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Úvod: 

 Nutnost seznamovat současnou 

generaci s historií naše národa vychází 

z poznatků, že dějinné skutečnosti, 

zaznamenané v okamžiku dané události, jsou 

faktem, který nese odkaz dané doby. 

 Publikaci, kterou jako druhé vydání, 

vydává Okresní sdružení hasičů Nymburk, 

zpracovala redakční rada Okresní hasičské 

jednoty č. 34. Tato jednota sdružovala obvody 

Nymburk, Poděbrady a Městec Králové. Zde 

stojí za zmínku dělení územní samosprávy 

Československa, které vycházelo z císařského 

nařízení roku 1850, kdy se panství dělila na 

okresy politické a soudní. Vznikem 

Československé republiky a zákonem č. 

121/1920 Sb., ústavní listina Československé 

republiky s návazností na zákon č. 126/1920 

Sb. o zřízení župních a okresních úřadů byla 

republika rozdělena do žup, které dle 

dnešního výkladu lze považovat za kraje. 

Okres Nymburk, jak ho známe dnes, patřil 

pod IV. Župu, se sídlem v Mladé Boleslavi. 

Zákonem č. 125/1927 Sb. o organizaci 

politické správy a obnovením zákona po 

protektorátu dekretem prezidenta republiky č. 

121/1945 Sb. byl současný okres dělen na 

politické okresy Poděbrady, Jičín, Mladá 
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Boleslav a Český Brod a soudní okresy 

Poděbrady, Nymburk, Městec Králové, Nové 

Benátky /Benátky nad Jizerou/, Český Brod, 

Mladou Boleslav a Libáň. 

 Neznámí autoři publikaci zpracovali na 

základě v té době platného členění, kdy se 

jednalo o politický okres Poděbrady, který 

pokrýval většinu území dnešního okresu. Z 

tohoto územně politického členění i vyplývá 

název publikace. 

 Nové zpracování publikace proběhlo 

formou digitalizace, úpravami fotografií a 

doplnění chybějícího nebo poškozeného textu. 

Slohová úprava nebyla provedena, aby byla 

zachována historická a společenská výpověď 

našich předků. Ti publikaci zpracovali v době, 

kdy rány osudu byly živé, a sami autoři 

zrůdnost doby zažili. 

 Vzpomeňme na ty, kteří pro svobodu a 

demokracii položili život, vzpomeňme na jejich 

rodiny, které byly ztrátami svých blízkých 

zasaženy.  

 Čest jejich památce. 

 

    OSH Nymburk 
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Hasičská Hymna 

 

Signálem trubky, požárů dýmem 

 volá nás lidstvo pomoci včas! 

 Ve službě dobra životy klásti 

 velký je úkol každého z nás! 

Kráčíme svorně bez bázně, strachu,  

neseme pomoc o úzkosti chvil. 

 Pomoci z trýzně národu svému toužíme,  

bratři, podle svých sil. 

Majetek lidský, život žen, dětí  

vyrveme divým plamenům vráz, 

 služba jak těžká, svěřená sboru, 

 v neštěstí velí každému z nás. 

Kupředu, bratři, ve jménu lidství, 

 v propast ať klesne nenávist zlá, 

 láska a právo, bratrství pravé  

jitřenkou jasnou všude nechť plá! 
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Okresní hasičská jednota Nymburská č. 34  

v národní revoluci 1945. 

 

Československé dobrovolné hasičstvo plnilo vždy 

věrně svoje národní povinnosti. Je pravda, že v letech 

sedmdesátých, minulého století /počítáno od roku 1946/ 

vznikaly první české sbory dobrovolných hasičů pod 

vlivem německým, ale brzy se hasičstvo české vymanilo z 

cizího vlivu, mělo svoje české vedení a stalo se spolkem 

vlasteneckým, aby zanášelo pochodeň národního 

uvědomění a české národní kultury do nejmenších vísek 

zemí koruny svatováclavské. V popředí hasičstva vidíme 

muže ryzího národního cítění, především české 

vlastenecké učitele Jak. Al. Jindru, Adolfa Lud. Seidla, 

Jos. Macháčka a jiné, kteří vtiskovali hasičské organisaci 

národní ráz. Svědčí o tom tehdejší hasičský tisk, sjezdy a 

schůze, na nichž pronášeny vlastenecké řeči, hasičský 

kroj čamarový, ale hlavně tzv., národní daň, která určena 

k podpoře českých menšin ve zněmčených krajích Čech, 

Moravy i Slezska. Každý český hasičský sbor měl na 

starosti některý sbor v menšinách, zvláště pak sbory ve 

Slezsku, který podporoval a češství tak udržoval. To bylo 

v době, kdy ještě český národ úpěl pod jhem Habsburků! 

Tehdy jistě nebylo v očích úřadů zásluhou býti českým 

vlastencem a proto také i členství v českých hasičských 

sborech bylo nerado viděno, na př. c. k. školními úřady. 

Když se za Rakouska pracovalo národnostně ve 

sborech dobrovolných hasičů, tím více byla rozvinuta 

národní práce za doby první republiky, zvláště po státním 

převratu v r. 1918. I pro československé hasičstvo byl den 

28. října dnem vysvobození a počátkem radostné práce 

pro národ a samostatný stát. Hasičstvo několikráte na 
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svých sjezdech zdůraznilo, že je členem národního celku, 

který chápe svou povinnost a také ji plní. Tím hlubší byla 

bolestná rána Mnichova a toho všeho, co po Mnichovu 

následovalo. Československé hasičstvo cítilo hned na 

počátku německé okupace, že národní nesvoboda je horší 

nežli smrt, a proto se také hned tehdy začínalo formovati 

k odboji proti nespravedlivému útlaku nacistů a fašistů. 

Můžeme s pýchou konstatovat, že hasičská organisace 

nebyla zamořena fašismem do té míry, jako bylo u jiných 

spolků a organisací. Hasičstvo, které mělo své členstvo 

většinou z pracující třídy, v převaze bylo zachováno 

demokracii, takže také brzy ve svých řadách začalo 

pomýšlet o svržení nacistického jha. 

Dokladem tohoto stavu československého 

hasičstva jsou zprávy hasičských sborů, že byl pilně 

sledován a i s nasazením života a existence, společně 

poslouchán zahraniční rozhlas československého odboje, 

jeho zprávy byly šířeny mezi členy hasičských sborů a tak 

udržována naděje, že zvítězí spravedlivá naše věc. 

Budeme míti příležitost doložiti dále osobními obětmi 

bratří toto své tvrzení. I jinak můžeme konstatovati, že 

hasičstvo ve svém celku bylo velmi málo porušeno 

národní zradou. Četné oběti koncentračních táborů, 

utrpení našich bratří ve vyšetřováních gestapa svědčí o 

tom, že stálo hasičstvo za demokracií, jak nás učili 

president Osvoboditel Dr. T. G. Masaryk a jeho žák 

president Dr. Edv. Beneš. 

Tento stav byl znám vedoucím zahraničního 

odboje, s nímž byly udržovány styky dobře před slídiči 

okupantů skrývané. Při značné opatrnosti a obratností 

podařilo se oklamati nepřítele do té míry, že byly 

hasičstvu svěřovány úkoly, při nichž nejedna dobrá 

služba byla vykonána pro náš národní odboj. A hasičstvo 
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celkem dobře přežilo dobu tuhé reakce, takže bylo více 

pronásledováno teprve v poslední době světového zápasu. 

Roku 1941, jednak zahraničním rozhlasem, 

jednak cestou spolupráce se zahraniční vládou 

československou bylo sděleno, že se spoléhá na jeho 

pomoc v případě kapitulace Německa, poněvadž 

hasičstvo zůstalo jedinou uniformovanou složkou 

československou, dosud málo dotčenou násilím a tudíž 

schopnou, aby v případě převzetí moci z rukou okupantů, 

mohlo ihned zasáhnouti rozhodně a účinně. Vedoucí 

československého hasičstva pracovali tajně v dohodě se 

zahraničním odbojem a informovali vždy včas a obratně 

podřízené složky, zvláště vedoucí okresních hasičských 

jednot, odkud se šířily nutné pokyny do hasičských 

sborů. Němci byli připraveni na ilegální činnost hasičstva 

a hleděli ji zabrániti tím, že zapojili hasičstvo přímo do 

svazku státní policie; počítali, že tak musí hasičstvo 

pracovati jenom pro ně a pro jejich nacistické cíle, věrno 

své zásadě „Bližnímu ku pomoci", aniž by rozeznávalo 

národnostní rozdíly. Je pravda, že dobrovolný hasič bude 

pomáhat i nepříteli svému podle zásad pravého 

křesťanství, ale zraditi národ, zapříti své češství, toho 

československý hasič schopen není. V tom se okupanti 

zklamali. Je pravda, že zavedli Němci určitý pokrok ve 

výcviku, výzbroji a výstroji hasičstva, ale ten zaváděli 

jenom pro své cíle, neboť potřebovali ochrany proti 

požáru při bombardování. Ostatně to, co zaváděli, bylo již 

za první republiky připraveno a jenom pro změněné 

politické poměry musilo být odloženo. Nemůže tedy ani 

to, co zde nacisté vykonali v oboru hasičském sloužiti ke 

cti německého národa, poněvadž bylo jen zase projevem 

jejich sobeckých válečných cílů! A tak tedy mělo vlastně 

sloužiti, zase jen vykořisťování českého národa. 
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Poslušní zahraniční výzvy, dali vedoucí hasičstva 

potřebné rozkazy podřízeným složkám. Tehdejší vedoucí 

činovníci na Nymbursku, Poděbradsku a 

Královéměstecku dali pokyn: „Bratří, dělejte, jen co 

musíte a pomáhejte svým lidem, kde můžete!" Tohle 

vyzvání bylo rozseto po celé oblasti OHJ čís. 34 a našlo 

plný ohlas u vedoucích sborů i členstva. Přinesla sice tato 

výzva utrpení a smrt některým bratřím a jejich rodinám, 

ale ovoce práce osvobozovací dozrávalo; bez obětí, slz a 

krve nebylo vítězství naše možné a ti, kteří se dali do 

služeb osvobozovací práce, byli si toho vědomi. Odvážně 

se chopili podzemní činnosti, rozšiřovali ústně i letáčky 

uvědomění národní a odvahu ke spolupráci všech. 

