
Jaromíra Kočnarová

Paní Kočnarová se narodila 3. 5. 1936 ve Vsetíně, což je 20 kilometrů od vesnice Malá 
Bystřice. Její otec byl hajný a matka byla krejčová.  Měla pět sourozenců, z nichž byla 
nejmladší. Roku 1943 k nim začali chodit cizí lidé, kteří prosili o jídlo nebo potřebovali 
odvést na hranice.                                                                                                                         
Na podzim téhož roku k nim přišel mladík, který byl velitel partyzánů, se zprávou, že u
nich bude bydlet. Matka ho uložila na půdě, kde si začal vykládat automaty, pistol i 
náboje. Večer někam odcházel a rodina nevěděla kam. Postupně s sebou vodil více a 
více partyzánů, kteří u nich přebývali taky.  Asi  100 metrů od jejich bydliště spadlo 
letadlo, které hlídali němečtí vojáci, kteří navštěvovali rodinu za účelem pohoštění 
též.                                                                                                                                             
Český četník rodině sdělil, že gestapo bude prohledávat okolí, a někdo musí předávat 
partyzánům zprávy. Paní Kočnarová, jelikož jí bylo osm let, byla pověřena touto 
funkcí, protože jako malá školačka nebyla podezřelá. Pro zprávy, které byly schované 
na předem určeném stromě, chodila s aktovkou. Měla nařízeno, že pokud by jí někdo 
chytil, nebo někoho zahlédla, bude muset papírek sníst. Pro ni to bylo velice stresující.
Celé období války prožívala s rodinou ve velkém stresu a napětí. I po skončení války je
navštěvovalo STB, kteří se ptali po partyzánech.                                                                    
Paní Kočnarová do jejích dvaceti let bydlela s rodiči. Při návštěvě svých sourozenců 
v Náchodě, potkala svého budoucího manžela.                                                                      
Roku 1969 se po jejím provdání, její rodina přestěhovala Náchoda. Vystudovala 
pedagogickou školu, ale kvůli době komunismu nemohla být učitelka. Pracovala na 
utajeném pracovišti. V tomto období se jí narodila holčička, která je už momentálně 
babičkou. Paní Kočnarová bydlí společně se svou rodinou v rodinném domě 
v Náchodě. Má klidný život s milující rodinou, ale období války, gestapo, partyzáni v ní
zanechali nepříjemné vzpomínky, na které myslí dodnes. 

            

Slovy p. Kočnarové :,,Kdyby se tak měli všichni lidi rádi, aby nebyla válka, protože už 
bych nechtěla, aby to děti zažily. Je to hrozné. Nedá se to předat, protože to by musel 
člověk zažít, když nad vámi pořád visí Damoklův meč Hitlera.´´


