ALOIS PEŠORNA
Už je to dávno, kdy jsem na nějakém seznamu
žamberských obětí druhé světové války nalezl jméno
Alois Pešorner. Kromě data úmrtí jsem o něm nic nevěděl
a tak jsem stále jen opakoval jméno. Více jsem zjistil až
při přípravě poslední knihy. Příjmení je zkomoleno už
v seznamu místní pobočky odbojářů. Nebyl popraven za
hospodářský delikt, jak je uváděno v Žamberských listech č. 8 z roku 1995 a 2000.
Správné jméno je Alois Pešorna. Narodil se 21. června 1913 v Dlouhé Třebové jako syn tkalce. Letos tedy
uplynulo 100 let od jeho narození. Vyučil se elektromechanikem a pracoval v různých firmách. Po skončení základní vojenské služby v roce 1937 byl přijat jako provozní elektrikář u firmy Jan Hernych v Ústí nad Orlicí.
Za války bydlel v Nekoři a do práce dojížděl. V továrně se zapojil do práce ilegální skupiny komunistické
strany, vedené Františkem Dudkem. Ústeckou okresní organizaci KSČ vedl Pešornův nevlastní bratr František
Kovář. Pešorna sám do strany také vstoupil a do Nekoře
z práce dovážel ilegální tiskoviny.
V roce 1941 ústeckou stranickou organizaci rozkrylo pardubické gestapo. Po skončení vyšetřování obvinění čekali na soud v Terezíně. Ve dnech 22. a 23. října
1942 stanulo před trestním senátem Vrchního zemského
soudu v Litoměřicích 25 členů organizace. Za přípravu

velezrady byli Alois Pešorna a rodák ze Žamberka Bohumil Hrůza odsouzeni na tři roky káznice a ztráty cti.
Alois Pešorna odpykával trest v káznici Gollnow.
Paní Kristíně Pešornové odtud došla zpráva, že 14. května 1943 ve 21,45 hodin její manžel zemřel na otevřenou
tuberkulózu v místní nemocnici. Převoz mrtvoly nebyl
povolen. Vystavení Úmrtního listu bylo podmíněno zasláním rodného a oddacího listu v německém překladu
obecnímu úřadu Gollnow.
Vdova byla po válce členkou žamberské organizace
odbojářů a v roce 1961 požádala jejím prostřednictvím o
přiznání osvědčení podle zákona č. 255 z roku 1946.
Jinak se Žamberkem nemá žádnou spojitost. Informace
jsou ve Vojenském historickém archivu Praha fond 255
čj. 51552/62 a v Archivu bezpečnostních složek Praha
fond 141 sign. 521-6.
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