KOCHÁNECKÁ TRAGÉDIE
Vážení občané naší obce Kochánky,
V letošním roce na jaře uplynulo 75 let od události, které tehdy tragicky
postihlo mnoho rodin v Kochánkách. Jejich vyvrcholením bylo zasedání
„náhlého soudu“ – jedné z forem fašistické represe.
Je jaro roku 1944. V českém obyvatelstvu tzv. protektorátu sílí naděje na brzký
konec utrpení. Je řada nebojácných, kteří tajně podporují a pomáhají ukrývat
rudoarmějce uprchlé ze zajateckých „lágrů“. I Kochánečtí měli své chráněnce.
Byli jimi dva sovětští občané – Bondarenko a Grudnicki, které v září 1943 našli
lesní dělníci vyhladovělé a otrhané v Borku na břehu Jizery. Postupně se o ně
starala celá ves.
Před svátkem Josefa, 18. března, přijelo před obecní úřad plně obsazené
policejní auto. Skupina mužů v uniformách i v civilu nechala svolat obecní
představenstvo a po delším dohadování, v 11 hodin před půlnocí, byli
předvedeni první podezřelí, manželé Bečkovi, Cibulkovi a Daliborovi. Jsou
zatčeni a k ránu převezeni nejdříve k soudu do Benátek a nakonec do věznice
gestapa v Mladé Boleslavi.
22. března navštěvuje gestapo Kochánky znovu a výslech pokračuje. Dochází
k zatčení manželů Čechových, Hejdukových, Ježkových, Tůmových,
Zbrojových, Františka Eliáše a Ludvíka Tomíčka.
Probíhají přípravy na proces. Jeho inscenace se uskutečňuje 24. března
v uzavřeném objektu Dražických závodů, v sále hostince přeměněného na
soudní síň. Účastníky se z donucení stali zástupci celého Benátecka. Pozváni
byli starostové obcí, přednostové úřadů, ředitelé škol a závodů, jmenovitě
určení.
Obžaloba se opírá o svědeckou výpověď gestapáka Ehrlicha. (Obávaný gestapák
Ehrlich byl podpořen dalším sadistickým gestapákem Schumannem, který vždy zpestřil svými
hrubostmi program dne. Tento nadčlověk se před zraky žen věznňůpředváděl hrubostmi i nad nimi).

Deset obětí – pět žen a pět mužů – vězněním a výslechy pozměněných
k nepoznání, doznává svou vinu. Obhajoba je krátká a nepřesvědčivá. Divadlo
pokračuje řečí státního zástupce, který navrhuje nejtěžší tresty. Jejich výše
přítomné ohromuje.
Nastalé ticho přerušuje vzlykající a plačící nastávající matka paní Růžena
Ježková (svou dceru Miloslavu porodila v koncetráku v roce 1944). Končící tribunál
vyslovuje ortel. Manželé Bečkovi, Cibulkovi, Daliborovi, Zbrojovi a Helena
Čechová jsou usvědčeni ze zločinu napomáhání nepřátelům říše. Jsou
odsouzeni k trestu smrti. Oldřich Hejduk k pěti letům káznice. Poprava byla
vykonána 19.dubna 1944 v Praze na Pankráci.
Ani po 75 letech nezapadla kochánecká tragédie v zapomenutí. Jména
nezůstala jen v kronikách a na deskách pamětníků.
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