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Pan Bohumil Hrubý, původním jménem Gottlieb, se narodil 4.4.1928 v Úsově. Jaho 
maminkou byla paní Anna Hrubá roz. Flášarová z Bezděkova, tatínkem pak Gottlieb Hrubý, 
nadporučík u wehrmachtu.

Pan Hrubý měl 5 sourozenců s tím, že bratr Josef padl během druhé světové války na frontě 
v Itálii. Doposud žijí jeho sestra Gertruda a bratr Rudolf.

Školní docházku absolvoval v Úsově v německé škole. Během 2. sv. války narukoval 
k hitlerjugend, kteří měli střelnici přímo na židovském hřbitově v Úsově. Během výcviku byl 
považován za velmi schopného a spolehlivého vojáka a tudíž byl přiřazen k parašutistům. Při 
seskoku nad Salzburgem byl ale zraněn a poté se již na frontu nevrátil. Po celou válku posílal 
své mamince dopisy. Ty ovšem mizely neznámo kde a tak jeho maminka ani nevěděla, zdali 
vůbec žije.

Po 2. sv. válce se stal nejdříve zajatcem, kdy zažíval těžké chvíle při odsunu německého 
obyvatelstva z Čech, kterým dokonce pomáhal přenášet věci přes hranici, spával na zemi či ve
sněhu v zajateckých táborech a poté se pohyboval po Německu a Francii, kde hledal práci a 
bál se vrátit, protože by nejspíše skončil jako vězeň v uranových dolech. Zpátky do Úsova se 
tak vrátil až v roce 1947, ovšem svého otce již neviděl, protože ten byl po válce vězněn na 
Mírově a když se vrátil, umírá. Pan Hrubý, jak sám říká, kvůli válce de facto mládí neměl.

Musel ovšem znovu narukovat tentokrát do československé armády, kde byl jako 
nespolehlivý přiřazen k pomocným technickým praporům, kde musel těžce fyzicky pracovat.

Se svojí budoucí chotí Boženou se poznal v Lipníku nad Bečvou. Svatbu měli 16.2.1952 
během kruté zimy a za celých 64 let, kdy byli spolu, se nepohádali. Spolu měli 3 děti (syna a 
2 dcery, jedna z nich ve 48 letech umírá). Bohužel jeho manželka zemřela 3.2.2017 ve věku 
86 let.

Celý život až do důchodu pracoval v nástrojárně MEZ Mohelnice a jeho celoživotními 
koníčky byly šachy a fotbal. Ve fotbale měl dokonce funkci asistenta klubu a posléze 
pokladníka, podílel se na navázání družební spolupráce se slovenskou obcí Lazany, která 
funguje dodnes.


