
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. 

 
Také v Hrušvici přežili svou smrt Václav Palla, *4.12.1928 Hrušvice, †

říjen 1995 Loštice 

    Jako mnoho jiných vesnic na Volyni tak i naše vesnice Hrušvice Česká, čítající asi 40 popisných 
čísel (s její ukrajinskou částí to bylo asi 600 čísel), se dne 6. prosince 1943 probouzela do všedního 
mrazivého dne. Lidé nic netušíce vstávali a šli po své každodenní práci. Hospodyně krmit a dojit 
krávy, hospodáři zase nakrmit a vyhřebelcovat koně, když k nám přiběhla Ukrajinka a chtěla 
rodičům říci, co se stalo*). 
      Na nějakou řeč už nebyl čas, dvůr byl plný Němců a že všichni musí na ulici. Ukrajinka skočila 
ke kravám do žlabu, hodila na sebe slámu a tak se zachránila. My děti jsme ještě spaly. Němci nás 
vzbudili a museli jsme s rodiči ven na ulici, na rozcestí k budce. Tam nás seřadili do čtyřstupů  a 
hnali nás jako dobytek do školy. Měli jsme svoji českou školu, ale oni nás hnali do ukrajinské školy,
vzdálené asi jeden a půl kilometrů. Ve škole byli umístěni muži zvlášť a ženy s dětmi také zvlášť.  
Pan Vladimír Janko se synem Dobroslavem z Martinovky, vzdálené asi 4 km od Hrušvice, šel přes 
Hrušvici toho osudného dne snad na nákup do Rovna; Němci je chytli a museli s námi také do 
školy.    Němci nám říkali, ať se nebojíme, že se nám nic nestane, že si jen chtějí ověřit naše 
doklady. Okny jsme ovšem viděli, že jsme obklíčeni ozbrojenými německými vojáky, kteří na dvoře
připravovali velké sudy z benzínem, s napojenými hadicemi směrem ke škole. U každého sudu byl 
připraven ke střelbě i kulomet. Pan Václav Nosek nás nabádal, abychom až vojáci začnou střílet 
nebo budovu zapálí, vyskočili okny a utíkali pryč, snad se přece jen někomu podaří zachránit, jinak 
tady všichni zahyneme. Proč jsme tady drženi a co se vlastně stalo, jsme nevěděli. Napětí a strach 
zvyšovala také střelba směrem od mlýna a ohně několika ukrajinských usedlostí.
     Administrativní součástmi naši obce byly blízké osady Hrabina, Serední Háj a Omelanština u 
hlavní silnice Rovno-Dubno. V Omelanštině bydlel starosta vesnice Hrušvice, pan Kočka, který byl 
ve škole spolu s námi. Ve škole Němci vybrali muže od 20 do 50 let s tím, že je někam povezou. 
Jejich manželkám řekli, aby jim přinesly teplé prádlo a oblečení a dále aby každá přinesla tři 
slepice, nebo dvě kačeny, nebo jednu husu, a že jim potom pustí manžela domu. Ženy byly brzy 
zpět s oblečením i s úplatky. Starosta pan Kočka vzal to teplé oblečení, něco k tomu a jel do Rovna 
a dostal se prý až k samotnému Kochovi, náčelníkovi Říšského komisariátu Ukrajiny. Doložil mu, 
že obec řádně plní dodávky a slíbil, že navíc dostanou prasata a býky. Jeho smělé jednání bylo 
účinné, protože Koch vydal rozkaz, abychom byli propuštěni, že jsme nevinni. Schylovalo se k 
večeru, když nás všechny propustili domů. 
   Pro muže, které Němci odvezli do Rovna, však napětí, strach a nejistota trvala do příštího dne. Po 
příjezdu je všechny (kromě pana Kočky) nacpali do jedné malé místnosti, kde mohli jen stát 
natlačeni jeden na druhého. Náš soused, Bohumil Moravec, do rána strachy úplně zešedivěl. Druhý 
den k večeru je naložili zase na nákladní auto a někam je vezli. Zdálo se jim, že je vezou do 
pověstné Bílé ulice, kde nacisté za okupace postříleli desetitisíce lidi. Oddechli si, když auto 
odbočilo na dubenskou silnici a vezlo je z města ven. Přivezli je nejdříve do ukrajinské Hrušvice a 
poručili jim, aby v usedlostech, které Ukrajinci včera ve spěchu opustili, chytali pro ně dobytek, 
prasata, drůbež; jenomže tam už nic nebylo, všechno to předtím vychytali sami. Tak muže konečně 
pustili domů také.



