
O smrti zachraňovaných rozhodla náhoda Josef Holec, * 28.11.1918,
Straklov Český

 
    Moji rodiče Josef (*1882) a Anna (*1890) se narodili ve Straklově, kde jsem se narodil i já. V 
roce 1934 rodiče prodali zemědělskou usedlost v obci Závidově a koupili dvě třetiny mlýna v 
Novinách Českých. Majitele zbývající třetiny se měnili, ale pro naše vyprávění je důležité, že tuto 
třetinu poslední majitel pronajal Židovi z Mlynova Herškovi Nakonečnikovi. Byl solidním 
partnerem a rodiče s nim dobře vycházeli. Mimochodem o mlýn brzy rodiče přišli, protože 
4.11.1939, tj. po obsazení Volyně Rudou armádou ho bývalý ukrajinský zaměstnanec ze msty 
zapálil. Tolik bylo třeba předeslat, než přejdu k hlavnímu tématu tohoto vyprávění.     Rodiče i po 
shoření mlýna udržovali s Herškem dobré styky nadále. Když nacisté v roce 1942 zřídili v Mlynově
ghetto, podařilo se Herškovi spolu se sedmnáctiletou dcerou a s dalším příbuzným z ghetta 
uprchnout a v noci k nám přišli požádat o úkryt. Manželka Herška se svými dvěma dětmi byla 
zavražděna spolu s dalšími obyvateli ghetta.
    Herška spolu s dalšími dvěma nešťastníky rodiče umístili na půdě našeho domku – jiné stavení 
jsme již neměli. Přes stálé napomínání byli naši hosté velmi neukáznění. Ve dne hlasitě hovořili, 
chodili po půdě večer i v noci, což bylo slyšet i ve světnici, takže sousedka Ukrajinka při jedné 
večerní návštěvě u nás maminku upozornila, že „na vaši půdě něco straší“. Maminka se ji snažila 
uklidnit, že to asi dělají kočky. Odešla nepřesvědčena. Ukrajinská policie ve službách Němců měla 
zřejmě podezření a s tím nebylo možno žertovat. Nezbylo, než že jednou pozdě večer šel 
Nakonečnik k Václavu Žďárskému, také občanu Novin Českých a poprosil jej, zda by jim poskytli 
u nich úkryt. Ti souhlasili a za několik dnů se mohli v noci přemístit k nim do krytu, připraveného 
ve stodole pod slámou, v němž přečkali zimu.
    Na jaře 1943 připravovali Žďárští brambory pro sadbu. Na Volyni se nepoužívalo k sadbě celých 
bramborů, ale krájely se na části tak, aby na každém řízku zůstalo alespoň jedno očko, z něhož 
vyrostla lodyha. Říkalo se tomu řízkování. Žďárští otevřeli oboje vrata stodoly, na mlat se vynášely 
ze sklepa brambory a na mlatu řízkovaly. Všichni tři zachraňovaní při tom pomáhali. Znenadání do 
obce přijela na selském povozu skupina banderovců z oddílu, kterému velel známý židobijce 
Novosad*). Banderovci najednou viděli po ulici utíkat nějakého chlapce, pravděpodobně Žida  
Seskočili z vozu a rozběhli se za ním. Chlapec zahnul do jednoho dvora a snažil se zmizet v 
zahradách. Na neštěstí se honička odehrála poblíž usedlosti Žďárských a jeden z banderovců 
znenadání vběhl na mlat otevřené stodoly a uviděl tam pracující Židy. Vše se seběhlo tak rychle a 
znenadání, že Židé včas nevklouzli do svého krytu. Banderovec je všechny zajal a odvedl k 
starostovi obce Viktoru Milerovi. Uvěznil je ve sklepě a zavolal ostatní banderovce. Zajatce 
důkladně prohledali, odebrali jim všechny cennosti včetně prý značného množství zlatých carských 
„pětek“ a do večera je pod stráží věznili v tomto sklepě. Po setmění je vyvedli na pole poblíž 
hřbitova, přikázali se jim svléknout do naha a pak je několika ranami zastřelili. Zřejmě šetřili 
náboji, protože když jsem tam po odjezdu vrahů šel spolu s kamarády Václavem Lešákem a 
Vladimírem Žďárským, tak ta dívka ještě dýchala, doslova chrčela, ale pomoci ji nebylo. Druhý den
je občané pohřbili poblíž hřbitova. Chlapce, kterého honili, banderovci nechytili.  

 Praha v říjnu 2003  

 *) V opilosti se jednou chlubil: „vlastní rukou jsem zastřelil 988 Židů a dotáhnu to do tisícovky. 


