
vzpomínka na útrapv druhé světové válkv v našem okolí

Osmého května si připomeneme 75let od skončení druhé světové války. Brložská kronika
byla během války ,,uklizena" v Ptaze, kde ji po skončení války místní lidé objevili a odvezli
zpět do Brloha. Zpětně se do ní zaznamenávaly i příběhy, které se udály během války v naší

obci a jejím okolí.

Ve válečné době byl stíhan černý obchod. Krušné časy nastaly,kdyžbyl zaíčen a odvezen

mlynář z Pelechov a, parl L. Šusr. Dobrodinec celého kraje, který nezištně pomáhal lidem a
nikoho nenechal odejít s prázdnou. Jedné noci byl přistižen u tehdy zakázané činnosti, a ihned

odveden do vězení. Také pan Neruda po porážce 30 kg vepříka byl vězněn v letech 1944 - 45.

Zatýdenpo této události byl odveden pan A. Dvořáček z Brloha. Byl zatčen za prodej bílého
chleba. Byly u něj nalezeny uschované sešity s poznámkami. Bylo zatčeno také několik
místních oběanů, Jaroslav Novotný a Jaroslav Šprinc byli zatéeni pro 33 kg mouky na 8

měsíců, Jejich vězněn! se prodloužilo do konce války. Jaroslav Šprinc zemřel během pochodu

smrti, Zanechal po sobě tři sirotky.

Ant. Dvořáček se domů vrátil s podlomeným zdtavim a krátce po návratu zemŤel.

I z Benešovic bylo několik lidí uvězněno, Vzpomeňme pana St. Šrajbra, A. Vítka nebo V.
Baška. Bývalý statkář V. Bašek, který prošel káznicí, byl transportován v otevřeném voze

během zimních měsíců. Vrátil se domů ve velmi zuboženém stavu. Uzdravil se díky péči

svého bratra,lékaře. Rolník A. Vítek v Německu zahynul.

Ke konci války projížděli naší obcí ruští vojáci. Místní lidé byli vyzbrojeni puškami
z přeloučské posádky. Starší muži i patnáctiletí chlapci hlídali s puškami v okolí vesnice.

Procházeli lesy i pole a hledali rozprchlé německé vojáky. Několik vojáků bylo chyceno a

odvedeno do Přelouče.

Válka skončila a lidé se radovali z nabyté svobody, Hned v záŤí si mohli zatancovat během
posvícenské zábavy, 16. záŤí 1945 bylazábava v hostinci U Hálů a následující den v hostinci
u paní Václavkové, Žáďost o prodloužení policejní hodiny byla kladně vyřízena.

Pilně nacviěoval i divadelní spolek. 9. prosince 1945 měla premiéru hra Maxe Felixe ,,Sííáů
na hranicích". Hrálo se U Václavků.
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