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Příloha č. 1: Seznam odvedených mužů do 1. světové války
1
 

Následující soupis podává přehled odvedených mužů do 1. světové války, 

kteří se v Markvarticích narodili nebo v nich pracovali.  

1914:  

Eliáš Josef (čp. 27), Novotný Jan (čp. 45), Nevrkla Antonín (čp. 50), Beneš Leopold 

(čp. 75), Binka Jan (čp. 2), Baloun František (čp. 4), Blecha František (čp. 12), 

Nedvěd Antonín (čp. 13), Tesař František (čp. 14), Kvasnička František (čp. 18), 

Binka František (čp. 28), Doležal Antonín (čp. 31), Lojda Jan (čp. 32), Rojík Jan 

(čp. 36), Zimerman František (čp. 49), Štancl Josef (čp. 49), Chromý Josef (čp. 51), 

Štancl Josef (čp. 24), Machovec František (čp. 69), Němec Matěj (čp. 66), Novotný 

Stanislav (čp. 37), Nedvěd Jan (čp. 73), Brychta František (čp. 3), Tesař František 

(čp. 44), Blecha Josef (čp. 17), Lojda Antonín (čp. 32), Brychta Josef (čp. 46), 

Adam Eduard (čp. 1), Vojta Ludvík (čp. 75). 

 

1915: 

Tesař František (čp. 19), Ganzwohl František (čp. 9), Burian Stanislav (čp. 43), 

Tesař Josef (čp. 5), Nevrkla Antonín (čp. 65), Blecha Václav (čp. 33), Štancl 

František (čp. 49), Nechvátal Tomáš (čp. 11), Blecha Jan (čp. 12), Tichý Jaroslav 

(čp. 21), Doležal Jaroslav (čp. 31), Ganzwohl František (čp. 40), Lojda Josef (čp. 

32), Tichý Jan (čp. 32), Brychta František (čp. 20), Rojík František (čp. 36), 

Nevrkla Josef (čp. 65), Havelka Alois – obec Chlístov (čp. 7), Tesař Jan (čp. 5), 

Jeřábek Jan – obec Sedlatice (čp. 4), Baloun Josef (čp. 4), Nedvěd Petr (čp. 73), 

Jeřábek Ludvík – obec Sedlatice (čp. 4), Baloun Stanislav (čp. 42), Fiala Josef (čp. 

54), Svoboda Matěj (23), Binka Josef (čp. 28), Sylvestr František (čp. 8). 

 

1916: 

Brychta Jakub (čp. 16), Brabenec Jan (čp. 16), Burian Petr (čp. 43), Daňhel Josef                

(čp. 35), Dufek František (čp. 48), Hladký Josef (čp. 72), Pokorný Josef (čp. 22), 

Soukup Jan (čp. 38), Škorpík Martin (čp. 53), Tesař František (čp. 44), Marek Karel 

(čp. 41). 
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Dostupné z: http://www.obecmarkvartice.cz/muzi-odvedeni-do-valky-v-letech-1914-1918/d-

1531/p1=2223. 



 

1917: 

Tesař Augustin (čp. 44), Rojík Bedřich (čp. 36), Nedvěd Jan (čp. 13), Fortelný Josef 

(čp. 5), Doležal Josef (čp. 31), Pokorný Josef (čp. 22), Brychta Antonín (čp. 3), 

Blecha Josef (čp. 33), Přálek Josef (čp. 6), Soukup Ludvík (čp. 4), Brabenec Rudolf 

(čp. 1), Mátl Antonín (čp. 26), Vyskočil František (čp. 34), Machek Jan (čp. 1), 

Prosinger Jan (čp. 1), Ganzwohl Jan (čp. 40). 

 

1918: 

Blecha Josef (čp. 17), Doležal Jan (čp. 16), Lojda Václav (čp. 32), Baloun Adolf 

(čp. 42), Blecha František (čp. 77), Tichý Stanislav (čp. 21). 

  



Příloha č. 2:  Svědectví Josefa Kučery
2
 

Josef Kučera se narodil v roce 1943 do tradiční statkářské rodiny ve Stranné 

u Telče. Na přelomu 19. a 20. století došlo k velkému rozkvětu rodinného 

hospodářství, díky kterému se stala rodina nejbohatší ve vsi. Jeho otec se narodil 

v roce 1898 a matka v roce 1906. Po svatbě v roce 1936 převzali hospodářství, a 

navázali tak na práci předchozích generací. Hospodářství jejich společnou prací 

vzkvétalo a všichni si mysleli, že rodinné štěstí potrvá navěky. Přišel únor 1948. 

Otec Josefa Kučery musel plnit plán dodávek státu. Neměl dostatek sil a prostředků, 

a proto nezvládal odvádět všechny požadované dodávky. Bylo zřejmé, že tento stav 

dlouho nevydrží. V dubnu roku 1952 přijela Státní bezpečnost, která jeho otce 

zatkla, protože uchovával lovecké zbraně a na jedné fotce s myslivci měl jako 

jediný psa, takže vše nasvědčovalo domněnce, že je „něco víc“. Josef Kučera 

vzpomíná na situaci zatčení. Tehdy se sourozenci „válel sudy“. Najednou přijelo 

auto, ze kterého vyskočili muži v dlouhých kabátech se samopaly a obklíčili dům. 

