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  Obec Mladoňovice                               02/2020 

Úvodem … 
Vážení a milí spoluobčané, 

po delší době se Vám do rukou dostává náš zpravodaj, kde se opět dozvíte aktuality z naší 
obce. Přejeme Vám krásně prožité letní dny. 
Vaše zastupitelstvo. 

Z důvodu aktuální situace ohledně coronaviru  
jsme se rozhodli plánovanou akci  

„SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE“  
odložit na léto příštího roku. 

POSEZENÍ S CIMBÁLEM  
v sobotu 17. 10. od 19:00 v KD Pohled 

se skupinou „Bécallica“  
a vystoupením souboru Kvítko 

Plánujeme …. 
na poslední prázdninový víkend uspořádat akci pro děti  

a na podzim uskutečnit tradiční setkání seniorů 
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Nestává se často, že se někdo dožije takového jubilea jako paní Marie Švadlenková 
ze Rtenína. I když již není mezi námi, tak jako uctění její památky zde uvádím její 
vzpomínky na nelehkou dobu druhé světové války. 

Válka se našeho kraje přímo nedotkla, že by přes nás přímo přešla, to jsme byli 
uchráněný, ale to živobytí nebylo, hodně se šetřilo a těch lidu co chodilo z města pro 
obživu. Ale jak se to mělo udělat, byli nad námi Němci, hrozili nám, a těch kontrol, to 
bylo každou chvíli, přišla kontrola a první šli vždycky ke Švadlenkům. Kontrolovali 
všechno, odvážili to, co bychom měli sníst, ale to bylo málo. Měli jsme cca 20 ha, byli 
jsme největší, tak na nás chodili. Nařídili osevní plán a podle toho se muselo zasít. A 
když se nezaselo podle toho, to přišli třeba až na pole, tak dávali pokuty. Oni to měřili. 
My jsme zaseli a naseli jsme pšenici a přemýšleli jsme, jak zabránit tomu aby nám tam 
nechodili husy, tak jsme souvratě zaseli žitem, aby tam nešly, ale jeden místní to 
nahlásil, nechci říkat kdo, i když věděl, kvůli čemu jsme tam to žito dali. Dostali jsme 
800 Kč pokuty, že jsme to přeseli a 5 q obilí dát. Ani jsme tolik nesklidili, ale dát jsme 
museli víc. Kdyby ten místní nic neřekl, na nic by nepřišli. Tak to bylo.  

O válce jsme se dozvěděli z rádia, to už tady měli, ale na nějaký baterky, protože 
elektřina sem byla zavedena až v roce 1948. Ládě s tím jezdil to nechat nabíjet až na 
Hoješín.  

Museli jsme přiznat dobytek. Přišli skopčáci – pohraniční Němci. Skopčák přišel jako 
jejich vedoucí a 3-4 chlapi. Schovávali jsme aspoň slepice. Kam je dát, vynesli jsme je 
do sena a 9 mladých se jich udusilo. Krmili jsme husy. Táty bratr byl starostou. Moc 
lidem pomáhal. Dala jsem 2 husy do koše a poprosila jsem ho, aby je zanesl pod 
Medunovi, aby nebyly vidět, aby nám je nevzali, když už nemáme prase. Šel daleko do 
polí do lískového keře, aby jich nebylo slyšet.  

Byla jsem ze 4 dětí a měla jsem oporu v bratrovi. Pocházím z malého baráčku, jak jsou 
dole Novákovi, měli jsme 2 kravky. Žnuli jsme na pasekách, tam bylo dost trávy. 
Maminka mně umřela, když mi bylo 15 let. Bratrovi bylo 9. Sestra už byla vyučená 
švadlenou a jezdila do Chrudimi každý den. Bratr už byl ženatý, bydleli tady, jak jsou 
teď Málkovi.   

Vojáci jen přejeli a spíš jen papalášové, běžné vojsko nepamatuju. Až na konec války. 
Říkali, že prý jsou tady v kraji Benderovci, byli to takoví utečenci, nechtěli jít do války 
a živili se různě. 

