v loveckých chatách bylo kvùli nepøetritému prohledávání nemoné. Opìt pomohli partyzánùm lesníci, kteøí vybudovali ve svahu Èertova mlýna v Knìhyni lesní bunkr.
Místem setkávání a schùzí tábu partyzánského oddílu se stala chata Klubu èeských turistù
na Martiòáku provozovaná rodinou Kubáòovou. Zde byly uskladnìny zásoby potravin, lékù
a zimního obleèení. O skuteèném sídle tábu pod Èertovým mlýnem vìdìlo velmi málo osob.
Gestapu se daøilo získávat ve spolupráci s konfidenty poznatky o pøítomnosti partyzánù. Za
pomoci konfidenta Jana Dvoøáka vymysleli plán na vylákání velitelù, který byl postaven na
fingované schùzce s údajnými pøedstaviteli ilegální komunistické strany. Velitelé partyzánského
oddílu Ján Uiak s D. B. Murzinem neznali situaci komunistù v protektorátu, ani skuteèný stav
èinnosti KSÈ, pro nì byli komunisté dùvìryhodní. Setkání bylo stanoveno na 2. listopadu 1944
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nedaleko tábního bunkru pod Èertovým mlýnem. Prostøedníkem byl partyzán/konfident Jan
Dvoøák, kterému Ján Uiak dùvìøoval. Setkání probíhalo v reii gestapa, zasáhla vak náhoda.
K místu setkání se neplánovanì pøiblíila neinformovaná nìmecká hlídka z Holeova. Pøi zjitìní
výskytu velké skupiny bez výzvy zahájila palbu. Fingovaní komunisté se rozutekli a partyzáni
zahájili ústup. Uiak utrpìl prùstøel obou rukou a Murzin byl ranìn do nohy. Uiakovi se podaøilo dojít na Martiòák, ukryl se v domku u Macurù a odtud ho jetì v noci pøevezl Oldøich
Machandr do domu svých rodièù v Èeladné. Zdravotní stav Uiaka se prudce zhoril a vyadoval
odborné oetøení, ale Èeladnou vak proèesávalo protipartyzánské komando. Uiak z okna
pokoje uvidìl blíící se komando a vìrný partyzánské pøísaze se 3. listopadu 1944 vlastní zbraní
zastøelil.
Murzinovi se podaøilo pøi pøestøelce ukrýt a v noci se dostal k hajnému Køenouskému a blízkému stavení Tkáèových. Hrozící nebezpeèí prozrazení nedovolilo poskytnout zranìnému
Murzinovi úkryt v domì. Zachránci mu vykopali malý bunkr, kde polosedìl pøikryt vìtvemi.
Zranìná noha mu otékala a pro neustálý pohyb nìmeckých hlídek se k nìmu nemohli déle ne
tøi dny vrátit. Murzin si sám pomocí tìpu skla vyøezal z nohy kulku. V úkrytu zùstal témìø 14
dnù.
Zbytek partyzánù se po pøestøelce vrátili ke tábnímu bunkru. O zranìní velitelù zástupce
velitele Ondrej Melek vìdìl, neznal vak místo jejich pobytu. Bylo nutné okamitì jednat.
O. Melek sestavil skupinu 12 muù a obou radistù s vysílaèkou a rozhodl o jejich pøesunu do
prostoru Vsetína, kde ji byli døíve vysláni I. P. Stìpanov, Viktor evcov  Grekovský a dalí.
Ostatním partyzánùm naøídil okamitì opustit bunkr. Partyzáni byli unaveni a také vìøili v návrat
velitelù. Chtìli bunkr opustit ráno 3. listopadu, kdy je napadla nìmecká jednotka. Po náhlém
pøepadení zùstalo nìkolik mrtvých. Zajatý byl té Stanislav Koza, velitel rozvìdky oddílu Jana
iky, pozdìji popravený v Kaunicových kolejích. Poèet zajatých není známý.
K. H. Frank vyhlásil stanné právo v prostoru Beskyd a rozkaz k veøejným popravám. Bìhem
14 dnù bylo popraveno na veøejných místech 58 odbojáøù. K vyèitìní prostoru od partyzánù se
intenzivnì pøipravovaly protipartyzánské jednotky, policisté, celníci. Akce dostala název
TETØEV.
