
Jindřich Pochožaj

Jindřich Pochožaj se narodil 20. 1. 1933 v Českém Straklově na Ukrajině.

Narodil se do rodiny zámečníka v Českém Straklově. Měl o devět let staršího bratra Borise. Nedaleko

Českého Straklova byla řeka Ikva, ve které s jeho otcem rybařili a také bažiny, kde se utopil ten, kdo

to tam nezná. V Českém Straklově byla cesta, která byla prašná, a tak byl problém na jaře a na

podzim se dostat  na druhou stranu.  Český Straklov je  krásná česká vesnice na Ukrajině.  Soused

odnaprot měl statek a na něm dvě černé kobyly. Český Straklov bylo centrum pro okolí. Kousek od

Českého  Straklova  byl  Ukrajinský  Straklov,  kde  chodili  do  kostela,  protože  pan  Pochožaj  je

pravoslavný věřící. Rodina pana Pochožaje spala za 2. světové války na zahradě ve vykopaném elku

pokrytém dřevěnými deskami.

 Za  2.  světové války  měli  zákaz  jezdit  večer  pryč,  protože banderovci  by  se  prý  mohli  splést   a

nedopadlo by to dobře. Jednou popravili  slušnou polskou rodinu, na kterou se byl pan Pochožaj

podívat, protože tam měl kamaráda.

 V roce 1939 začal  studovat na základní škole v  Českém Straklově.   Ve 4.  ročníku přestoupil  do

ukrajinské školy. V roce 1947 absolvoval základní školu. Následně se v Uničově vyučil zámečníkem a

odjel studovat na dvouletou technickou školu v Brně, kde to roku 1955 ukončil.

 Jako dítě chodil sáňkovat. Jelikož v Českém Sktraklově nebyly kopce, tak si kopec postavili. Když měli

čas, jezdili na túry, lyžovat. V Českém Straklově pan Pochožaj jako malý pěstoval králíky pro okrasu a

následně je s kamarády vyměňoval. Také hráli špačka. Špaček byla hra, kde si ohobloval klacek do

špičky, následně do něho bouchnul, on pak vyletěl do vzduchu a potom do něj udeřil po druhé a ten,

kdo to dál odpálil, vyhrál.

 Za 2.  světové války šel  jeho bratr jménem Boris  do války.  Ve válce padl  někde mezi  Opavou a

Ostravou. Boris padl 26.4 1945. Byl podporučík. Boris byl pochován původně u nějaké paní, a tak si

pro něj přijeli a pochovali ho v Dolním Benešově. Byl mu postaven pomník a na Den osvobození za

komunistů se k němu dělal pochod. Otec se seznámil s jednou paní, která nemohla najít tělo svého

padlého syna, a tak se starala o Borisův hrob jako by byl jejího syna.

Následně se odstěhoval do České republiky. Původně se nechtěli odstěhovat, ale když zjistli, že jim

tady padl člen rodiny, tak se odstěhovali. Původně dojeli do Bochova u Karlových Varů, kde pobyli

krátkou chvíli a odjeli do Rohle, kde dostali dům po Rakušanech. Když se stěhovali, tak s sebou vzali

spoustu věcí, např. soustruh. Ve stejném roce začal pan Pochožaj studovat na střední škole, obor

zámečnictví. Chtěl se stát stejně jako jeho otec zámečníkem, a proto začal studovat tento obor. Po

nastěhování do Rohle začali dům rekonstruovat.



Pan Pochožaj měl menší problémy, protože nebyl ve straně, a tak se jednou jeho dcera nedostala na

vysokou školu. Jednou byli pozváni na Ukrajinu do Lvova s celou jeho rodinou. Při návratu navštvili

jejich starý dům v Českém Straklově. Také navštvili Polsko, kde přespali ve Varšavě, kde také viděli

vitrínku bot popravených dět. Nebo se jeli podívat se soudruhem z Kamenné do Rakouska. Nebylo

to prý tak hrozné, protože byli kamarádi.

Jindřich Pochožaj v Rohli stále žije v sousedství jedné ze svých dcer.