Nacisté slídili, hledali pramen odboje a počali 

zatýkati naše pracovníky. Poděbradsko bylo brzy 

postiženo, hned potom na Nymbursku zatčen byl 5. října 

1941 br. Václav Náchodský z Hrubého Jeseníka pro 

rozšiřování letáků obsahu protinacistického. Byl vedle 

práce v hasičstvu také dobrým Sokolem. Byl odvezen do 

Mauthausenu, kde po nelidském mučení zemřel 10. 

března 1942. Zanechal vdovu Annu a děti Miloslava (nar. 

1933) a Miroslava (r. 1941). Pro rozšiřování letáků byl 

zatčen dne 12. října 1941 br. Ladislav Somr z Čilce, 

odvezen do Mauthausenu, kde v červenci 1942 po mučení 

zemřel. Zanechal manželku Aloisii a děti Oldřicha (nar. 

1931), Jaroslava (1934) a Ladislava (1942). Poněvadž syn 

Ladislav narozen byl 19. ledna 1942 a otec jeho zatčen v 

říjnu téhož roku, nepoznal vlastně nejmladší sirotek 

svého hrdinného otce; zbývá mu jen čestná památka po 

něm. 

Roku 1942 pamatovalo vedení hasičstva na 

železnou zásobu benzinu pro revoluční hnutí. Bylo jisté, 

že v době motorizace armád bude třeba míti pohotově 

motorová vozidla pro případ odboje. Taková železná 
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zásoba dala se maskovati velmi dobře tím, že stříkačky 

hasičských sborů jsou většinou motorizovány, takže stále 

benzinu potřebují. Nacisté sice nedůvěřovali, chovali se k 

požadavku hasičstva odmítavě, ale konečně se podařilo je 

přesvědčit, že hasičstvo ve zvýšeném nebezpečí při 

bombardování potřebuje větší zásobu pohonných látek 

pro své stroje a tak se zdařil lstivý ten tah. 

Hasičstvo pracuje v této době podzemně dále tím, 

že jsou dávány tajně další rozkazy a pokyny vedoucím 

okresních jednot, sborům a členstvo je povzbuzováno 

stále v odporu proti okupantům. Tehdy byl pro některé 

výroky zatčen br. JUDr. Tomáš Sedláček z Nymburka, 

známý hasičský pracovník, který byl i předsedou ZÚHJ v 

Čechách. Byl zatčen 10. června 1942 a vězněn v Kolíně, 

kde byl vyšetřován známým mučením gestapa. Po 

vyšetřování byl poslán k stannému soudu do Prahy a 

popraven 25. června o 19.17 hod.. V novinách oznámili 

vrazi, že byl popraven, poněvadž schvaloval atentát na 

Heydricha, katana českého lidu. V hasičstvu, zvláště v 

OHJ č. 34 vzbudil tento násilný čin zděšení a posílil odpor 

proti okupantům. Bratři hasiči dobře znali činnost br. Dr. 

Sedláčka v bývalé župě, věděli, že pochází ze známé has. 

rodiny, jejíž otec Jan Sedláček byl dlouholetým 

předsedou župy, syn Florián jednatelem a později 

starostou župy, syn Hanuš jednatelem, vzdělavatelem a 

hasičským spisovatelem, nejmladší syn Tomáš pak nejen 

činovníkem v župě, ale i ve sborech hasičských v 

Bobnicích, Kovanicích a konečně i činovníkem Zemské 

ústřední hasičské jednoty. Bylo známo, že to byl Dr. 

Sedláček, který zachránil hasičstvu veliký majetek a to 

Hasičský dům v Praze XII a že pracoval nezištně pro 

hasičstvo, ale často i pro jednotlivce sociálně slabé. 

V té době rozrušila veřejnost tragédie Lidic. 

Zvýšila odpor proti hnusnému nacismu a vyvolala také 
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snahu, aby se pomáhalo těm, kteří byli ničemnými vrahy 

postiženi. Tím více byla čerpána posila v naslouchání 

zahraničního rozhlasu, a když i v zahraničí byly pořádány 

sbírky pro lidické oběti, odhodlali se také naši lidé 

k činům. Tak i ve Mcelích na okrese nymburském začali 

sbírati pro Lidice doma i v okolí. Sbírku konal zvláště br. 

Štěpán Haleš, ale stal se obětí své ušlechtilé snahy. Byl 

zatčen 7. října 1942 ve Mcelích, odvezen do Kutné Hory, 

Kolína, Terezína a konečně do pověstné Osvětimi, kde po 

nesmírných útrapách zemřel 6. března 1943. Zanechal 

manželku Annu, která žalem zemřela r. 1945 a zůstala 

po něm osiřelá dcera Anna. Téměř současně odehrává se 

drama br. Jos. Kubína ze Mcel, který byl zatčen také v 

souvislosti sbírky na Lidice a odvezen do Osvětimi, kde 

byl 6. března 1943 umučen. Zanechal vdovu a dvě dítky, 

obě nezaopatřené a to Jaroslava a Mirka. Oba tyto bratry 

má na svědomí známý vrah Josef Kramer, nazývaný 

Belsenská bestie. Už jeho jméno žaluje celé veřejností, že 

zhynuli bratři hroznou smrtí po krutém mučení. Dále byl 

zatčen 17. listopadu 1942 br. František Libich ze Mcel, 

rovněž pro sbírku na Lidice. Byl odvezen do Kutné Hory, 

Kolína, Terezína, až doputoval na své těžké křížové cestě 

do pověstné Osvětimi. Za vinu se mu kladlo, že sbíral na 

Lidice, ale my víme, že také podporoval ruského 

válečného zajatce šatstvem, prádlem, ba i ze skrovných 

svých prostředků potravinami. Když tušil, že bude 

zatčen, prosil nynějšího velitele hasičského sboru ve 

Mcelích br. Josefa Váňu, aby se v případě jeho zatčení 

chráněného zajatce ujal. Br. Váňa vyhověl přání svého 

bratra a ruského uprchlého zajatce chránil a podporoval. 

Oceňujeme dnes odvahu, s níž si oba bratři počínali, ale 

také skutečně bratrský poměr odpovídající plně naší 

hasičské zásadě lásky k bližnímu. Br. Libich umučením 

zemřel v Osvětimi dne 17. dubna 1943. Zanechal vdovu 
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a dítky Josefa a Františka, oba nezaopatřené. Poslední 

umučený bratr ze Mcel, který byl stíhán pro sbírku na 

Lidice, byl br. Jaroslav Káninský. Byl zatčen 17. 

listopadu 1942, prošel vězeními jako soudruzi jeho a 

konečně dopraven do Osvětimi, kde zahynul 27. dubna 

1943. Byl svobodný, ale měl staré rodiče, jimž měl býti 

oporou ve stáří. Dne 9. prosince 1942 zatčen pro sbírku 

na Lidice br. Josef Krupička ze Mcel, domkář, 

organisovaný komunista. Byl převezen četnictvem do 

Kutné Hory, potom do Kolína a konečně do Terezína. V 

srpnu 1943 byl převezen do Dachau, nato vláčen po 

různých místech v říši na práci při špatné stravě, až se 

dočkal po těžkých ústrcích 5. května 1945, kdy po 

pochodu smrti, jenž trval jeden a půl dne, byl ponechán 

s jinými druhy svému osudu v lese. Nato putoval pěšky 

10 dní k Pašovu v Bavořích; živil se milodary. Potom byl 

anglickým vojskem odkázán do sběrného tábora v 

Burghausenu, odkud byl dopraven do ČSR, takže 

všechna utrpení přežil. 

Pozorujeme-li blíže případ Mcelský, můžeme 

souditi, že bylo se všemi bratry nakládáno nejvýš surově, 

poněvadž tehdy měl býti český národ potrestán strašlivě 

za to, že na české půdě padl sloup Hitlerovského režimu, 

hnusný vrah Heydrich. Chvástavá nacistická banda 

mstila smrt svého policisty, známého krvavými činy nejen 

z Čech, ale i z jiných okupovaných zemí. 