Partyzán Pavel Kudelja byl vyslán D. B. Murzinem na Vsetínsko ji koncem øíjna s rozkazem,
aby se partyzáni pøesunuli na Martiòák. O událostech na Trojaèce a pod Èertovým mlýnem nikdo
z partyzánù nevìdìl. Sedmnáct partyzánù s velitelem Zacharem Sirotinem, Pavlem Kudeljou,
Germanem Pièuchinem a dalími se vydalo na cestu, na které mohli postupovat pouze v noci.
Dostali se na Martiòák, kde se dozvìdìli o obklíèení tábu a poté se dostali do pøestøelky. O zahájení akce Tetøev nic nevìdìli. Na Kladnaté dne 17. listopadu 1944 si chtìli odpoèinout v domku
Tkáèových a ukryli se na pùdì v senì. Stavení pøepadla nìmecká hlídka, nìkterým se podaøilo
uniknout a zastøeleni byli Zachar Sirotin, Pavel Kudelja a dalí 2 partyzáni. Stavení bylo zapáleno
a mrtví vhozeni do ohnì. Manelé Tkáèovi byli zatèeni. Ve Frentátì paní Kamila Tkáèová nevydrela nelidské zacházení a spáchala sebevradu.
Akce Tetøev pokraèovala. Mnozí pomocníci partyzánù odeli do ilegality. Nad Prostøední
Beèvou se v lese Cipková ukrývali partyzáni Frantiek Haa, Bedøich Kubi a Èenìk Divín se
enou Albìtou. Odpoledne 20. 11.1944 byli pøepadeni nìmeckým komandem. Frantiek Haa
se zastøelil, Divín s Kubiem byli zatèeni a veøejnì popraveni. S velkým tìstím se podaøilo uniknout Albìtì Divínové. Zapadla do snìhové závìje a pøikryly ji vìtve stromu. Tého dne byli
zastøeleni partyzáni z èlenové oddílu Jana iky Václav Maek a Ludvík Wasserbauer. Akce Tetøev
skonèila 22. listopadu 1944. Celkový poèet nasazených vojákù ze strany Nìmcù se blíil 13 000
muù, kteøí bojovali s pouhými nìkolika desítkami nevyzbrojených partyzánù. V jejím prùbìhu
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bylo zastøeleno 8 partyzánù, ètyøi byli zajati, dalích 13 osob zatèeno, 58 odbojáøù bylo veøejnì
povìeno. Partyzáni zastøelili 6 nìmeckých vojákù a tøi zranili. Skuteènost, e pouhá hrstka
partyzánù dokázala vyprovokovat nasazení silných vojenských jednotek, prokázala obavy okupantù z domácího odporu.
Drama ve valaských horách pokraèovalo. Nejdùleitìjí èástí partyzánského oddílu Jana
iky byla skupina Ondreje Meleka s vysílaèkou a radisty. Nevìdìli sice nic o osudu obou velitelù, ale díky vysílaèce mìli spojení s Kyjevem. Dosud se Melekovi vdy podaøilo radisty bezpeènì pøevést ve tiavniku, ve Velkých Karlovicích i na Beèvách. Skupina si po odchodu z Èertova
mlýna chtìla odpoèinout na Santovì v Malé Bystøici ve stodole Josefa tùska. Melek s mení
skupinou odeel na prùzkum a mezitím odpoèívající partyzány objevila nìmecká hlídka. Pøi
pøestøelce se vzòala stodola a pøi pokusu o únik byli radisté Alexandra Timochovová a Vladimír
Kolomackij zastøeleni. Vysílaèku i zpravodajská hláení sebrali vojáci SS.
Nacisté byli pøesvìdèeni o úplné likvidaci odboje v Beskydech a povaovali akci Tetøev za
velký úspìch.
