
PROJEV PANA STAROSTY K VÝROČÍ 

VEPŘOVSKÝCH HRDINŮ  

DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 
 

Vážení občané, milí přátelé, 

 

právě dnes bychom si všichni měli připomenout dramatické události, které potkaly naší obec 

v posledních měsících druhé světové války! 

 

Protože tyto příběhy spočívají již sedmdesát let v pozadí každodenního života, točícího se 

kolem zemědělské půdy a řemesel, na jejich význam se již v podstatě zapomnělo. Stejně tak 

na hrdiny, kteří se nebáli pomoci obávaným partyzánům s rozdmýcháním ohně odporu 

v temných časech nesvobody našeho národa, a kteří navzdory nepřízni osudu dokázali z větší 

části odvrátit nacistickou pomstu v její plné síle. 

 

Dík a věčná památka patří v souvislosti se zatýkáním ve Vepřové dne 15. března 1945 

zejména následujícím osobám: 

 

 Adolfu Neubauerovi z č.p. 21, spolupracovníkovi partyzánů, který ani po zatčení 

nacisty a během tvrdého vyslýchání nepromluvil. 

 

 Marii Bořilové s dcerami Zdenou a Věrou z č. p. 62, které stejně jako Neubauer ve 

vazbě v Novém Městě na Moravě a v Brně při mučení nezradily svou ves. 

 

 Panu Janáčkovi se synem Františkem z č.p. 37, kteří se zachovali nanejvýš 

duchapřítomně a při prohlídkách odvrátili zraky Němců od ukrytých partyzánů. 

 

 Panu Janu Janečkovi, který údajně dokázal použít své znalosti jazyka německého  

a nacistickým důstojníkům vymlouval jejich plán na zastřelení každého desátého 

Vepřováka pro výstrahu. 

 

 Františku Novotnému z č.p. 3, který jako první v lednu 1945 s partyzány příchozími 

z nedalekého Račína navázal aktivní spolupráci, pomáhal jim tisknout letáky apod. 

 

 Jaroslavu Hofmanovi, řídícímu učiteli a vlastenci, který si i přes zákaz nacistů vedl 

pamětní knihu, díky které se dnes můžeme dočíst řadu zajímavostí z té doby a také on 

s partyzánskou brigádou Mistra Jana Husa spolupracoval. 

 

 Josefu Novotnému, který podobně jako řada dalších občanů partyzány ubytovával. 

 

 Díky tedy konečně patří všem občanům obce, kteří se v ten den při prohlídkách domů 

rozhodli Němcům a zasahujícím četníkům jídlem podstrojovat a tak čas zátahu zkrátit.   

 

Tyto osudy skončily ve srovnání s jinými tragédiemi té doby ještě dobře, a proto je dnes už 

jen málo kdo zná. Nemylme se, mají stejnou váhu a neměli bychom je zapomenout. 

  

Celý dokument o obci a místním partyzánském odboji, s výpověďmi pamětníků a dalšími 

detaily vyjde na internetových stránkách obce Vepřová na konci března.  


