
MEDAILONEK JAROSLAV ČURDA 
Pan Jaroslav Čurda se narodil 23.listopadu 1913 v Ozeranech Českých okres Luck 
v SSSR, jako syn Theodora Čurdy, rolníka v Ozeranech Českých a jeho manželky 
Marie, rozené Kučerové. V Ozeranech chodil do školy, vyučil se sedlářem. 
Pocházel z velké rodiny, kde žili s rodiči čtyři bratři. Jeden vlastní a dva nevlastní. 
Pan Čurda byl nejmladší. Tatínek od rodiny odešel k jiné ženě. Bratři Vladimír a 
Václav Hábové emigrovali ve třicátých letech do Argentiny. Již se s nimi nikdy 
nesetkal. 
V roce 1939 byl povolán na vojenskou službu v polské armádě, kde složil v 
Krakově vojenskou přísahu. Po napadení Polska Německem v září 1939, se 
zúčastnil bojů proti německým okupantům. Krátce po napadení Německem se 
zapojila do bojů v Polsku i sovětská armáda. Sověti nechtěli přenechat Polsko 
Němcům. Mnoho polských vojáků a důstojníků padlo do sovětského zajetí a tak i 
pan Jaroslav Čurda. V sovětském zajateckém táboře přežil své první zajetí. Vrátil se 
do Ozeran, kde však již nenašel svoji maminku Marii. Ta zemřela žalem a strachem 
o svého syna. V Ozeranech se v té době strachoval před ruskými vojáky ze strany 
jedné a banderovci ze strany druhé. Obě skupiny kradly a zabíraly hospodářské 
produkty i zvířata. Koně, prasata, krávy. Byl trvale v nebezpečí a v ohrožení života. 
V březnu 1944 vstoupil jako mnoho volyňských Čechů do služeb 1. 
československého armádního sboru pod velením generála Svobody. V hodnosti 
svobodníka byl zařazen k dělostřelectvu jako nabíječ. Se Svobodovou armádou 
prožil krvavé boje u Dukly. Celý život vyprávěl, jak trpěl i za koně, kteří tahali děla 
do kopců a v bahně a jak sám generál Svoboda pomáhal uvízlá děla tlačit. Moc ho 
za to obdivoval. Po Dukle se zúčastnil i bojů u Jasla a Liptovského Mikuláše. U 
Mikuláše byl společně s několika dalšími vojáky zajat po chybě jejich slovenského 
velitele. Hrozila jim poprava a stáli již před popravčí četou. Naštěstí německý 
důstojník popravu zastavil a vojáci byli odvlečeni do dalšího lágru, tentokrát v 
Berlíně. Od 5. března 1945 tvrdě dřel v německém táboře při úklidu sutě po 
bombardování a pochovával mrtvé. Němci se k zajatcům chovali krutě, dostávali k 
jídlu jen řepu a denně je budili mlácením násadou přes chodidla. Při práci byl opět 
často ohrožen na životě německými obyvateli Berlína, kteří se nechtěli smířit s 
porážkou. 5.května 1945 byl lágr osvobozen Američany a volyňští vojáci odjeli s 
Rudou armádou zpět na Volyň. Na základě tohoto přesunu se stala nějaká 
administrativní chyba při zjišťování totožnosti a od té doby byl Jaroslav Čurda 
prohlášen za nezvěstného, což mu po válce v Čechách dělalo problémy při 
přidělování kompenzací vojákům našeho sboru. Nakonec dostal v roce 1960 
„Dukelskou pamětní medaili“ a tím bylo pro naše úřady vše vyřešeno. 
Po odsunu na Volyň a propuštění z lágru putoval pěšky do svých Českých Ozeran. 
Nedaleko v Lucku žil ještě jeho bratr Antonín, který zde provozoval řeznictví. Jeho 
tatínek také ještě žil, ale již měl jinou rodinu. Zůstal tedy na všechno sám. Seznámil 
se s paní Helenou Gabrielovou, Tlustou. S ní a s dalšími volyňskými Čechy z 
Moštěnic odešel v roce 1947 do Čech. Usadili se v Mašťově na Podbořansku V 



roce 1950 se v Nepomyšli s paní Helenou Gabrielovou oženil a vychovali spolu 
dvě dcery, Vlastu a Marii, které společně se svou ženou vštěpovali lásku k přírodě a 
zvířatům. Vedli je ke skromnosti a naučili je vážit si života. S nevlastním bratry 
Hábovými ztratil kontakt z důvodů politické situace. Úřady mu nedovolily ani 
přijímat žádnou korespondenci. Pracoval nadále jako sedlář na státním statku. Měl 
krásný vztah ke koním, které nade vše miloval. Stačil se ještě potěšit s pěti 
vnoučátky a dne 20.11.1988 ve svých 75 letech ukončil svůj pohnutý život, 
provázený mnoha válečnými i dalšími utrpeními. Nikdy mu z hlavy nezmizely 
hrůzy, které musel prožít a šly s ním po celý zbytek jeho života v Čechách. Svůj 
život prožil statečně, skromně a prostě. Velice si ho za to vážíme. 


