
Osud, který postihl obec Český Malín, chystali nacisté na stejný den 13.7.1943 
také obci Moskovštině a pravděpodobně (autoři příspěvku si datum 
nepamatovali) také Nivě Hubinské. Z toho je zřejmé, že to byla plánovaná akce 
širšího rozsahu a nacistický generál na shromáždění starostů mluvil vědomě 
nepravdu, když tvrdil, že „zničení Českého Malína byl kolosální omyl“. Proč 
uvedené dvě obce nebyly nakonec postiženy, sdělují ve svém svědectví autoři 
dalších dvou příspěvků. 
 
 
Přežili svou smrt Ludmila Maršíková, 29.9.1925 Moskovština 

   Obklopena úrodnými poli, mezi vzrostlými plodícími sady se 13. července 
1943 probouzela do krásného slunného dne ryze česká vesnička Moskovština, 
čítající 45 popisných čísel. Nic zlého netušíce spěchali lidé za svou každodenní 
prací. Selky dojily krávy, pasáci vyháněli dobytek na pastvu, mládenci zapřahali
koně a z každé usedlosti někdo spěchal s mlékem do místní mlékárny. 
   Do naší mlékárny přinášeli denně mléko také Ukrajinci, kteří za naší vesnicí 
bydleli roztroušeně na samotách (chutorech). Tento den velmi vyděšeni 
vyprávěli, že museli procházet třemi kontrolami, poněvadž je vesnice obklíčena
vojáky SS. 
   Samozřejmě, že každý z mlékárny pospíchal, aby tu novinu sdělil doma. Muži
se mezi sebou dohodli, že musí být ve vsi zachován klid a všichni se budou 
tvářit, jako by o ničem nevěděli. 
    Mezitím  vojáci SS zadrželi na konci vesnice pasáky s dobytkem. Dobytek 
museli uvázat u Krobů na dvoře ke stromům a sami usednout do hloučku. Mezi 
ně přiváděli každého, kdo do naši vesnice z okolí přišel. Nikoho nepouštěli 
zpět. Povozy ze dvorů nesměly vyjet. Ve vesnici zavládla tísnivá nálada. 
    V 10 hodin začali vojáci SS vyhánět obyvatele statků k Linhům na dvůr, 
který byl kolem dokola střežen kulomety. Vesničané se museli postavit do 
kruhu. Starosta obce se soupisem občanů v ruce. Důstojníci SS stáli uprostřed a 
to vše obstoupili vojáci se samopaly. V tichostí se čekalo a nikdo z nás nevěděl, 
na co a proč. Slunce připalovalo. Děti začaly plakat. Některé mladší ženy a 
starší nemocní tiše sténali. 
  Asi za dvě hodiny přijelo od našeho okresního města osobní auto. Vyskočil z 
něho okresní landwirt Šnajdr. Velmi spěchal za důstojníky SS. Rozčiloval se a 
křičel. Nikdo z nás nevěděl, co se děje.
    Na to jeden z důstojníků upozornil starostu, že bude mluvit. Začal rusky. 
„Naše německá armáda vítězí na všech frontách a vy jako zemědělci musíte 
plnit dodávky, aby vojska vítězného Německa měla, co potřebují. Váš landwirt, 
pan Šnajdr, vám důvěřuje a chválí vás, že tyto dodávky plníte, partyzány 
nepodporujete, je s vámi spokojen. Slibuje, že ročníky 1923-1925 půjdou 
dobrovolně do říše na práci. Tyto ročníky vystupte.“



    Vystoupili jsme s velkou obavou, jak to dopadne, ale podle šetření, kolik má 
obec hektarů a kolik pracovních sil, to dopadlo dobře. Nešel nikdo, protože 
práceschopných obyvatel bylo méně, než Němci na množství půdy určovali. 
Ještě chvíli se mezi sebou dohadovali, než nás propustili do našich domovů.    
Naštěstí neobjevili ve škole ukrývaný rozhlasový přijímač tajné organizace 
„Blaník“, na němž byly přijímány zprávy z Moskvy, Londýna a z dalších měst, 
zveřejňované pak v časopise organizace. Za držení nehlášeného přijímače, který
navíc neměl vystřižené krátké vlny, byl trest smrti.
      Po návratu do svých domovů jsme spatřili na severní části oblohy velký 
černý mrak kouře a večer jsme se dověděli o hrozném osudu Českého a 
Ukrajinského Malína. 
      Malín patřil do okresu Ostrožec, naše obec do okresu Mlynov. Druhý den 
nám bylo řečeno, že nás čekal stejný osud jako obyvatele Malína, ale díky 
okresnímu landwirtovi se nenaplnil. Z celé obce by se pravděpodobně 
zachránila jen rodina J. V. Rejzka, která byla ve Straklově na posvícení. Bez 
obětí se to přece jen neobešlo. Za vesnicí v obilí byl později nalezen ubitý 
Ukrajinec. 
    Každým rokem vzpomíná hrstka dožívajících rodáků obce Moskovštiny na 
13. červenec 1943. Tenkrát přežili svou smrt. 

 Občasník Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Zpravodaj číslo 8/1993. 

  
   