Odmlèení vysílaèky vedlo sovìtské øídící centrum k závìru, e partyzánský oddíl podlehl
nepøíteli. Roztrouené skupinky partyzánù zápasily o pøeití. Vìtina slovenských chlapcù se
snaila vrátit na území Slovenska a s nimi pøecházeli i sovìttí vojáci s motivem pøejít k blíícím se
jednotkám Rudé armády. Chlapci z moravského pøíhranièí se snaili pøejít ke Vsetínu, kde místní
odbojové skupiny vyvíjely zpravodajskou, organizaèní a polovojenskou èinnost.
Po tragédii v ratiboøské pile dne 28. øíjna 1944, smrti Viktora evcova  Grekovského, Pavla
Pimenova a smrti Jána Uiaka, zaèal J. P. Stìpanov organizovat pátrací akce po veliteli Murzinovi.
Veèer dne 24. listopadu jej v chalupì u Tkáèù nali Emil Muroò a Konstantin Arzamazuv. Pøes
dosud nedoléèené zranìní Murzin od Tkáèù odeel. Jeho cesta vedla pøes Horní a Prostøední
Beèvu na Ostravicu  Medvìdí do Starých Hamrù. Dále se trasu nepodaøilo zmapovat.
8. prosince 1944 se skupina Murzin, Muroò, Arzamazuv zastavila v Rùïce u Syptákù, jak ve
svých pamìtech uvádí A. Bartoòová. Navtívili nìkolik pasekáøských usedlostí a nejdéle se
zdreli u Jana Hlinského, kam za Murzinem pøiel Ivan Petroviè Stìpanov. Vichni potom odeli
do Hoálkové k pasekáøi Jaroslavu Èekovi.
Setkáním D. B. Murzina s I. P. Stìpanovem se zaèalo partyzánské hnutí stabilizovat. Byl
ustaven nový táb. Velitel D. B. Murzin jmenoval komisaøem I. P. Stìpanova, zástupcem velitele
Petra Buïka. Náèelníkem tábu se stal Vasil Petroviè Nastìnko a velitelem rozvìdky Jurij
Vladimiroviè Kulikov.
Vichni èlenové tábu tvoøili jádro tzv. lesních partyzánù. Po tragických zkuenostech
opustili zpùsob organizace vìtího poètu bojovníkù, který mìl nesplnitelné nároky na ubytování, zásobování a rychlé pøesuny v pøípadì nebezpeèí.
Dalím dùvodem pro decentralizaci byla existence místních odbojových skupin, hlásících se
k partyzánùm. Tato situace se vyostøila zejména v prosinci 1944 rozbitím velké odbojové organizace Josefa Sousedíka ve Vsetínì.
Syntéza jednotlivých skupin pod spoleèné velení a vznik 1. ès. partyzánské brigády Jana
iky je spojeno s datem 6. ledna 1945, kdy pomocí vysílaèky skupiny LUÈ, poslal D. B. Murzin
hláení o smrti Jána Uiaka a radistù, vzniku brigády a ádal vybavení, vysílaèku a radisty.
Poèet èlenù brigády se rozrùstal zejména o tzv. mìstské partyzány, kteøí bìnì chodili do
práce, bydleli doma a pro brigádu plnili úkoly zásobovací, zpravodajské, pøípadnì se úèastnili
destrukèních akcí. Do øad lesních partyzánù byli pøijímáni pouze lidé, kterým hrozilo zatèení.
V mìsících prosinci a lednu se partyzáni zamìøili pøedevím na zásobovací akce a zpravodajskou
èinnost.
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Konec ledna 1945 se u brigáda vyuívala k bojovým a diverzním akcím. Aktivita 1. ès. partyzánské brigády Jana iky ukázala, e se nejen nepodaøilo odboj zlikvidovat, ale e jsou akce
partyzánù nebezpeènìjí. Jejich terèem se stále èastìji stávaly objekty nezbytné pro chod váleèné
mainérie. Partyzáni pøili z obrany do ofenzivy, mnoily se úlohy na eleznièní cestì, elektrická
a telefonní vedení, promylené sabotáe. Na východní Moravu se zaèaly pøesouvat èásti ustupující maïarské u nìmecké armády. Èasté pøepady tìchto oddílù výraznì pomohly ve vyzbrojení
brigády. Situace byla tak závaná, e K. H. Frank odeslal 23. února 1945 nìmecké generalitì
dálnopisy, v nich ádá o nápravu a stìuje si na morálku maïarských vojákù. Èinnost brigády se
rozrostla a na støední Moravu.
