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Pomníčky zmařených životů
V terénu se setkáváme s deska-

mi, pomníčky, kameny, které při-
pomínají lidská neštěstí. Zpravidla 
taková, že někdo přišel, ne vlastní 
vinou, o život. Na oslavanském, 
padochovském katastru i jinde je 
takových památek několik.

Začneme přímo v Oslavanech. 
Na Hlavní ulici č. 9 je zazděna 
deska z permského jemnozrn-
ného pískovce. Desku lze sice 
snadno fotografovat, ale nápis je 
nevýrazný, málo čitelný. Proto si 
připomeneme rytý text:

LETHA 1621 TUTO JEST
ZABIT SLOVAUTNEJ MUŽ 

AUGUSTIN SSLECHTA
Z OSLAWAN OD JEDNOHO 

POLAKA SSAVLÍ STAT
JEHOŽTO DUSSI PAN BUH 

RAC MILOSTIV BEJTI AMEN.
Událost připomíná první 

roky třicetileté války, kdy se po 
zdejším okolí, hlavně v blízkosti 
hlavních cest, pohybovala voj-
ska. Nerozhodovalo, zda to byli 
nepřátelé nebo „naši“. Všichni si 
násilím vymáhali vše, co potře-
bovali. A běda tomu, kdo se jim 
postavil na odpor. 

V lese Grunty je stará deska, 
které se říká Ptáčník. Vypráví se, 
že někdo vybíral ptáky v hnízdě 
(dokonce se hovoří o kavkách)
a že spadl ze stromu a zabil se, ale 
nápis říká smrt zastřelením. Deska 
je v horní části rozbitá a celkově 
dochází ke korozi pískovce. A co 
je na ní psáno? Provedení písma 
je velice zajímavé, na desce není 
čitelné. Přesto se vryté znaky po-
dařilo vyluštit a text zní: 

… GEM RANO W MAJI VY-
BIRAT PTAKU SSIMON SYN 

VASLU ZASTRZELIL SE SAM 
Z RUTZNITZE NEWI ZIADNY 
GAK PAN BUCH RATZ DUSI 
GEHO MILOTIW BYTI 1765.

Podíváme-li se do katolického 
kalendáře na 14. květen, zjistíme, 
že je zde udáván svatý Matěj. 
Všechny ostatní kalendáře, 
včetně pranostik, udávají svátek 
svatého Matěje 24. února. Co 
bylo napsáno na rozbité části po-
mníčku nevíme, ale lze odvoditi, 

že ...před Matějem (gem) ráno 
v máji (květnu) vybíral hnízda 
ptáků Šimon, syn Vaslů, zastřelil 
se sám z ručnice, žádný neví, jak. 
Pán Bůh rač duši jeho milostiv 
býti. 1765. Na zadní straně je 
odtesán kříž. 

V části lesa, zvaném Anton za 
Podlesím a nad Barborou, je v 
lese pomníček - deska s nápisem:

1874 CHODČE POSTUJ TUTO! 
KREV ZDE K NEBI VOLÁ. 

V TMĚ ZDE ČIHAL PYTLÁK 
NA LESNÍKA OTCE.

STŘELOU VRAHA PADNUL 
ZA OTCE VŠAK SYN.

POMODLI SE VROUCNĚ
ZA OBĚT I VRAHA. 

Les se nazývá Anton právě po 
synovi. Čí to byl syn, se nepoda-
řilo zjistit. 

V katastru Oslavan, nad cestou 
do Čučic mezi Rybíčkem a turis-
tickým rozcestníkem Kocoury, se 
v řídkém lese nachází asi metr 
vysoká kamenná deska s velkým 
reliéfem latinského kříže na čelní 
i zadní straně. Podle místní tradi-
ce bylo koncem listopadu roku 
1805 v Oslavanech před bitvou u 
Slavkova několik dní mnoho fran-
couzských vojáků. 

Nyní se již neví, proč jistý 
Francouz na tomto místě za-
hynul. Jisté však je, že mu byl 
zde do země vsazen křížový 
kámen, který dosud připomíná 
cizince, jenž zde ukončil svou 
pouť daleko od vlasti. Byl 
od všech zapomenut?

Historie pokračuje až v roce 
1976, kdy přijel do Čučic jakýsi 
Francouz a pátral po pomníčku 
svého předka. Věděl, že tento ká-
men je někde ve stráni nad řekou 
Oslavou. Obrátil se na místního 
faráře, Františka Jelínka, který
s ním přes své stáří obětavě pro-
chodil udanou stráň - bohužel se 
záporným výsledkem. O tomto 
případu se dověděla paní K. až 
po smrti faráře Jelínka a kámen 
našla. Proto mohl být zdoku-
mentován a zařazen do registrace 
podobných památek.

V Padochově kousek za po-
sledním domkem, směrem k 
Václavce, je na okraji lesa deska, 

která připomíná vraždu matky.  
 Deska v lese má v horní části 

kříž a pod ním je tento nápis:

ZASTAV KROKY SVOJE 
POUTNÍČE A UVAŽUJ

PEČLIVOU MATKU
VE HROB SKLÁTILA ZDE

VRAŽEDNÁ RUKA SYNOVA
24. BŘEZNA 1919

SYNU PROČ JSI TO UČINIL
MĚ ŽIVOTA ZBAVIL?

PEČLIVOU JSEM MATKOU 
BYLA V LÁSCE TEBE

VYCHOVALA

Všeobecně se této desce říká 
Šurynka. V matrice Zbýšova, v 
oddací knize, na straně 62, je zá-
pis ze dne 5. května 1896. Je zde 
uveden ženich Jan Šurý. Ženich 
se narodil 7. ledna 1873 a jako 
neplnoletý se ženil ve svých 23 
letech. Jako nevěsta je zde uve-
dena: Marie Vaverková, narozená 
23. června 1869.