V osudové souvislosti s vylíčeným případem jest 

zatčení na Loučení, kde pro sbírku na Lidice zatčen byl 

br. Jaroslav Římala po věznění na různých místech 

zavlečen do Osvětimi, kde jistě přičiněním Kramera 

zemřel r, 1943. Zanechal vdovu Marii a dvě nezaopatřené 

dítky. 

Zavíráme knihu pamětí nad mcelským případem 

uspokojením, že řádění nacistů zastavilo se u těchto 
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obětí, ač hrozilo nebezpečí prozrazení nejméně 60 

obětavým a citlivým lidem, kteří jednak sbírku konali, 

jednak příspěvky skládali. Jistě způsobila houževnatá 

vytrvalost mučených bratří, že se ničemní nacisté 

nedozvěděli o těch, po nichž se během mučení dotazovali. 

Zatčení bratři trpěli, ale druhé chránili, čímž dokázali, že 

umírali jako hrdinové pro svůj národ a svobodu! 

Dne 26. listopadu 1942 byl zatčen br. Josef 

Kadlec z Chleb, který následkem mučení zemřel 23. 

března 1943 v koncentračním táboře v Osvětimi. A vina 

jeho? Dopustil se podle názoru nacistů neodpustitelného 

hříchu, že podal svému příbuznému židovi ruku na 

rozloučenou, když gestapo toho příbuzného odváželo z 

domova. Také mravnost nacistická, která nenáviděla Židy 

až do zblbnutí, „s odpuštěním!“ a při tom hlásala do 

světa, že chce budovati Evropu na nových, spravedlivých 

a prý socialistických zásadách. Na jedné straně dali 

vyplňovati tiskopisy s připravenou větou: „Nejsem Žid, 

Polák ani Cikán!" a týmiž ústy hlásali lásku k národu, k 

soukmenovcům atd. Obílené hroby, falešníci a lháři, kteří 

se dovolávali Boha, aby jím pomohl k vítězství. Tihle lidé 

bez svědomí a úcty k člověku, chtěli vládnout českému 

národu, jenž byl proniknut myšlenkami a zásadami 

Komenského, Havlíčka, Masaryka a Beneše! Dovolává-li 

se dnes nacismus humanity, je to drzost, které jsou 

schopni jenom zvrhlíci ražení Hitlerova. Po umučeném br. 

Kadlecovi zůstala vdova Josefa a 3 dítky, dcera Eliška 

(nar. 1925), syn Josef (1927) a dcera Anežka (1928). 

Rodiny umučených bratří trpěly nejen bolestí nad 

ztrátou svých živitelů, ale také obavami, z čeho budou 

živy ženy a děti jistě stále střežené gestapem. V rodinách 

těch se střídal hlad s nedostatkem, a poněvadž německé 

úřady slídivě pronásledovaly každého, kdo opuštěné 

rodiny podporoval, lidé se jim ze strachu vyhýbali. 
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Umučení bratři byli členy Pohřební hasičské pokladny, 

rodiny měly nárok na výplatu pohřební podpory, 

potřebovaly peněz a výplata pohřebného jim právem 

náležela. Má se vyplatit? Nemá se vyplatit? Úřady naše i 

úřady německé varovaly a hrozily. Ale hlas srdce, aby se 

bratrsky pomohlo, zahraniční rozhlas pobádal:,, 

Pomozte, jak můžete!" a tak i pod vědomím, že mohou býti 

okamžitě zatčeni, bude-li věc prozrazena, zasáhli bratři z 

vedení OHJ. Velitel br. Fr. Čipera ze Všejan podepsal 

poukaz k výplatě a br. pokladník Boh. Ruml ze Všejan 

peníze vyplatil, čímž alespoň poněkud byla zmírněna bída 

opuštěných rodin umučených bratří. Peníze došly do 

rukou postižených, ale k hrůze odvážných činovníků OHJ 

došlo písemné poděkování ze sborů hasičských Mcely a 

Loučen. Tehdy očekávali činovníci hasičské jednoty ve 

Všejanech vzácnou návštěvu pánů gestapáků, ale právě 

tohle jaksi veřejné podporování rodin zatčených ušlo na 

štěstí slídivým zrakům nacistů. 

Roku 1943 byli vedoucí činovníci OHJ Nymburské 

a to br. Václav Šena z Nymburka, br. Vojtěch Blažek z 

Poděbrad, br. František Čipera ze Všejan, br. Ant. Šena z 

Chválovic a br. Florián Nezbeda z Králové Městce přímo 

vyzváni Svazem českého hasičstva k organizování odboje, 

k sabotování nacisty vydávaných nařízení, ale tak, aby 

jejich práce navenek probouzela zdání, že pracují horlivě 

pro Říši a lepší vedení českého hasičstva ve svém úseku. 

Mělo se dbáti toho, aby nebyla probuzena nedůvěra 

německých úřadů. Současně byl dán rozkaz, aby také 

určití jednotlivci začali samostatně pracovati v podzemí; 

výzvy bylo uposlechnuto a podzemní práce byla zahájena. 

V červenci 1943 byl vydán rozkaz proti zařazení 

hasičstva do TN (Technische Nothilfe). Br. Fr. Čipera v 

samaritánském kursu v Nymburce dává všem 

účastníkům příkaz, aby po návratu domů ihned sdělili 
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velitelům hasičských sborů, že starostové obcí nesmějí 

zařazovati hasiče do této služby. Lest byla dobře 

pochopena a tím zachráněno mnoho bratří, jistě po celém 

okrese desítky co do počtu. Vedoucí činovníci hasičstva 

byli voláni k odpovědnosti, ale podařilo se situaci 

zachránit jakýmsi výnosem ministerstva letectví 

velkoněmecké říše, v němž se četlo, že hasič nesmí býti 

členem dvou složek, které mají stejný cíl. Nymburský 

německý okresní úřad před tímto výnosem kapituluje a 

vedoucí TN major Švácha dokonce přisvědčuje 

vyjednavači, kdežto v Poděbradech vedoucí TN p. Korec 

vyhrožuje hasičským vyjednavačům, že budou zatčeni 

gestapem. Neustoupili, ale tak se stalo, že na 

Poděbradsku a Městecku doplatilo mnoho členů na 

službu v TN. 

Dne 8. června 1943 odvlečen do vězení br. Václav 

Nechvíl z Kluku i se svým synem Václavem. Byli zavlečeni 

do koncentračního tábora v Hamburku a podle sdělení 

hasičského sboru také tam zahynuli, patrně po obvyklém 

mučení a týrání. Provinění jejich v očích nacistů bylo, že 

poslouchali zahraniční československý rozhlas a jeho 

sdělení předávali pro potřebu místního protinacistického 

odboje. Br. Václav Nechvíl zanechal vdovu Annu a dítky 

Annu a Jaroslava, kteří na štěstí unikli zatčení. V té době 

nacisté pravidelně věznili a mučili celé rodiny těch, kdo 

poslouchali zahraniční rozhlas. 

Br. Karel Krutský z Vrbové Lhoty byl zadržen jako 

řidič auta a internován v říši. Tam byl při náletu explosí 

vzdušného torpéda zraněn tím, že mu byly roztrhány plíce 

a zemřel 14. března 1945 po těžké nemoci. Zůstala po 

něm vdova Aloisie s dcerou Hanou. Br. Josef Břichnáč z 

Vrbové Lhoty byl šest a půl měsíce vězněn v Jihlavě pro 

přechovávání lovecké pušky. Podle veřejného vědomí 

ukrýval pušku, aby jí mohl v příhodný okamžik použit 
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proti okupantům. Pro podzemní činnost proti nacistům 

byli zatčeni z Vrbové Lhoty bratři Jan Bílek, Josef 

Brejcha, Josef Cabrnoch, Václav Dobiáš, Jaroslav Hnátek 

a František Pardubský. Byli vězněni jako komunisté, 

vyšetřováni pro ilegální činnost proti nacistům po 8 dní 

na Pankráci v Praze, načež byli propuštěni. Z Vrbové 

Lhoty br. Josef Hruška byl postižen nacisty jako rolník, 

který měl svůj majetek v Netvořících u Benešova, kde byl 

majetek usedlého tam zabrán okupanty a t. zv. 

soukmenovcům přidělen. Majetek bratra Hrušky v 

Netvořících byl úplně zničen, proto hledal novou existenci 

ve Vrbové Lhotě. Můžeme říci, že Vrbová Lhota byla těžce 

postižena nacisty a že naši bratři z této obce chovali se 

statečně, jako dobří vlastenci. 

Z Poděbrad zatčen byl bratr Leopold Bašta, o 

kterém dlouho nebyly zprávy. Později bylo známo, že br. 