Problémem byla stále chybìjící vysílaèka. Brigáda navázala spojení s Tajnou vojenskou a civilní organizací (TVCO) v Holeovì a s paravýsadkem Clay  Eva. Tato spolupráce byla dùleitá
zejména ve zpravodajské oblasti týkající se pohybu nepøátelských jednotek, pøipravovaných akcí
a zpráv o výrobì ve Zbrojovce Vsetín a Jablùnka.
Koncem bøezna 1945 u byly partyzánské akce tak èasté, e se okupaèní oddíly odvaovaly
k pøesunu pouze ve vìtích skupinách. Ve valaských horách se objevila upozornìní na bandity. Hláení o akcích pøicházela na úøední místa kadý den a z nìkolika míst najednou.
Pomoc partyzánùm poskytovalo velké mnoství lidí. Peníze, vìnované Murzinovi skupinou
Wolfram, pomohly oddílu pøi zásobování v øíjnu 1944. Na úrovni tábu se vedlo úèetnictví,
vydané peníze musely být doloeny a jejich vyuití hláeno.
Významnou finanèní pomoc poskytoval Josef Sousedík a po jeho zatèení Sousedíkùv bratr
Frantiek. Na jaøe 1945 se mezi dárce zaøadilo vedení Baových závodù ve Zlínì. Nároky na
ubytování a stravu s poètem partyzánù rostly. Partyzáni navtìvovali známé usedlosti a nezdrovali se na jednom místì dlouho. Hospodáøi znali své partyzány a minimalizovalo se nebezpeèí
konfidentù. Èlen tábu Jurij Kulikov prohlásil: S obrovským rizikem a za velkých obìtí pomáhali
Valai partyzánùm. Bez váhání mùeme oznaèit za hrdiny dokonce tisíce rolnických rodin,
obchodníkù a ivnostníkù, kteøí byli doslova oèima a uima partyzánù.
Blíící se fronta, akce partyzánù a odpor obyvatel Valaska vyvolávaly v nìmeckých jednotkách stále vìtí strach a nestabilitu. Zaèátek dubna 1945 pøinesl Valasku nesmírné utrpení
a skuteènou genocidu.
3. dubna 1945 vtrhli okupanti do Juøíèkova mlýna. Ve svém øádìní se nezastavili ani pøed
týráním dìtí.
19. dubna znovu hoøí Plotina a umírají lidé.
23. dubna hoøí Prlov a zase umírají mladí lidé  nejmladí obìti bylo sedmnáct let.
26. dubna hoøí Laova usedlost na Huslenkách a znovu v plamenech umírají lidé.
2. kvìtna 1945, kdy u byla fronta jen nìkolik kilometrù daleko, hoøí Vaøákovy paseky. Ètyøi
zatèení, z nich dvìma bylo pouhých 20 let, umírají 4. kvìtna v Hoálkové.
Od heydrichiády nezail protektorát takové bìsnìní jako Valasko. Veøejné popravy bez
soudu, hoøící usedlosti a v nich upalování lidí  civilistù, dokonce pøibylo mnoho dìtí do seznamu milionù obìtí této hrozné války. Jako nìmá mementa pøipomínající pomníèky na valaských
horách zvrácenou tváø nacismu.
Pováleèné hláení o poètu partyzánù udává, e v brigádì bojovalo 1533 osob, z nich 304
zahynulo. V kvìtnu 1945 bylo registrováno ve Vizovicích 1229 èlenù, z toho 927 byli obèané
Èeskoslovenska, 257 sovìtských obèanù a 46 partyzánù jiných státù (Jugoslávci, Belgièané,
Anglièané, Maïaøi, Rumuni i Nìmci a Rakuané). Kdy k tomuto poètu pøidáme partyzánské
spojky a spolupracující obèany i celé odbojové organizace, bojovalo proti okupantùm nìkolik
tisíc osob.
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