
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. 

 
Niva Hubínská přežila rovněž svou smrt Vladimír Dufek, 13.11.1919 Niva

Hubínská, Ludmila Poláková, 14.1.1922 Niva Hubínská 

       V létě, přede žněmi, onoho nešťastného roku 1943 (přesné datum si nepamatujeme) vtrhli do 
vesnice po zuby ozbrojení němečtí vojáci; nevíme, zda šlo o vojska SS nebo Wehrmachtu. Ozvala 
se kulometná střelba, nářek žen. Vyběhl jsem z našeho stavení. Na vyvýšeném přejezdu přes 
železniční trať, probíhající vedle naší chátě, jsem spatřil německého důstojníka na koni, jak ostře, 
hlasitě uděluje rozkazy podřízeným vojákům. Ozvala se opět krátká kulometná dávka ve 
vzdálenosti asi 200 m a křik žen a dětí. Bez dlouhého rozmýšlení jsem se rozhodl, že vysvětlím 
Němcům situaci v naši vesnici. Stejným způsobem uvažoval i náš soused V. Holý. Oba jsme 
pospíchali Němcům naproti. Začal jsem středoškolskou němčinou vysvětlovat, že jsme ryze česká 
obec, že zde nejsou žádní partyzáni, že jsme loajální občané, kteří plní předepsané dodávky a 
nikoho neohrožují. Německý důstojník mne chvíli poslouchal, snad i se zájmem. Mou řeč přerušila 
opět dávka z kulometu, a ještě výraznější křik a nářky. Se sousedem jsme si v tu chvíli uvědomili 
krajní nebezpečí, do kterého jsme se dostali. Důstojník se obrátil na jednoho z civilistů, kteří ho 
doprovázeli, s otázkou: „Ist das richtig?“ K mému překvapení to byl Polák, můj bývalý učitel, 
ředitel sedmitřídní školy v Hubině, který měl ke mně vždy velmi dobrý vztah (opakovaně mne a mé
rodiče přesvědčoval, že musím na studia). Cítil jsem, že svitla naděje. Pan „kierownik szkoły“ však 
neodpověděl okamžitě, chvilku se rozmýšlel a váhal. Promluvil jsem na něj polsky asi v tom 
smyslu, že musí přece potvrdit, že jsem německému důstojníkovi nelhal, vždyť jste nás jako učitel 
přesvědčoval a nabádal., že je nutno  vždy a za všech okolností mluvit pravdu. Pod vlivem mých 
slov přece jen důstojníkovi prohlásil, že je to pravda. Ten vytáhl píšťalu a dlouze a pronikavě na ní 
zapískal. Vojáci, kteří na nás mířili samopaly, odstoupili. Za chvíli z různých usedlostí přibíhali 
další vojáci a asi za půl hodiny odtáhli z vesnice. Teprve pak jsme zjistili, co se vlastně 
připravovalo. Do stodol u Škopanů a Poláků, obklíčených vojáky, byli nahnáni naši občané: muži, 
plačící ženy a děti. Některým se podařilo utéci do polí a schovat se ve vysokém obilí. Jednu stodolu 
zapálili, oheň se však podařilo brzo uhasit. V tu chvíli jsme si s Holým uvědomili, co všechno se 
mohlo stát. Roztřásly se nám nohy, byli jsme bledí, museli jsme si sednout. Celá vesnice nám 
děkovala za záchranu, a snad nejvíce ti bezprostředně ohrožení. Mnozí nás považovali za hrdiny. Já 
jsem se však jako hrdina vůbec necítil. Spíše jsem byl nezkušený až naivní, dosud jsem nepoznal 
bezprostřední ohrožení života z německé strany. Věřil jsem, že musím Němce přesvědčit. Vyšlo to 
však spíše díky náhodě, díky onomu polskému učiteli. Mé sestry, schované za vesnicí v obilí, mě již
oplakávaly.    
        
 Občasník Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Zpravodaj číslo 9/1993. Mírně formálně 
upraveno. 

    Nacistické orgány měly na území Volyně speciální útvary pro vyvražďování podmaněných 
obyvatel. Útvar, který se zúčastnil zničení Českého Malína, měl vozidla označená jelenem ve 
skoku. V rovenském okrese “působil“ útvar, který měl vozidla označena čertem s vidlemi. Nevíme 
jaké označení měl pověstný prapor „Nachtigal“, který vraždil ve Lvově a dalších městech Ukrajiny. 



Pro úplnost je třeba dodat, že na letišti Rovno-Omeljany bylo v roce 1943 po dobu několika měsíců 
umístěno devět letounů, určených k bombardování a ostřelování obcí určených jako objekty 
„trestných výprav“. Byly týdny, kdy vzlétávaly několikrát denně. Toto dosvědčil Václav Pěnička, z 
jehož usedlosti bylo vidět na letištní plochu. Scénář součinnosti letectva s pozemním útvarem je 
patrný z popisu vraždění v Michně-Segejevce a okolních obcích. 

    Kromě akcí předem zřejmě plánovaných, např. v Českém  Malíně, Moskovštině, Nivě Hubínské 
a Michně-Sergejevce, byly zde akce „odvetné“, předem neplánované, např. v Hrušvici, Buderáži a 
Svaté. Při těchto akcích ovšem „odveta“ nepostihovala vůbec viníky, ale nevinné oběti a akce byly 
současně vítanou příležitostí okupantů k rabování potravin, ale i šatstva ap. Pravděpodobně 
podobných teroristických akcí vůči českým obcím bylo více, ale nevíme o nich.