Bašta zemřel v koncentračním táboře v Německu. Tento 

bratr pracoval v prvním důstojnickém odboji zapojeném 

na velitelství na Sázavě a byl zatčen již r. 1939 na začátku 

zřízení Protektorátu. Byl ve spojení s jakýmsi 

nadporučíkem Zarambou v Milovicích. Br. Trmal byl 

zatčen pro tvoření místních národních výborů v okolních 

obcích a byl ve spojení skupiny Uher-Rybář. Zatčen byl v 

březnu 1945. Poděbrady byly citelně postihovány často, 

což vzbuzovalo rozhořčení v širém okolí; zatýkáni tam byli 

čeští vlastenci vždy po skupinách. Jistě na to mělo vliv, 

že Poděbrady byly oblaženy přítomností Hitlerovy 

mládeže a nacistické sebranky, která rozrušovala klid 

města nezřízeným řevem německých „vlasteneckých" 

písní, hřmotem bubnů a trub a ovšem i říznými povely 

vůdců. Mezi postiženými octl se velmi brzy i starosta 

města br. Josef Caňkář, povoláním učitel, který byl 

zavlečen do říše jako rukojmí a držen tam až do doby 

osvobození. V tak napjatých poměrech pracuje br. Vojt. 
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B1ažek z Poděbrad jako vedoucí hasičský činovník. 

Navštěvuje osobně hasičské sbory, pobádá k odboji a 

sabotáži, ale také při hasičských srazech působí na mysli 

bratří v ohledu národním a informuje činovníky sborů o 

práci v odboji. 

Roku 1943 byl vydán hasičstvu ústředím rozkaz o 

obstarání oleje pro motorové stříkačky. Tímto rozkazem 

byl sledován jiný cíl. Tehdy německá armáda zápasila s 

nesmírným nedostatkem olejů, takže podzemně pracující 

lidé se snažili ubírati drahocenný olej různými způsoby. 

Každý kilogram máku, který byl pod rukou prodán 

českému člověku, každý litr oleje makového, který byl 

tajně vytlačen, pomáhal domácímu odboji i zahraničí 

zvítěziti nad nacistickou obludou. Snad tisíce litrů olejů, 

zvláště makového a řepkového zmizelo tak mezi českým 

lidem. A zde hasiči nasadili páku, aby ještě i z toho, co 

nacistům zbylo, ubrali díl předstíráním veliké potřeby 

olejů pro své hasicí stroje, které přece byly důležité pro 

ochranu protileteckou!! Proto byly vyzvány sbory, aby 

podávaly hromadné žádosti o přidělení olejů, a můžeme 

říci, že sbory pochopily dobře svou povinnost a žádaly co 

nejvíce. Ze strany německé přišly výtky a dotazy, nač prý 

hasičstvo potřebuje tolik olejů, ale bylo snadno 

vysvětleno tím, že každý sbor má stříkačku i jiné stroje, 

které by utrpěly škody, kdyby se nemazaly. A tak byl olej 

povolen a firmou Novák v Nymburce, také sborům 

hasičským dodán. 

Roku 1943 docházely stesky pozůstalých po 

umučených a popravených bratřích. I hledána cesta, jak 

by se dalo obětem nacistů pomoci, aby pomoc naše ušla 

slídičům z řad nacistů. Na Nymbursku bylo použito velmi 

vhodné Sedláčkova fondu. Tento fond, který vznikl k 

uctění památky bývalého dlouholetého předsedy 

hasičské župy čís. 34 br. Jana Sedláčka z Bobnic, trval 
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dlouho před válkou a má za účel podporovati vdovy a 

sirotky po hasičích. A tak byla konána sbírka pro 

Sedláčkův fond, sbírka veřejná, kterou velmi dobře 

pochopily hasičské sbory a dary své odvedly, takže bylo 

pozůstalým po umučených v nejhorší době pomoženo. 

Některé sbory sice vyslovovaly obavy, že tento fond nesmí 

již pod hlavičkou fondu Sedláčkova existovat, poněvadž 

Sedláček byl nacisty popraven; ale tyto sbory nevěděly, 

jak fond vznikl a že se jedná při fondu samém o otce 

popraveného Dr. Sedláčka. V té době podporovalo 

hasičské Poděbradsko oběti nacistů naturáliemi, což 

nutno chválí ti, poněvadž v té době potraviny a oděv 

stávaly se vzácnějšími nežli peníze. 

Česká zemská hasičská jednota, aby mohla lépe 

organisovati podzemní svůj odboj, svolávala tehdy 

cvičební kursy, na kterých byly podávány pokyny o 

ilegální činnosti, o zakládání místních národních výborů. 

Pokyny podával br. František Procházka, starosta 

českého hasičstva z Čech i Moravy, který byl umučen v 

koncentračním táboře v Terezíně; vedle br. Procházky stál 

věrně a obětavě br. Boh. Vegner, který byl potom vězněn 

v četných věznicích, kde trpěl mučením, ale přežil 

všechna nacistická násilí, aby se vrátil k hasičské práci. 

Tehdy již všechno směřuje k jednomu cilí, 

osvobodit se od okupantů. Byl vydán příkaz hasičským 

sborům, aby si zajistily pohonné látky, aby nahromadily 

samaritské pomůcky, obvazy, léky, aby tak bylo všechno 

připraveno k tomu, až vybuchne ozbrojený odboj domácí. 

Jednalo se nám nejen o bojovníky, ale také o raněné v 

bojích, které nutně vzplanou. Němci začínají zuřit, k 

čemu prý hasiči potřebují tolik samaritánských potřeb; 

obecní úřady, často jen na oko namítají proti velikým 

vydáním; ale když je tajně vysvětleno se strany hasičstva, 

co se připravuje, chápe naše česká správa snahu 



20 

 

hasičstva a podaří se nahromaditi jen na samém 

Nymbursku léčiv a potřeb pro raněné za obnos cca 

50.000 K. Podobně Poděbradsko i Městecko nezůstalo 

pozadu. A tehdy přijíždí náhle k br. veliteli Fr. Čiperovi do 

Všejan vzácná návštěva gestapáků, aby pátrala, co se v 

hasičstvu děje. Mračna se povážlivě stahují zvláště nad 

br. Gabrielem Dlouhým, velitelem hasič, sboru v 

Nymburce. Ale podařilo se nebezpečí odstranit, takže celá 

akce gestapáků skončila pohrůžkou, není-li pravda, co 

tvrdí zástupci hasičstva, že bude vyjednavač jejich 

zatčen. 

Hasičstvo všech tří bývalých okresů (Nymburk, 

Poděbrady, Králův Městec) bylo, pokud jen to bylo možné, 

chráněno před povinností držeti hlídky PO (Protiletecké 

ochrany). Tuto věc propagoval hlavně br. Václav Sena z 

Nymburka a činovníci obvodů. Docházelo k 

nepříjemnostem s německými úřady, ale ani české úřady 

nebyly s tím spokojeny. Starostové některých obcí musili 

býti nátlakem donuceni, aby hasiče zprostili služby v  

PO, poněvadž se snažili dodržovati úřední nařízení o PO, 

kdežto hasičstvo mělo jiné pokyny, kterými vlastně 

sabotovalo předpisy podle německého nařízení vydávané. 

Také v té době bylo pracováno proti nasazování 

hasičů do pracovních povinností v říši tím, že členové 

hasičských sborů byli osvobozováni od nastoupení práce 

v říši. Mnoho nařízení vydávaly německé úřady, kterými 

se snažily co nejvíce mužů do říše nahnat, ale tato 

nařízení byla obcházena. Jenom některé z mladších 

ročníků nepodařilo se zachránit a musili do říše odejiti. 

Mračna nad československým hasičstvem se 

stahují, přichází varování z ústředí a také skutečně 

dochází k zatýkání ve vedení ČZHJ v Praze a poté i v 

okresních hasičských jednotách. OHJ nymburská čís. 34 

byla postižena též. Tak byl zatčen 27. října 1944 br. 
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Vojtěch Blažek z Poděbrad, náměstek okresního velitele a 

také br. velitel František Čipera ze Všejan byl varován, že 

i na něho má dojiti. Však br. Blažek při vyšetřování vedl 

si tak obratně a hrdinsky, třebaže byl nelidsky týrán, že 

neprozradil bratry Františka Čiperu a Floriána Nezbedu 

z Králova Městce. Neprozradil, že tito dva jeli s ním z 

Kutné Hory do Poděbrad a dopustili se téhož „zločinu" 

jako on. Br. Čipera varoval tehdy další pracovníky 

podzemního odboje hasičského, zvláště br. Václav Šenu z 

Nymburka a Floriána Nezbedu z Králova Městce, ale jeho 

varování nezachránilo těchto bratrů; br. Václava Šena z 

Nymburka byl zatčen 28. prosince 1944 a téhož dne byl 

také zatčen br. Florián Nezbeda z Králova Městce. Že se 

zatčení vyhnuli br. František Čipera a Antonín Šena, lze 

vysvětliti jen tím, že první z nich předčasně odjel z Kutné 

Hory a tím se do seznamu pro zatýkání nedostal a druhý 

unikl shodou jména, takže gestapo asi soudilo, že se 

jednáno jednu osobu a nikoli o dva muže stejného 

příjmení (Šenové). Zatklo Václava Šenu, ale nezatklo 

Antonína Šenu. 

