Několik poznámek
k poválečné historii Kvíčalky
Pro ty, které to zajímá, připojuji několik poznámek
k článku o historii Kvíčalky v období po roce 1945.
Předesílám, že jde o marginálie posbírané porůznu
z nejrůznějších pramenů. Ucelené zpracování tohoto
období je prozatím v nedohlednu.


Mám za to, že mi řada pamětníků "starých časů" dá
za pravdu, že mezi Kvíčaláky kolovaly o Kvíčalce
nejrůznější tu více tu méně uvěřitelné zvěsti. K těm
poetičtějším patří třeba ta o kvíčalovských sovách
nebo o zakopaném německém zlatě. Jsou však mezi
nimi i zprávy méně poetické, mimo jiné ta z léta
roku 1948.
V pondělí 5. července tohoto roku byl na Kvíčalce
zahájen první běh okresní politické školy, kterou
organizoval OV KSČ v Moravské Třebové. Škola
byla umístěna v budově ozdravovny družstva Rovnost. Další běh zahajoval 19. července. Ve čtrnáctidenních kurzy bylo školeno po třiceti činovnících.
Ideovým vedoucím školy byl "soudruh" Igor Kloss.
Jak se v souvislosti s prvním červencovým kurzem
vyjádřil místní tisk "žákům se zde velmi líbí, i když
jim prvé dny trochu kazilo nepříznivé počasí". Jak je
vidět, ani soudruzi přes veškeré proklamace nedokázali poručit větru dešti. Ostatně "nepříznivé počasí" provázelo téměř každý červencový letní tábor,
jen nám to až tak moc nevadilo.


Další zpráva je poněkud intimnějšího rázu. Jde o
vzpomínky Miroslava Větra, který byl členem poválečného skautského střediska a jak se při našem
rozhovoru ukázalo, byl též po jistou dobu majitelem
jedné z usedlostí, které se po odsunu původních
německých obyvatel "uvolnily".
"Ta spodní (chata), co byla u toho potoka... tak ta
byla moje. To byla krásná chata. Jenomže ty cihly
někdo sebral. Vrch byl dřevený, byla tam ložnice,
dole byla jídelna a kuchyň. Je to ta, co ji později
přenesli přes ten potok. Táta (František Větr) to
koupil od Národního výboru v Ludvíkově nebo Malíkově, nevím. Bylo to asi v roce 1946 a v roce

1948 nám to na chvíli zabral OV KSČ, bylo tam to
školení. A potom už o to táta přestal mít zájem.
Tam jak stojí ten dřevěný vrch (chata), tak v tom
místě ještě kousek vedle, tam byly chlévy a patřilo
to nějakému advokátovi z Jevíčka... Nahoře to je
bývalá hájenka, to vyhořelo... Šli jsme tam vždycky
v pátek večer a v neděli večer zpátky. Byl tam sporák, máma tam normálně vařila, vchod do jídelny a
kuchyně a schody nahoru. Zezadu byly ještě dřevěné schody nahoru. V ložnici byla dřevěná dvojdílná
skříň s vypalovanou hlavou srnce, to bylo ještě po
předchozích majitelích... A vedle té chaty jsme měli
v tom břehu taková dvířka a napresovaná hlína, to
byla lednička... Ovocné stromy, které tam rostly patřily k té hájovně. Za nás v ní nikdo nebydlel, bylo
to úplně opuštěné, hajný byl v Ludvíkově. Takže
tím pádem nebylo potřeba pro hajného místo, tak
tam dělali to školení KSČ a v té naší chatě spali...
Tam bylo krásně. Potom jeden čas, jak řádili ti banderovci, tak jsme se tam báli chodit. Jednou, když
jsme byli s tátou na houbách, tak tam, jak se sjíždí
na Kvíčalku, jak je ten kamenolom a potom dole ta
lesní školka, tak tam nechali takové zelené jako německé svetry, jak se tam převlékali. A táta říkal, to
tady určitě byli banderovci..." (Kráceno).


A na závěr ještě krátkou vzpomínku
Ladi Weissara.
"Na Kvíčalku jsem chodil s kamarádem Tondou
Bieberlem ještě před vojnou. V té době byla postavená v místech pozdější "střelnice". Měla dvě patra,
dole byla jídelna, nahoře se spalo. Chata stála obrácená vchodem a okny směrem k Suchému vrchu,
měla řadu oken, takových, jaká byla v továrnách a
z druhé strany měla balkónek a dřevěné schodiště.
To bylo později odstraněno. nahoře bylo několik
postelí nad sebou postavených do podkovy kolem
stěn asi tak pro deset lidí. Dole by dřevěný vypalovaný nábytek, dvě skříně, truhla a skleník. V době,
kdy jsme sem chodili, zde ještě žili staří manželé,
bydleli v domku v místech dnešního hřiště. Měli kozu, slepice a jinou havěť. Nosili jsme jim ze Třebové
mouku a jiné potraviny výměnou za mléko a brambory. V chatě byl taky sporák, který jsme s Tondou
přivezli ze Třebové na dvoukoláku... Když jsem se
vrátil z vojny, moc jsem se o chatu nezajímal. Později ji zabrali svazáci z Městečka Trnávky, kteří ji
značně zpustošili, poztrácel se nábytek a tak dál.
V době obnovy střediska v roce 1968 to místo objevili Mirek Kužílek a Tonda Kristek..."
3. dubna 2008 napsal Jirka Šmeral jako komentář
k článku „Sraz Kvíčaláků – tak je to tady!“
na http://www.vsmt.cz/jessie/Articles/75.aspx

