
Věnováno pomníku jako „Zápis v úschovu“ 

Tento pomník má připomínati naší vesničce do let budoucích souhrn událostí, jichž byli jsme 
očitými svědky. 

Levý bok pomníku je věnován popravenému Františku Bartošovi, našemu rodáku, klempíři z 
Hodolan. Tento vlastenecký pracovník byl v prvé světové válce a jako zajatec v Rusku vstoupil do 
české legie a dosáhl hodnosti rotmistra. Padlým obětem naší vesnice věnoval mosaznou pamětní 
desku, která byla vsazena do původního malého pomníčku na tomtéž místě v roce 1938, tedy 
před okupací naší Severní Moravy. Přáním tohoto legionáře bylo pomník co do výstavnosti znovu 
vytvořiti, poněvadž často k nám dojížděl a vesnici rodnou miloval. Netušil, že s uskutečněním 
jeho přání splyne jeho jméno na mramoru s ostatními obětmi II. světové války. Jeho činnost - 
schůzky, udání, věznění a popravení v Brně – to vše dolehlo soucitně k nám. 

Pravý bok pomníku je věnován třem padlým mladým partyzánům z naší vesnice, byli to: Petr 
Šula, Maxmilian Šula (bratranci) a Jaroslav Odstrčil. Mladíci opravdu urostlého vzezření, kteří se 
zúčastnili podzemního odboje. Životy složili v záměrném zadržení nepřítele na ústupu na silnici 
Šilperk – Cotkytle nad Hájkem, v místě, kde stojí žulový pomníček. Fyzického utrpení prožil 
nejvíce první, to je Petr Šula se silně zraněnou nohou a po několika hodinovém opuštění 
zastřelen německým četníkem už téměř na úsvitě naší svobody. 

Střed pomníku má být nám a všem symbolickým upoutáním a usměrněním k tomu, kolem čehož 
se ovíjí celá naše historie národní, to je svoboda. Ano „Svoboda duše – těla“, „Svoboda Bohem 
národům daná“, kterou nám v gruntovní knize Evropy zajistila Masarykova filosofická moudrost, 
kterou nám zpět dobyla Benešova diplomatická prozíravost opravdu státnická, jakož i Šrámkova 
moravská poctivost. A korunou všeho, což bylo tichým přáním každého Slovana, svoboda 
přinesena neúnavnou, nevyčerpatelnou armádou spojených států Slovanských ze „Svaté Rusi“ . 
A dočkala se vlast, dočkala se i malá vesnička naše těch nepřehledných vojsk z východu. Každé 
oko s pýchou pohlédlo a údiv stíhal údiv.  
Slavnostní odhalení pod vedením místního národního výboru koná se dne 6. července 1946 za 
účasti hostí ze Zábřeha v rámci třídenních „Zborovských oslav“.  
O výstavbu pomníku zasloužili se hlavně partyzáni naší vesnice – Antonín Odstrčil, který sám 
utrpěl průstřel plic, František Pospíšil a různí jiní. Odvoz z Lanškrouna obstarali zdejší rolníci – 
König Petr - pila, Josef Šula, Koubek Jan, Jan Bartoš. 

Zapsáno dne 29. června 1946 

 