Přišel rok 1945. Nit hasičského podzemního 

odboje byla přetržena, ale nikoli na dlouho. Práce odboje 

pokračovala zase; hořely železniční vozy s municí nebo s 

jiným důležitým nákladem, hoří ve Zdoníně u Nymburka 

veliká stodola, hoří na Vlkavě, kde rázem je zničeno 21 

vagonů válečného materiálu, v čemž je veliká zásoba 

třaskavin, hoří v Pečkách na dráze. Němci zuří vztekem 

proti paličům, poněvadž důvodně podezřívají, že jsou 

požáry zakládány partyzány nebo jinými sabotéry. Br. Fr. 

Čipera je vztekle pobízen k podávání zpráv o požárech, 

vyhrožují mu zatčením. Ale nevina hasičstva je prokázána 

a Němci nemají již času ke kontrole, jak hasičstvo zasáhlo 

a co vlastně dělalo. Třeba nařizovali Němci, aby hasičští 

velitelé konali službu pátrací a aby zjištěné jimi žháře 
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udávali, nebylo jim vyhověno, tato služba konána nebyla, 

takže ani jediný pachatel četných sabotážních požárů 

nebyl zjištěn. Kdyby byli gestapáci tušili, kdo vlastně 

pracuje proti nim, zle by se bylo hasičům vedlo! 

Vedle toho je sledován každý krok zvláště 

vedoucích hasičstva a tak br. František Čipera je volán k 

odpovědnosti za výroky při hasičských pohřbech, kde prý 

soustavně poukazuje na lepší cestu, která přinese lepší 

časy jak hasičstvu, tak i celé české veřejnosti. Zde zase 

pomáhá úřednictvo okresního úřadu a likviduje 

vyšetřování, aby se mluvčím hasičstva neublížilo za 

statečné proslovy nad rakvemi zemřelých, kde jedině bylo 

možno nějaké slovo útěchy národu říci. 

Blíží se neodvolatelně konec války. Cítíme již jarní 

rašení v duších všech věrných Čechoslováků. Ale právě v 

té době, kdy se nacistické panství začínalo hroutit, byla 

nutná největší opatrnost. Bylo třeba vypnouti síly do 

krajnosti, ale při tom být opatrnými, aby se předčasně 

neprozradilo, co se proti okupantům připravuje. A tak 

probdělé noci, denní úzkosti před prozrazením a 

zatčením, hrůzy koncentráků, jak o nich zprávy pronikaly 

mezi občanstvo, byly příznaky této doby. Ale také byly 

pobídkou k další činnosti. Těsně před vypuknutím odboje 

dány hasičstvu rozkazy, jednáno s partyzánskou četou o 

spolupráci hasičstva, které uvědomeno a zasvěceno do 

vzájemné pomoci, hasičům zapojeným zkrácena pomoc 

požární, vydány samaritánské pokyny atd. 

Nastává vlastní odboj. Vedení hasičstva jedná s 

Němci o svobodném hlídkování hasičstva, ba dokonce jde 

se tak daleko, že se žádá, aby hasiči hlídkovali společně 

s německými vojáky! Velení německých oddílů namítají, 

že by mohlo býti důvěry vojska zneužito, ale i tu se hledí 

oklamati nepřítel, který je stále značně silný. Důvěry bylo 

také skutečně „zneužito", tj. použito pro domácí odboj, 
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když bylo hlídkování hasičstva povoleno německým 

velením. Konečný rozkaz nebyl hasičstvu jako celku 

vydán, nebylo to možné, poněvadž revolta proti 

okupantům propukla spontánně a pražský rozhlas pobídl 

svým hlášením čekající hasičské bojovníky o jedné hodině 

z 5. na 6. květen 1945. Hasičstvo se vrhlo do zápasu, 

třeba nerovného, s odvahou a chutí a zachránilo národu 

značný majetek hmotný, ale také mnoho lidských životů. 

Konalo svojí národní povinnost a přinášelo oběti krve 

podle slibu pres. Dr. Edvarda Beneše: „Věrni zůstaneme!" 

Boj s okupanty si vyžádal oběti z řad bojujícího 

hasičstva. Jsou to oběti čestné, oběti pro vybudování 

svobodné Československé republiky, krásného a 

spravedlivého domova všech příslušníků národa. Tak v 

odboji padl br. František Škop z Loučeně, bývalý ruský 

legionář. Byl ubit sedmi ranami do týlu v boji s Němci, 

kteří použili způsobu, z něhož falešně vinili Rudou 

armádu, kdežto sami byli původci hromadných vražd 

ranou do týlu v Katyni, Vinici a jinde. Zastřelením br. 

Škopa prokázali, že bestiální zabíjení lidí do týlu vynašli 

oni a užívali jej při vraždění lidí nevinných ve všech 

zemích, jež obsadili. Při útoku SS oddílů na město Pečky 

na dr. byl zraněn br. Karel Čáp z Milčic. Bratr Bohuslav 

Fadrhons z Krchleb byl střelen nacisty, když konal službu 

spojky ve prospěch Místního národního výboru. Po 

zranění se léčil, ale zůstává posud jako invalida. Jako 

partyzán padl v lese Kersku br. Ant. Hamza ze Sadské. 

Bojoval tam s nacisty, kteří ustupovali po státní silnici. 

Hasičské sbory naší OHJ pracovaly téměř v každé 

obci. Stavěly barikády, hromadily na silníce překážky, 

zastavovaly německá vojenská vozidla, zajímaly německé 

vojáky nebo přímo ukořistěnými zbraněmi bojovaly proti 

nacistům. Tak se činně zúčastnily hasičské sbory Vlkava, 

Loučen, Patřín, Dvory, Dvořiště, Straky, Milčice, 
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Skochovice, Nymburk a jiné. Obsazení skladiště střeliva 

u Loučené u rybníka Jivák provedly sbory Vlkava, 

Loučen, Patřín a Nymburk. Hasičský sbor Jizbice a nově 

založený hasičský sbor v Zavadilce opatřily značné 

množství střeliva i zbraní ze skladiště toho. Ostatní sbory 

se stavějí do služeb místních národních výborů a 

donucují Němce, aby všechno, co mají, dobrovolně nebo 

nuceně odevzdali ve prospěch osvobozeného státu. 

Některé hasičské sbory naší OHJ měly zvláštní 

úkoly. Tak hasičský sbor v Poděbradech střeží most přes 

Labe, aby nebyl vyhozen do povětří, poněvadž by tím bylo 

přerušeno spojení pro osvobozovací armádu ruskou. 

Hasičský sbor Písty střeží most u Píst a dělá záseky v 

lesích, čímž velmi dobře zdržuje odjezd nacistických 

oddílů ku Praze. Praha byla ohrožena právě těmito oddíly, 

které nemohly rozvinouti útočnou sílu včas, a tím se 

značně obráncům Prahy ulehčilo. 

Hasičský sbor v Drahelicích začal s odbojem 

předčasně, již dne 1. května. Tehdy až do 3. května bylo 

nebezpečí značné, naše sbory sice měly pokyny, ale mělo 

se s odbojem začínati později. Kapitulace, nabízená 

Himlerem naproti Anglii a Americe, ne však naproti SSSR 

znamenala ještě značné nebezpečí se strany oddílů SS a 

SA. Ale hasičské sbory v našem okrese byly na to 

připraveny, ba i tajně vyzbrojeny. Tak např. hasičský sbor 

Chleby ve spolku s hasičským sborem v Oskořínku 

opatřil si tajně v noci dva vozy střeliva, zvláště pancéřové 

pěsti a ruční granáty, což všechno bylo uloženo v 

hasičské zbrojnici. Velitel sboru br. Josef Včelka měl klíče 

od zbrojnice u sebe. A byť i obec byla přepadena a 

hrozeno německým vojskem, že bude každý pátý občan 

zastřelen, přece se nenašel zrádce, který by úkryt střeliva 

prozradil. Ale zvláště hrůznou noc ze 7. na 8. květen 1945 

prožili dva bratři, jak vylíčíme. 
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Do obce přišli tři němečtí vojáci SS a žádali 

potraviny. Lidé a hlídky je zahnali z obce. Den nato 

napadla obec Chleby tři německá vozidla; vojáci 

procházeli obcí, stříleli a prováděli osobní prohlídky 

mužů. 

Bratři Josef Salava a Zdeněk Radechovský byli 

přistiženi se zbraní v ruce, takže podle nacistického zvyku 

měli být zastřeleni. Br. Radechovský zbraň odhodil a ani 

na výzvy nacistů ji nezdvihl. Nato nacisté oba přistižené 

hnali k autu a za patami vypálili jim 8 ran, aby je tím 

potrápili. Vsadili je do auta a odváželi k Bobnicům, kde 

měli velitelství. Cestou je chtěl jeden esesman zastřelit, 

ale v tom mu zabránil vedoucí hlídky, jenž na tohoto 

nacistického vraha namířil automatickou pistoli. V 

Bobnicích četli zajatým bratřím ortel smrti, ale rozsudek 

nebyl vykonán, protože se přeli němečtí vojáci mezi 

sebou, mají-li je zastřelit či nikoli. Nato v noci dopravili 

zajaté na velitelství do Nymburka. Tam jim byl rozsudek 

smrti znova ohlášen se slibem, že ráno bude vykonán (8. 

května) Celou noc pod stráží 20 esesmanů byli nuceni 

stati odsouzenci v pozoru, obráceni obličejem ke zdi; stráž 

mířila na ně puškami a kulomety. Té noci byla podepsána 

kapitulace německé armády, proto br. Salava a 

Radechovský byli ráno předáni Národnímu výboru, jenž 

je s pochvalou propustil domů. Celá obec si oddychla, 

když je zdravé opět spatřila. 