    Němci však hned neodtáhli. Několik důstojníků se usídlilo u Jelínků a několik u Václava Kočiny. 
Němečtí vojáci jezdili po ukrajinských vesnicích, chytali drůbež a vozili ji Jelínkovým a 
Kočinovým, kde hrušvické ženy musely drůbež škubat a vařit. Václav Kočina byl krejčí, musel šit 
pytlíky a Němci to, co naloupili, posílali svým rodinám do Německa. Trvalo to mnoho dní, než 
odjeli a my jsme mohli opět volněji dýchat. 
          Teprve nyní bylo možno porovnáním různých výpovědí ukrajinských a českých občanů 
zjistit, proč se toto vše stalo a jaké to mělo následky v ukrajinské části Hrušvice. Němečtí vojáci jeli
do mlýna pro mouku a vedle na statek pro seno. Oboje patřilo místnímu  šlechtici Nahrabeckému. 
Přepadla je tlupa Ukrajinců (již nikdo se nikdy nedoví, zda to bylo z rozkazu místního vedení UPA) 
a v ukrajinské části vesnice poblíž mlýna zabili asi pět německých vojáků. Češi nic nevěděli, proto 
byli doma, ale Ukrajinci věděli, že bude zle, tak všichni utekli a schovali se v lesích s koňmi a 
povozy, naloženými tím nejnutnějším. Hodně jich bylo v lese za mlýnem a někteří v době, kdy je 
tam trestný oddíl odhalil, měli koně vypřažené a puštěné na pastvu. Ti, kteří měli koně zapřažené, 
ujeli hlouběji do lesa a ti, kteří nemohli, byli Němci povražděni. Říkalo se, že to bylo kolem 200 
osob, včetně žen a dětí. Němci zapálili několik chátí a v nich také zahynuli lidé — jedna Ukrajinka 
uhořela i s dítětem v náruči.
       Dotazem u některých manželek mužů odvezených do Rovna autor zjistil jejich jména. Bylo to 
celkem 28 mužů. V seznamu jsou ti, kteří pak padli v čs. jednotkách (6 mužů), označeni křížkem (J.
H.). Bohumil Fiřt, Antonín Havlíček, Josef Havlíček, Vladimír Havlíček, Vladislav Janko (z 
Martinovky), Antonín Kočina, Josef Kočina, Josef Králiček, Bohumil Krušina †, Václav Krušina, 
Václav Macek, Václav Malý, Vladimír Malý, Emanuel Masopust, Bohumil Moravec, Josef 
Moravec, Václav Moravec, Vladimír Moravec I, Vladimír Moravec II, Emanuel Nosek, Václav 
Nosek †, Václav Šťastný I †, Václav Šťastný II †, Vladimír Šťastný †, Josef Válek. Vladimír Válek,
Josef Vik †, Vladimír Vik. 

    „Nechybělo mnoho, a všechno mohlo dopadnout jako v Malíně. Panu Kočkovi, skutečnému 
starostovi obce, který se nebál osobního rizika a plně využil svých vlastností a možností, patří 
veliký dík“, říká paní Růžena Pavlínová v citovaném článku ve Zpravodaj 7/94.

 Občasník Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Zpravodaj číslo 5/1994 a 7/94. Mírně formálně 
upraveno. 

 
  *) Paní Růžena Pavlínová, *5.5.1916 Hrušvice (viz Zpravodaj 7/94 Ještě jednou o Hrušvici)  k 
tomu píše „...asi za dva dny za mnou přišla známá Ukrajinka a vyprávěla — nevím, co je na tom 
pravdy — o zavražděných Němcích v ukrajinské Hrušvici a o ukrajinsky psaném plakátu visícím na
plotě: ´To udělali Češi´. Takto se nám mstili.“