V knize narozených, na straně 
242 je zápis o narození: Šurý 
Jan Rudolf, z čísla 110, narozen 
2. září 1896. Jako otec uveden 
Jan Šurý a matka Marie, rozená 
Vaverková.

Na straně 171 téže knihy je 
zápis: Marie Šurá, vdova po 
Janu Šurém, havíři ve Zbejšově, 
rozená Vaverková zavražděna, 
roztříštěním lebky. Nalezena 
v lesíku u Padochova. Stáří 49 
roků, 8 měsíců, 8 dní. Zemřela 
31. března 1919. 

A o co vlastně šlo? Vrah (syn) 
tehdy vzal si sekyru a odešel z 
domu před matkou. Věděl, že 
matka půjde do Ivančic zkratkou 
lesem. Vzhledem k tomu, že byla 
vdovou a matkou tří dětí, dostala 
trafiku. Každý měsíc si trafikanti 
chodili do Ivančic pro kuřivo do 
tak zvané Habaldy (vedoucí pan 
Hanzů), což byl velkosklad ku-
řivem a jiným zbožím. Na jejím 
místě stojí dnes budova Komerční 
banky. Trafikanti nosili tržbu s se-
bou, aby mohli nakoupiti jiné zbo-
ží. O tomto věděl také syn-vrah.

Ale je možné, že peníze nebyly 
tím pravým důvodem k usmrcení 
matky. Matka totiž slíbila dům, ve 
kterém žili, že jej přepíše na svoji 
prvorozenou dceru Annu, což 
byla hlavní příčina sporu. Syn si 
na matku počkal v lese na místě 
činu a tam jí zasadil smrtelnou 
ránu sekyrou do lebky, která se 
roztříštila. Po činu sešel dolů k 
potoku, kde se umýval, ale také 
části oděvu i smrtící nástroj.

V té době šel okolo pan Josef 
Mann z Padochova a viděl jej 
tam. Pan Mann pokračoval dál a 
cestou narazil na zabitou. Protože 
oba znal, hned uhodl, co se stalo 
a udělal poplach. Vraha chytili
a vedli jej okolo místa činu do 
hasičské zbrojnice v Padochově. 
Když později přijeli „páni“, při-
vedli jej zase zpět na místo činu. 
Potom jej odvedli dva četníci „s 
plkami“. Říkalo se, že ve vězení 
zemřel, ale později byl viděn, 
jak v Brně jezdí autem jako 
závozník. 

Je zde ještě jeden sporný 
údaj. Na desce je datum 24. 
března 1919. V matrice, což je 
směrodatné, je datum 31. března 
března 1919. V obou případech 
to bylo pondělí.

Zatím jsme popisovali památ-
ky v okoli Oslavan. Samozřejmě
i v okolí připomínají kříže nebo 
pomníky lidská něštěstí.

 Můžeme připomenout „Plač-

kův” kříž za velkým propustkem 
u Moravských Bránic, při polní 
cestě směrem k Hlíně u lesa Bu-
kovina. Protože nápis je špatně 
čtelný, uvádíme jeho přepis: 

 Na tomto místě byl
 dne 23. dubna 1919

 zákeřně
 utracen život na pole jedoucího

 JANA PLAČKA
 rolníka

 z Mor. Bránic čís. 39
 v 46. roce věku svého

Vražda se stala za poledne. Z 
úkrytu moravskobránický sta-
rosta Metoděj Pazourek zákeřně 
zastřelil svého příbuzného Jana 
Plačka, který jel s koňmi na pole. 
Později se vrah sám u Nebovid 
zastřelil. 

Pamětníci však vyprávěli, že 
zastřelený Jan Plaček, předtím 
sám neúspěšný kandidát na funk-
ci starosty, často a hrubě zesměš-
noval v hospodě a na veřejnosti 
zvoleného starostu Pazourka a 
vysmíval se jeho neschopnosti 
s jakou vykonával starostenský 
úřad. Na místě činu stojí ka-
menný kříž vysvěcený 29. srpna 
1920. /Informace jsou převzaty z 
dolnokounické kroniky./

Nad Moravským Krumlovem, 
u státní silnice směrem ke Zno-
jmu, vídíme na kopci zvaném 
Perk pomník, jehož text vypoví-
dá, co se zde v roce 1931 stalo. 
Text je doposud dobře čitelný.

Popsali jsme několik památek 
na lidská neštěstí. Kolik takových 
případů se stalo, často bývají po-
psány v pamětních knihách, ale 
protože lokality, kde se to stalo, 
nejsou v terénu nijak označena, 
jen málokdo dnes určí místo zma-
řeného života.

Děkuji za informace paní Ma-
rii Krýdlové, Janu Kyselákovi
z Oslavan a Stanislavu Liškutíno-
vi z Moravských Bránic.

 Jiří Široký

POUŽITÉ PRANENY:
• OKNO (Oslavanské kurio-

zity, novinky, oznámení), různá 
čísla • Výpis z Pamětní knihy 
Dolních Kounic

Pamětní deska na ulici Hlavní č. 9 
v Oslavanech

Stará deska zvaná Ptáčník
(foto z archivu J. Kyseláka)

Pamětní deska v lese Anton

Latinský kříž v katastru Oslavan,
datován k roku 1805

Plačkův kříž

Kříž nad Moravským Krumlovem