Charakteristický zápas svedl hasičský sbor v 

Přední Lhotě za vedení br. Antonína Šeny. Pracovalo se 

tam v dohodě se sborem v Kluku a ve spolupráci s 

Poděbrady. Odboj začal už v dubnu 1945, ale pravý boj 

nastal 5. května, kdy byla hasičstvem vybudována 

překážka na silniční křižovatce mezi Přední Lhotou a 

Kluky. Použito bylo vozů německých vystěhovalců, které 

byly nakupeny a spoutány, aby nemohly být odstraněny. 
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Dne 6. května obklíčilo 30 německých vojáků po zuby 

ozbrojených obec a začalo se vyšetřovat, kdo překážku 

vybudoval a na čí rozkaz. Velitel sboru a br. Šena měli 

býti zajištěni, ale po dlouhém vyšetřování bylo nařízeno 

do 2 hodin překážku odstranit. Dne 7. května však již 

zase hasičský sbor stál pohotově pod velením br. Šeny, 

zastavoval auta, tanky, ozbrojené oddíly a odbíral jim 

zbraně i válečný materiál. Tak bylo zabráno 32 těžkých 

vozidel a 6 tanků. K tomu hasičský sbor Chválovice dodal 

23 pušek, 38 pancéřových pěstí a větší počet ručních 

granátů do Poděbrad, když jich bylo třeba k vyzbrojení 

místního odboje. Mimo to byl zajat sanitní oddíl německý 

s 5 autobusy. 

Sbor hasičů ve Skochovicích za revoluce čítal 25 

činných členů, kteří se zúčastnili semknuti v jeden šik za 

přispění všeho občanstva na výzvu o pomoc stavění 

barikád a překážek k zadržení nepřítele, který se hrnul 

všemi proudy ku Praze. Na výzvu k odstranění barikád, 

členové po celonočních a denních službách zmocnili se 

několika pušek a něco nábojů, načež zadržovali kolony a 

transporty Němců, kteří zčásti odzbrojeni projížděli obcí. 

Za přispění partyzánů členové se zúčastnili prohlídek 

lesů v okolí, kde byly zbytky německého vojska. Udržován 

také pořádek v obci při odchodu německých 

vystěhovalců. Při stálých službách všech členů přišel den 

10. květen 1945, kdy přišla zpráva, že vítězná Rudá 

armáda přijíždí. Za přispění všeho občanstva Skochovic 

postaveny slavnostní brány, vyvěšeny vlajky. 

Příjezd prvních složek Rudé armády srdečně 

přivítán před hasičskou zbrojnicí. 

Hasičský sbor v Nymburce, jako dobře vyzbrojený 

a organisovaný, byl připraven na odboj dříve nežli vypukl. 

Již dne 19. dubna 1945 ohlásil velitel sboru br. Gabriel 

Dlouhý členstvu, že jest členem revolučního národního 
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výboru, který se má ujmouti moci, až okupanti pozbudou 

síly a bude k tomu příhodný čas, který snad už brzy 

nastane. Současně oznámil, co bude hasičský sbor konat 

s důtklivým připomenutím, že sdělení jsou přísně 

důvěrná; je nutno za každou cenu zachovat mlčení, aby 

nebyly zbytečné oběti na lidských životech. 

V Nymburce vlastně začal odboj již 2. května, kdy 

bylo hnutí v drážních dílnách a kdy se vyvěšovaly první 

státní vlajky československé a strhovaly se německé 

nápisy, při čemž docházelo k srocení lidu. V té době 

hasičský sbor hlídkoval, aby se udržel pořádek a členové 

obou stanic hasičských byli shromážděni ve sborovně na 

Valech a v cukrovaru. Dne 3. května vztyčovalo občanstvo 

na náměstí státní vlajku; přišlo gestapo a bránilo tomu, 

ale této věci se hasičský sbor nezúčastnil. Zato hlídkoval 

2. i 3. května a členové byli k disposici veliteli svému, jenž 

byl ve styku s národním výborem. Dne 4, května v noci 

zastavil hasičskou hlídku německý důstojník a dotazoval 

se, co znamená její pobyt na ulici. Bylo mu sděleno, že to 

je pořádková služba a tím se spokojil. Zatím hasičská 

hlídka zjišťovala potřebné okolnosti pro chystaný odboj. 

Dne 5. května jednal velitel br. Gabriel Dlouhý 

prostřednictvím tlumočníka br. Jiřího Krause s velitelem 

německé vojenské posádky, poněvadž při vztyčování 

státní vlajky československé bylo stříleno a hrozilo z toho 

krveprolití. Velitel hasičského sboru se zaručil za pořádek 

a německé vojenské oddíly se stáhly do svých ubikací. 

Když německé vojsko opouštělo náměstí, zpíval 

shromážděný český lid československou státní hymnu, 

při čemž bylo nadšení na všech přítomných patrno. 

Zatím pečoval hasičský sbor o získání střeliva pro 

případný boj se zbytky okupantů. To se stalo výpravou k 

rybníku Jívák, kde bylo veliké německé skladiště střeliva. 

Výpravu vedli br. J. Kraus a škpt. Neuman z Odboje 
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mládeže. Zatím hasičský sbor stále hlídkoval a zajímal 

vozidla i Němce; zajistil 9 nákladních vozů, 3 osobní vozy 

a množství mouky i jiných zásob potravin, které byly 

odevzdány do nemocnice, Dětského domova aj.. Dne 7. 

května zajistil velitel s tlumočníkem skladiště střeliva, 

které mělo sloužit k vyhození mostu přes Labe; bylo tam 

150 q třaskavin. U skladiště potom hlídkovali hasiči a 

klíče odevzdaly nadporučíku Vedralovi. Příštího dne bylo 

skladiště prozkoumáno Ing. Šuhou, pyrotechnikem a 

bezpečnostně zajištěno. Dne 9. května projížděl městem 

německý obrněný vůz, jehož velitel dal rozkaz, aby se 

střílelo na hasičskou hlídku u mostu. Br. J. Kraus strhl 

německého důstojníka s vozu a hasiči jej odvedli k ONV. 

Hned po skončení revolučních dní se staral 

nymburský sbor o návrat vězněných místních i jiných 

Čechů do vlasti a to zase za vedení br. velitele. Když 

repatriační odbor ministerstva zdravotnictví volal o 

pomoc, hasičský sbor v Nymburce sestavil kolonu a jel již 

19. května do Nového Brandenburku a potom ještě 

čtyřikráte, takže na těchto výpravách najezdil 5.500 km v 

rozloze mezi Nymburkem, Prahou, Kielem, 

Neumünstrem, Mnichovem, Vídní, Lübeckem a Berlínem. 

(Bližší hledej v tabulce na konci spisu!) 

Sbory Straky a Všejany prožily skutečný nálet na 

svoji obec dne 9. května 1945. Německá letadla, podle 

hlášení rozhlasu, měla namířeno na Nymburk, ale byla 

přepadena hloubkovými letci, takže svrhla pumy na 

Všejany a na Straky, kde bylo zraněno 6 osob, z nichž 3 

těžce. Samaritáni sboru poskytli raněným první pomoc a 

poté dopraveni ranění do nemocnice. Sbor zabavil 

německým oddílům 200 1 nafty a 27 1 benzinu, vedle 

vozidel a sanitního materiálu. Při náletu byl raněn br. 

Alois Kadeřábek. Ve Všejanech věcné škody byly veliké; 

téměř se zemí srovnány byly tří usedlosti bratří Trhoňů a 
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jejich okolí. Raněno bylo 7 občanů, těžce zraněni 1 muž 

a 1 žena. Shozeno bylo na obec Všejany 38 bomb. 

Hasičský sbor ujal se ihned záchrany. Bombardovací 

letadla se k cíli, t. j. k Nymburku nedostala, poněvadž 

byla sestřelena.  

Zvláštní zmínky zasluhuje práce br. Josefa Říhy z 

Pátku, samaritánského zpravodaje Poděbradská, který v 

přestrojení za německého lékaře pracoval ve prospěch 

našeho národa. Br. Rudolf Simon z Jizbic pečoval o 

uprchlého ruského zajatce. Hasičský sbor Milčice ve 

shodě s MNV zachránil místní veliké skladiště. Takových 

příkladů statečnosti a obětavosti hasičů našlo by se více 

a budou také zveřejněny. 

