
Denisa Bílá - životopis 

   Paní Denisa Bílá se narodila 23. ledna 1938 manželům Miladě a Rudolfu Kohoutovým. 

Značnou část dětství strávila v rodném Dolním Jiřetíně. S rodinou bydleli v kolonii Centrum, 

která se nacházela přímo naproti dolu Centrum, v němž v dubnu 2016 skončila po 128 letech 

hlubinná těžba uhlí. V roce 1941 se rodině paní Bílé stala nemilá událost. Její tatínek měl 

tehdy problémy s policí, kvůli krádeži hrušek, které vyústily v jeho deportaci do 

koncentračního tábora v Osvětimi. Denisina poslední vzpomínka na otce je jeho návštěva 

v zajateckém táboře u Stalinových závodů, kterou učinily společně s matkou a sestrou. 

Rudolf se svobody nedočkal, 20. dubna 1942  v Osvětimi skonal na tyfus.  

V roce 1944 začaly spojenecké armády dělat nálety, které odnesla nejvíce vesnice Záluží, kde 

se vyráběl benzín pro Hitlerovy potřeby. Kvůli náletům pouštěli učitelé děti, mezi nimi i 

malou Denisu, ze školy často domů. O těchto náletech informovalo rádio, ve kterém vždy 

hlásili, že letadlo letí na Drážďany. Lidé z kolonie se při těchto náletech schovávali v dolu 

Centrum nebo v krytu. Za domem, kde rodina Denisy bydlela, byl zajatecký tábor. V tomto 

táboře žili vojáci z Anglie, Francie a nakonec i z Ruska. Angličané i Francouzi dostávali, díky 

smlouvě s Červeným křížem, balíčky s jídlem, ale Rusové byli často o hladu. Platil přísný zákaz 

jim dávat jakoukoli potravu. Tento zákaz však maminka Denisy porušila a někdo ji udal. Tábor 

byl zrušen po roce 1945. V tomto roce se také rodina paní Bílé, tehdy ještě Kohoutové, 

přestěhovala do vnitřní části Jiřetína, kde se v té době vyskytovalo mnoho Němců. V tomto 

roce začala Denisa chodit do české školy a její maminka začala pracovat v Sokolovně jako 

kuchařka.  Rodina paní Bílé za války hladem netrpěla, vystačila si s jídlem vydávaným na 

potravinové lísky.  

Po konci války se paní Bílá ve Frýdlantu vyučila uzenářkou. V roce 1957 se šťastně provdala 

za Zdeňka Bílého. V roce 1958 se jim narodil syn Libor a o pět let později dcera Irena.  

   V dnešních dnech žije paní Bílá společně manželem v Chomutově, kam se přestěhovali 

v roce 1991, a má šest vnoučat. 