Za několik dní proběhl soud, který jeho otce obvinil ze sabotérství, za které byl 

odsouzen k sedmi letům těžkého žaláře. Trest si odpykával v Plzni na Borech. O rok 

později akce „K“ pokračovala. Poslední červnový týden přišel dopis, který 

oznamoval, že se bude muset s matkou a sestrami, z nichž jedna trpěla Downovým 

syndromem, odstěhovat. V dopise se nenacházel důvod vystěhování, jeho matka 

nikdy nebyla obžalovaná. Jednalo se pouze o strategické gesto zapadající do plánu 

KSČ. Tehdy také proběhla měnová reforma, po které jeho matce zbylo pouhých    

40 Kčs, ze kterých koupila za 10 Kčs máslo, aby upekla vdolky na cestu. Do 

začátku na novém místě jí tak zbývalo pouhých 30 Kčs. V den odjezdu pro ně 

přijelo nákladní auto. Ačkoliv si do něj směli naložit, co chtěli, vešlo se do něj 

pouze sedm postelí a nějaké drobnosti. Dům museli nechat otevřený. Na statku 

zůstalo ještě několik slepic a koza, kterou matka slíbila sousedům, ale lupiči byli 

rychlejší a kozu ukradli. Celá rodina se pak posadila na korbu, která nebyla ani 

přikrytá plachtou. Vyjeli v 10 hodin dopoledne a potom jeli 18 hodin až na 

stanovené místo. Každému z nich se honily v hlavě myšlenky „Kam jedeme? 

Vrátíme se někdy?“
3
. Jejich nová adresa zněla Velký Valdštejn 49, pošta Henčice, 

okres Krnov. Velký Valdštejn zůstal prázdný po odsunu Němců, a proto se stal 
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 Vzpomínky Josefa Kučery (*1943). 



výhodným místem pro nehodící se občany. Kromě Kučerovy rodiny bydlely v obci 

ještě další tři rodiny „kulaků“ a početná skupina Řeků, kteří sem utekli před řádící 

válkou v jejich zemi. Matka začala pracovat ve státním statku, Josef Kučera se 

sestrami chodil do přespolní školy. Po celou dobu nevěděli, co se děje ve Stranné, 

protože nebyli v kontaktu se sousedy. Ve Velkém Valdštejně žili všichni ve strachu, 

protože „Němci vyhrožovali, že se sem vrátí a že na každém stromu bude viset jeden 

Čech.“
4
 V roce 1956 se poprvé začalo blýskat na lepší časy. Toho roku se mohli 

všichni vrátit na Vysočinu. Nastěhovali se do bytu na Kasárnách v Markvarticích. 

Matka začala pracovat na místním státním statku a Josef Kučera se sestrami 

dokončil povinnou školní docházku. Nikomu z nich nebylo povoleno pokračovat ve 

studiu. Důvod: otec sabotér a nepřítel lidově demokratického zřízení. Sestra Jarmila 

vždy prospívala s výborným prospěchem, a proto se přihlásila na Střední 

průmyslovou školu v Třebíči, kam byla následně přijata, protože se škola nacházela 

v jiném okrese, a tak nemusela přikládat povolení ke studiu z pracovního úřadu. I 

když se po čase zjistilo, že jí dané povolení chybí, směla po přímluvě svých učitelů 

ve škole zůstat. Otce propustili z vězení v roce 1959, aniž by je vedení věznice 

dopředu informovalo, a tak se jeho otec s podlomeným zdravím potuloval po Plzni. 

Když se o tom dozvěděli, sehnali auto a pro otce jeli. Když ho našli, byl v takovém 

stavu, že ho museli ihned odvézt do nemocnice. Poté s nimi bydlel na Kasárnách, 

ale jeho zdraví utrpělo ve vězení natolik, že vůbec nevycházel z domu. Zemřel 

v červenci 1964. V roce 1971 se Josef Kučera přestěhoval s matkou do rodinného 

domku v Markvarticích, kde bydlí dosud. Matka se při práci u krav nakazila 

tuberkulózou, na kterou v roce 1975 zemřela. Po sametové revoluci Josef Kučera 

žádal o navrácení majetku a rehabilitaci otce. Jeho otec byl zbaven veškeré viny a 

zároveň mu byla vyměřena náhrada za pobyt ve vězení ve výši 2 500 Kč za každý 

měsíc strávený ve věznici. Podle nařízení státu měl Josef Kučera dostat zpět statek i 

se všemi polnostmi. Avšak skutečnost vypadala úplně jinak. Do rodného domu se 

totiž v roce 1956 nastěhoval jistý Vladimír Grundmann, který dům získal díky 

stranické aktivitě. Kromě něj v domě pobýval jeho syn Emil Grundmann a družka 

Františka Hartmanová. Po smrti Vladimíra Grundmanna a následném odstěhování 

jeho družky náležel statek podle dekretu na bydlení právě Emilu Grundmannovi. 

Zahradu, pole i les užívalo v době jejich odsunu několik majitelů. Téměř nikdo se 
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nechtěl lehce získané půdy vzdát. Začal koloběh soudních řízení. Část zahrady 

dostal Josef Kučera zpět v roce 1982, ale o zbývající parcely se musel soudit. 

Grundmann dům zcela zdevastoval. Zazdil okna, vytrhal trámy, v celém domě 

kouřil, aniž by větral, elektřina byla odpojena, protože neplatil poplatky apod. Josef 

Kučera na něj podal žalobu. Soud s konečnou platností prohlásil Josefa Kučeru     

za jediného majitele domu. A tak se po dlouhých 51 letech stala majitelem usedlosti 

ve Stranné rodina Kučerova. Ale přesto. Ztracená léta jim nikdo nikdy nevrátí a 

utržené rány nezahojí. A navíc situace stále pokračuje. Po několika letech 

pokojného hospodaření se objevily nové konflikty se sousedy, začínají nové soudní 

spory, a to jen kvůli tomu, že „Na Kučerovým se vždycky kradlo!“
5
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Příloha č. 3: Novinový článek o „kulakovi“ Josefu Kučerovi ze Stranné
6
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Příloha č. 4 : Fragment rozsudku Josefa Kučery
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