OHJ vydala dne 8. května 1945 rozkaz v souhlasu 

s Okresním národním výborem, aby byly zajištěny 

pohonné látky, zvláště benzin a aby bylo také zajištěno 

používání vojenských motorových vozidel pro účele 

odboje. Byl vydán leták o sběru pohonných látek, kterých 

se mělo použíti se souhlasem ONV pro repatriační akci 

našeho okresu. Bylo sebráno cca 5.000 1. Nato hned 

hasičstvo Nymburska a Poděbradska dojíždí do 

koncentračních táborů v Německu a převáží repatrianty 

do vlasti. V Nymburce se tak děje za vedení br. Gabriela 

Dlouhého, v Poděbradech br. Václav Kvize. 

V Městci Králové zemřel br. Florián Nezbeda, 

velitel obvodu tamějšího, když se vrátil z koncentračního 

tábora zdánlivě zdráv, ale s nákazou skvrnitého tyfu, 

které také doma podlehl. Současně se vrátili z 

koncentračního tábora br. Václav Šena z Nymburka a 

Vojtěch Blažek ž Poděbrad, oba sice s podlomeným 

zdravím, ale s nadějí, že překonají utrpení, které jim 

nacisté způsobili, a vrátí se zase k hasičské činnosti. V 

odboji pracovali z Poděbrad br. Václav Fousek, Karel 

Krejčík a Jiří Svatoň ve skupině „Jarka". 
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U vědomí pomoci bratřím, kteří trpěli za svatou 

věc národní a na záchranu rodin těch, kteří obětovali 

život na oltář vlasti, vypsala OHJ nymburská sbírku ve 

sborech. Jednalo se o bratrskou pomoc těm, kdo utrpěli 

škodu, t. j. vdovám a sirotkům po umučených, 

popravených a v odboji padlých bratřích. Účel sbírky byl 

plně pochopen a sešlo se cca 202.800 K, kterážto částka 

byla rozdělena pozůstalým po bratřích hasičích u 

příležitosti tryzny 2. září 1945. Kolik slz obětovaly ženy 

nešťastných bratrů, kolik vzdechů letělo v dálku, kolik 

srdcí trpělo bolest, když se dozvídali sirotci o svých 

otcích, že zhynuli pod surovou pěstí germánskou! Kolik 

myslí bylo rozrušeno, když bylo sdělováno veřejně tiskem, 

kdo zase byl popraven, aby zvětšena byla falešná čest a 

sláva germánských násilníků! Však slzy osušeny, srdce 

utišena radostí, že z krve a slz vykvetla svoboda českému 

národu, že po přejití vichřic vrací se klid a mír do krásné 

vlasti! A nás ostatní zahřálo vědomí, že jsme pomáhali 

silami svými tem, kteří utrpěli ztráty nenahraditelné. 

Uvádíme jako zvláštní příklad odvahy, že br. Josef 

Gotvald z Břístve měl v úschově pokyny pro zakládání 

MNV pro celý jičínský kraj: pokyny byly mu předány z 

Prahy. Kolik odvahy bylo třeba, kolik pocitů prošlo myslí, 

když rachotily stále výstřely popravčích čet gestapáckých 

a když národ volal po vysvobození! Tito skrytí a skrývaní 

hrdinové nosili zárodek svobody, jak je k tomu zvalo 

vědomí národní příslušnosti a jak je vyzýval hlas 

Londýna, jemuž tajně naslouchali, aby čerpali sílu a 

vytrvalost ve svatém zápasu. 

Již dne 2. května na popud nymburských dílen 

byl vyvolán i v Poděbradech kolem 14. hodiny pokus o 

převrat, k čemuž se dostavilo 30 bratří do pohotovostní 

služby. V přesvědčení, že nastává tímto dnem příměří a 

tím i počátek našeho osvobození, byl pochodující oddíl 
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krojovaných bratří nadšeně cestou na náměstí vítán 

zástupy • shromážděného občanstva potleskem a 

voláním; „První organisovaná jednotka nastupuje", zatím 

co bratr Karel Volejník z hasičské věže troubil slavnostní 

fanfáry. 

Ačkoliv tento pokus o převrat vyzněl zatím jako 

„zkouška", vykonalo těchto 30 bratří dobře svůj úkol při 

dělání pořádku, aby netekla zbytečně krev bezbranných 

občanů, zatím co německá posádka v zámku byla po zuby 

ozbrojena; měla i tanky a další posily jí přijížděly. 

Přes nejlepší snahu bratří, policie a četnictva 

neminulo toto odpoledne hladce zásluhou pohotovosti 

esesmanů na nádraží, kde v důsledku odstranění říšské 

vlajky bylo do lidu stříleno. Přirozeně, že při tom museli 

být také naši dva bratři, a sice br. Josef Dvořák 

v hasičském kroji a městský strážník br. Antonín 

Suchánek. Ve snaze vyšetřiti důvody střelby s německé 

strany, při které byli dva občané velmi vážně zraněni, že 

chtěli ověnčit lokomotivu, byl br. Josef Dvořák zajištěn a 

jako rukojmí nejprve uzavřen v železničním voze, kde již 

bylo přes 20 osob ze sklárny s ředitelem Konrádem v čele 

a po krátkém řízení a vyhrožování zastřelením odveden 

eskortou do zámku, tam v nádvoří postaven čelem ke zdi 

a teprve v 19 hodin na zákrok členů NV propuštěn. 

Když 5. května 1945 na pražský signál nastoupil 

celý národ do otevřeného odboje, zúčastnil se celý 

hasičský sbor činně na jednotlivých úkolech, jež mu byly 

přikázány. 20 bratří mělo strážní službu u různých 

skladišť, prvého dne ještě společně se stráží německé 

branné moci, další dny po rychlém ústupu Němců již bez 

těchto. Dalších 10 bratří bylo přiděleno četnickému 

velitelství, které konalo prohlídky po okolí, jiných 20 

bratří přidělených městské policii konalo domovní 

prohlídky a zajišťovalo kolaboranty, 6 bratří hlídalo bez 
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vystřídání zajištěné osoby a 8 bratří pomáhalo při 

udržování pořádku ve městě, řídilo dopravu a pod. 

Zbývající měli nařízenou pohotovost v hasičské zbrojnici. 

Hned prvním dnem převratu nastoupila sanitní 

četa na stanoviště první pomoci, kde poskytla první 

pomoc v mnoha případech zranění a úrazů. Po utvoření 

vojenské ošetřovny v zámku konali bratři samaritáni na 

požádání i tam službu, poněvadž nebylo jiných 

zapracovaných samaritánů. 

Dne 9. května převratové povstání vyvrcholilo. V 

tento den esesmani na svém ústupu přes Poděbrady, 

vyzbrojeni tanky, napadli u poštovního úřadu civilní 

občany. Po první ráně vypálené z německého tanku 

rozvinula se pravidelná bitka, do které i náš sbor 

některými členy činně zasáhl. Celý oddíl esesmanů za 

tohoto boje byl zlikvidován. Na české straně byly sice 

nepatrné ztráty, zato však bolestné. Byl utracen nadějný 

mladý život Karla Hampla a několik občanů bylo zraněno. 

Byli raněni br. Václav Čermák a Antonín Hůla. 

Postupným získáváním zbraní a nábojů bylo lze 

ozbrojiti členy sboru, kteří potom odzbrojovali německé 

transporty. Dne 10. května 1945 sanitní oddíl, sestávající 

ze 4 bratří a 4 sester, pod vedením br. Dr. Sailera dopravil 

potraviny a obvazový materiál do Prahy a v příštích dnech 

dovezl v hasičském a přívěsném voze potraviny pro 

internované do terezínské pevnosti. 

V noci na 10. května 1945 zachránilo družstvo 

hasičského sboru v čele s br. starostou Jarkou Svatoněm 

a velitelem br. V. Kvizem sanitní materiál a lékařské 

přístroje v hodnotě několika milionů korun. Ještě po celý 

měsíc květen drželi bratři stráže u skladišť, u zajištěných 

osob a u důležitých objektů, udržovali dopravu a na 

rozkaz velitele policie prováděli kontrolu projíždějících 

aut. 
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Můžeme konstatovat, že Nymbursko bylo první, o 

němž sděloval rozhlas, že jeho hasičstvo je příkladem v 

konání povinností pro národní celek. Hlásíme se sice o 

uznání této své činnosti, ale nežádáme odměn či 

vyznamenání, poněvadž československý hasič pracoval 

vždy pro národ, pro bližního, pro vlast, aniž by chtěl za 

svoji práci nějakou hmotnou odměnu. 

Hasičstvo československé a tudíž i hasičstvo OHJ 

v Nymburce stojí věrně za p. presidentem Dr. Edvardem 

Benešem, jest vděčno jemu i celé vládě za jejich velikou 

práci v zahraničí, jest vděčno slavné Rudé armádě, která 

rychle a obětavě zasáhla k osvobození československého 

lidu a umiňuje si, že vytrvá na cestě za plným 

vysvobozením a vybudováním svobodné demokratické 

Československé republiky podle programu vlády ze dne 

5. dubna 1945. 

