
POMNÍK OBĚTEM 1.  A   2. 

SVĚTOVÉ VÁLKY 
Tento pomník se nachází v Osvětimanech. Na kusu černého mramoru  

jsou vytesána převážně jména mužů, kteří padli v koncentračních 

táborech nebo byli umučeni nacisty. Na obou stranách pomníku jsou 

sochy. Na levé straně je socha truchlící ženy a na pravé je muž s tak 

zmučeným výrazem ve tváři, až mě mrazilo. Ale nejzajímavější a 

zároveň nejděsivější pro mě byl určitě nápis s andělem na vrcholu 

pomníku, který hlásal: „DALEKÉ CESTY NAŠE, MARNÉ VOLÁNÍ, ZA 

VLAST ŽIVOT POLOŽILI“. No není to k zamyšlení? Na to, že jsme se 

celou cestu měli s kamarádkou dobrou náladu, při pohledu na 

pomník jsme byly potichu a na to, že bylo teplo, začalo nám být zima. 

Jakoby nás pomník připravil o veškerou radost ze dne. Rychle mě 

vyfotila na úpatí pomníku a šli jsme rychle domů. 

OLDŘICH PECHAL ,           

československý důstojník   
Má pamětní desku pod pomníkem ,tak o něm napíšu pár řádků 

Narodil se 12 .května 1913 v Osvětimanech a prožil zde první léta 

svého života. V červenci 1937 absolvoval Vojenskou akademii 

v Hranicích na Moravě. Ale muži jako on se nemohli smířit 

s německou okupací a mnichovským diktátem. Proto v na konci 

května odešel do Polska. Na konci května 1941 prodělal na letišti 

Ringway u Manchesteru parašutistický výcvik a byl vybrán k dalšímu 

speciálnímu výcviku. V noci 27. a 28. března 1942 byl jako velitel 

parašutistické skupiny ZINC spolu s Arnoštem Mikšem a svobodníkem 



Viliamem Gerikem vysazen do protektorátu, ale kvůli navigační chybě  

nebyla skupina vysazena na Moravě, ale u Gbel na Slovensku. Osudy 

členů byli od té chvíle naprosto rozdílné. Arnošt Mikš se v noci 30. 

dubna 1942 zastřelil v Požárech na Křivoklástku, bezradný Viliam se 

vydal na četnickou stanici a začal spolupracovat s gestapem. Oldřich 

Pechal  se po seskoku setkal s dvěma německými celníky, které sice 

zastřelil, ale ztratil kufřík s penězi a hlavně doklady. Na Moravě mu 

pomohli jeho příbuzní. Ale při hledání spojení na domácí odboj ho 

zajali nebezpeční konfidenti brněnského gestapa, kteří ho vylákali 2. 

června 1942 k brněnské přehradě. V Kounicových kolejích ho 

připoutali ke svěrací kazajce k posteli. Mučili ho a týrali několik týdnů. 

Oldřich Pechal mlčel, ani když přivedli a následně popravili jeho 

rodinu a příbuzné, neřekl jediné jméno nebo jedinou informaci. 30. 

června 1942 byl odsouzen k trestu smrti a převezen do 

koncentračního tábora Mauthausen. Marně žádal, aby byl jako 

důstojník zastřelen. Poprava oběšením proběhla 22. září 1942. 
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