
Dobré odpoledne, paní Řádková,

díky za Váš dotaz, pokusím se na něj odpovědět. Na konci války panovaly poměrně zmatené 
poměry, často byli padlí vojáci Rudé armády (o Němcích nebo Rumunech nemluvě) pohřbíváni bez
uvedení jmen. Buď se je v tom zmatku nepodařilo zjistit, anebo je vlastní vojenské útvary vedly 
jako nezvěstné. Ovšem i v případech, že jména byla známa, často docházelo k chybám při 
přepisech na náhrobky, do úředních listin či kronikářských záznamů. 

Bohužel už nejsem schopen Vám přesně uvést, z jakých zdrojů jsem ta jména čerpal, určitě to bylo
více materiálů a určitě jsem si nic nevycucal z prstu :) Čerpal jsem jednak z již vytištěných zdrojů, 
pak ze seznamu válečných hrobů z okresu ZR a nevytištěných materiálů z archivu bývalého ČSBS
ZR. Ale došel jsem na nesrovnalosti, které jsem si u sebe poznačil, a které v podstatě dokládají tu 
zmatečnost při zaznamenávání jmen. 

Posílám Vám to celé 

Římsko-katolický hřbitov Nové Město na Moravě

vojín Lutikov – pohřben 12.5. 1945

neznámý ruský voják – pohřben 12.5. 1945

? Ivanovič Simotin – pohřben 15.5. 1945

vojín Nikolaj Goušarov – pohřben 20.5. 1945 x Goušorov

partyzán „Petr“ – pohřben 24.5. 1945

neznámý ruský voják – pohřben 27.5. 1945*

vojín Džabar Džabarov – pohřben 9.6. 1945 x Džabylov

vojín Michail Jefimovič Kogan – pohřben 5.7. 1945

neznámý ruský voják – pohřben 27.7. 1945*

neznámý rumunský voják – pohřben 17.5., v roce 1951 exhumován a přemístěn 

 Ve městě byli pohřbeni rovněž vojíni RA Nikolaj Ivanovič Krasnov (1911) a Viktor Fedorovič 

Panpatov (1917), dříve narychlo pochovaní v Radňovicích a později pohřbeni na hřbitově.

 Park na náměstí, později hřbitov

Kpt. Ing. Pavel Davidovič Rogoza (17.11.1907) – pohřben 30.6. 1945

Podle mého názoru je právě ten P.D.ROGOZA tím důstojníkem zabitým při dopravní 
nehodě u Nové Vsi.

Mějte se hezky, pěkný víkend
S pozdravem

Ondřej Červený

Od: <osvobozeni1945@seznam.cz>       Komu: <Zofie.Radkova@meu.nmnm.cz>   Datum: 30.06.2017 15:44

Předmět: Re: dotaz
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