Chodili i z města pro jídlo, ale i Němci. Přišli k nám dva chlapi. Lekli jsme se, ale oni s 
takovou zkroušeností přišli pro pár vajíček. Říkali jsme jim, že je to těžký, že musíme 
dávat dodávky a něco taky musí zbýt, ale oni chtěli dobře zaplatit. Když tolik prosili, 
dala jsem jim celou vložku, dávali mi za to peněz. Bránila jsem se, že nejsem žádná 
keťas, ale oni mi to vnutili. Peníze měli, ale jídlo ne. Oni tady byli i s rodinami, ale byli 
podřízeni tomu režimu, taky neměli nic navíc. Uviděli na stole chleba a jen říkali, jé to 
je chlebíček, to je chlebíček. Bylo mě ouzko. Hubovali mě, že musím chleba schovat, že 
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všechno vezmou a doma bude hlad. Ženský nám chodili pomáhat a taky chtěli trošku 
brambor. Každý chtěl, aby se platilo jídlem, ale jak se to mělo dělat. Taky se muselo 
nějaké zrno nechat dobytku, aby krávy dojily. Nejhorší byly ty pokuty. Manžel říkal, že 
už to platit nebude a radši to odsedí.   

Když pálili Ležáky, viděli jsme kouř. Byl tam pošťák a říkal nám, že Němci vypálili 
Ležáky a taky Lidice. 

Museli jsme zadělávat okna, nesmělo se svítit, přejížděli kontroly. Když to prosvítalo 
třeba žaluziemi, museli zhasnout, aby nikdo ze vzduchu neviděl, že jsou zde domy. 
Nesměly být zábavy, a žádné srocování. Do Bojanova nás chodilo 19, Láďa měl 
harmoniku, tak jsme se sešli a hrálo se venku za námi, ale jezdili kontroly. Rodiče na 
nás přišli, abysme přestali, že můžou být kluci rádi, že nemusejí na vojnu nebo do Rajchu 
a nezahrávali si.  

O konci války jsme se dozvěděli z rádia. Ve Rteníně byli tzv. „národní hosté“, utíkali 
před Rusama a museli jsme je ubytovat. Byla to taková skupina, přijeli vozy.  Těžko říct 
odkud vlastně byli, jestli z pohraničí. Němci utíkali k Američanům. Rusové jeli po silnici 
kolem, asi za těmi Němci. 

Chlapi se dívali, jak Němci utíkají. Jak je Zlatnice louka a les chlapi odtud leželi, a 
dívali se, jak Němci utíkají. Oni teda jeli docela pomalu. Němci chlapy uviděli a jeden 
si je už zaměřil, že by je jako postřílel a druhý mu vrazil do ruky a řekl, aby toho nechal, 
že jsou určitě rádi, že je konec války a teď je budeš střílet?? 

Hodně Němců se tady schovávalo. To jsme byli také na jedné svatbě, holka byla ze Seče. 
A její sestra si chtěl vzít Němce, a že by to chtěli zůstat, ale nedovolili jim to, museli 
pryč. A oni na té svatbě mluvili německy, tak jsem jim řekla, ať mluví česky, že už toho 
bylo dost. Ale pan doktor, který tam byl také pozvanej, mi řekl, že všichni nebyli tak 
špatný. Ale nemohli si pomoct, šlo o život, byl strach. 

Po válce bylo všude hromada zbraní, které Němci odhazovali a taky auta a taky 
zakopaný Němci, když po cestě umřeli. Někde stříleli. Němci utíkali od Chrudimi k Seči. 
Jak je křižovatka ke Lhoticům, tam byl taky pohřbený Němec. Lída Jirásková, měli tam 
pole, rostly tam hříbky. Na pádolině, tak že prý ho tam vyhrabal jezevec. Že prý tam 
byla hlava zvlášť, boty zvlášť. Pořád mě z domu posílali do Lhotic, co se děje, ale já 
jsem se bála. Nejvíc mě bylo líto dětí. Byla velká nouze. 

Všude byly zbraně, tak se to sbíralo a odvádělo se to. Chvíli se čekalo, ale když se vědělo, 
že pohraničí bude zase naše, tak to odvedli všechno. Kluci naše, co tady byli mladí, tak 
u lesa byl veliký strom habr nebo dub a oni se do toho strefovali, to vám byla kanonáda 
a ženský křičely, Benderovci sem jdou Benderovci a oni pitomci stříleli a bavili se tím, 
jak se tady bojíme.  

 