Úsilí nynější vlády, aby v ČSR byla vybudována 

silná a dobrá lidová demokracie, vítá české dobrovolné 

hasičstvo s láskou a s pochopením a chce k němu přispěti 

všemi svými silami. Ideály demokracie, z nichž pramenila 

a pramení velikost našich západních i východních 

spojenců a které vedly k velikému vítězství nad hnusným 

nacismem a fašismem, jsou hasičstvu příkazem k 

vytrvalosti. Rádo přinášelo oběti, které jsme v tomto spisu 

vylíčili jako dar prostého československého hasičstva, 

které sdružuje většinou drobný lid práce a slibuje, že také 

v budoucnosti bude pracovati pro vlast a národ v duchu 

Masarykově a Benešově! 
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Bratr Leopold Bašta narodil se 24. dubna 1891 v 

Poděbradech, kde také vychodil obecnou i měšťanskou 

školu. Stal se příslušníkem městské policie ve svém 

rodišti a postoupil v povolání svém na policejního 

komisaře. Vedle této zodpovědné služby stal se členem 

sboru dobrovolných hasičů r. 1929, pracoval pilně v 

hasičském sboru, ale i v župě, kde byl posléze starostou 

okresní haličské jednoty Poděbradské. Vynikal zvláště 
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jako dobrý organizátor a pořadatel slavností. Jeho přímá, 

nesmlouvavá povaha, jeho přísná péče o pravdu a 

spravedlnost získávala mu úcty a lásky členů hasičstva i 

občanstva. Jeho ryzí národní cítění bylo známo a stalo se 

také příčinou pronásledování zuřivých německých 

okupantů. Byl zatčen německou policií dne l. září 1939 

jako rukojmí, vyšetřován v Kolíně, načež převezen do 

Drážďan, Oranienburku a Saxenhausenu. Když r. 1941 

byl zatčen div. generál Eliáš, byl zatčen znovu i bratr 

Leopold Bašta pro spolupráci s ním a s jeho štábem. 

Do svého zatčení pracoval br. Bašta v podzemním 

odboji, kde měl těžký a odpovědný úkol: opatřoval a 

ukrýval zbraně. Zjistilo se, že ukryl zbraně v měšťanské 

škole v Poděbradech, kde je dal zazdít do komína. Jiné 

zbraně ukryl s pomocí svého přítele v Zátkově továrně v 

Praze-Karlíně. Prováděl také zpravodajskou službu pro 

celou oblast středních Čech. Nadřízenými byli mu major 

Vimr a štábní kapitán Urlich. Prošel koncentračními 

tábory a vězeními v Kolíně, na Pankráci, Bayereuthu a v 

Budišíně. Odsouzen byl zvláštním německým soudem na 

Pankráci. Trest si odpykával v Litoměřicích, Osvětimi, 

Buchenwaldu, Saxenhausenu (Dora), kde dne 13. dubna 

1945 zemřel, podlehnuv zápalu plic a rychlé tuberkulose. 

Zanechal opuštěnou manželku. 

Čest jeho památce! 
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Bratr Štěpán Haleš se narodil 15. prosince 1900 ve 

Mcelích, okres Nymburk, a navštěvoval obecnou školu ve 

svém rodišti, načež se vyučil řemeslu tesařskému. Od 

útlého mládí poznával, jak se těžce vydělává na chléb, ale 

dbal pilně své práce a vedle ní našel ještě volné chvíle, v 

nichž se věnoval svému milému hasičství. Vstoupil do 

sboru dobrovolných hasičů 5. srpna 1919 a od té doby 

věrně stál v hasičských řadách. Vycvičil se v hasičství tak, 

že byl zvolen náměstkem velitele a tuto funkci k 

spokojenosti bratří dobře zastával. 

Vedle hasičství br. Haleš si všímal veřejných 

záležitostí, které pilně 

sledoval. A tak za 

okupace naší vlasti 

těžce nesl krutý osud 

milovaného lidu a 

začal proti nacistům 

pracovati v podzemí. 

Když byly Lidice 

hanebně zničeny a 

obyvatelstvo jejich 

hnusně vyvražděno, 

nesl br. Haleš těžce 

krutý osud mužů, žen 

a dětí lidických. Snažil 

se zmírniti jejich osud 

a sbíral k tomu účelu 

dary pro Lidice. Ale za tuto činnost lidskou a národní byl 

7. října1942 zatčen, vláčen žaláři v Kolíně, v Kutné Hoře, 

v Terezíně a konečně v hrozném koncentračním táboře v 

Osvětimi, kde podlehl mučení dne 6. března 1943. Jeho 

manželka chřadla starostmi a steskem po dobrém 

manželi a otci svých dítek, až i ona zemřela 4. května 

1945. Zůstala tu úplná sirota Anna, nar. 2. dubna 1925. 
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A tak rodina ztratila živitele a hasičský sbor dobrého 

činovníka. Čest jeho paměti! 

  

 

Bratr Antonín Hamza se narodil 29. července 1917 v 

Sadské, okres Poděbrady, z rolnické rodiny. Navštěvoval 

obecnou a měšťanskou školu v Sadské, načež věnoval se 

praktické práci zemědělské v hospodářství svých rodičů. 

Vedle této činnosti měl živý zájem o veřejné věci a těžce 

nesl německou okupaci, která mu jako stoupenci 

opravdové demokracie byla těžkým břemenem. Toužil po 

osvobození národa z nacistického násilí a připravoval se 

tajně na chvíli osvobození. Členem sboru dobrovolných 

hasičů v Sadské stal se r. 1942. 

Dne 8. května 

1945 bojoval br. Hamza 

jako partyzán s jinými 

druhy proti německým 

četám, které chtěly po 

státní silnici 

postupovati na pomoc 

německé posádce v 

Praze. Tyto čety snažili 

se partyzáni pomocí 

překážek a přestřelek v 

lese Kersku u Sadské 

zadržeti, aby se 

bojujícím českým 

vlastencům v Praze 

ulehčilo. Za bojů těch 

padl br. Hamza zastřelen pancéřovou pěstí. Padl tedy jako 

hrdina na pokraji lesa Kerska v boji za rodnou zemi, 

kterou tolik miloval. 
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Ztráty jeho želí staří rodiče, hasičský sbor i 

všechno občanstvo, které znalo jeho dobrou povahu a 

zásadní vlastenectví. 

Budiž mu rodná země lehkou! 

 

 

Bratr Josef Kadlec narodil se dne 15. dubna 

1898 v Chlebích, okres Nymburk, jako syn malorolníka. 

Navštěvoval obecnou školu v rodišti a měšťanskou školu 

v Nymburce, načež se věnoval hospodářství jako 

malorolník a ve volných chvílích rád vypomáhal svému 

sousedovi ve výrobě dřevěných pump. Živil se poctivě na 

svých i najatých polích těžkou zemědělskou prací, při níž 

nalézal chvíle, by se mohl věnovati veřejnému zájmu a 

vyšším snahám. To jej vedlo, že se r. 1925 stal členem 

sboru dobrovolných hasičů, kde pracoval rád a úspěšně, 

takže se stal četařem a býval volen za revisora účtů. Byl 

dobrého národního cítění a neznal nenávisti k jiným, byť 

byli jiného přesvědčení náboženského či politického. A to 

bylo i příčinou jeho zatčení. Byl zatčen gestapem 26. 

listopadu 1942 v Mladé Boleslavi za to, že podal ruku 

příbuznému Židovi. Vězněn a týrán byl v Mladé Boleslavi, 

Terezíně a Osvětimi, kde následkem útrap zahynul 23. 

března 1943. Jakou smrtí zemřel, není známo jako u 

tisíců těch nešťastných obětí nacismu, které zmizely v 

plynových komorách, aby německý národ získal „větší 

životní prostor." Tak zahynul rozumný, smělý muž, dobrý 

otec a manžel, obětavý hasič. Zanechal po sobě vdovu 

Josefu ve věku 47 let, stařičkou matku Alžbětu 

Kadlecovou ve věku 83 let a tři dítky: Anežku, nar. 1920 

Elišku, nar. 1925 a Josefa, nar. 1927.  

Památka jeho v obci a v hasičském sboru 

nezahyne! 
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Br. Jaroslav Káninský narodil se 29. dubna 1911 ve 

Mcelích, okr. Nymburk, navštěvoval obecnou školu ve 

svém rodišti a měšťanskou školu, načež se vyučil 

truhlářem. Vyšel z drobného pracujícího lidu, a proto měl 

živý smysl pro bolesti bližních. To jej přivedlo 1. února 

1942 do řad členů sboru dobrovolných hasičů ve Mcelích. 

Jako prostý člen navštěvoval [všechna cvičení a jiné 

podniky sborové, vždy s ochotou a s láskou k hasičské 

myšlence. Měl také 

živý zájem o veřejné 

záležitosti, a proto 

těžce nesl dobu 

okupace, v níž 

ponižován a týrán byl 

československý národ, 

aby vyhynul a učinil 

místo rozpínavému 

pangermánství. Začal 

s bratřími ze sboru a s 

občany stejně cítícími 

pracovati v podzemí 

proti nacistům a to 

zvláště po hnusném 

činu gestapáků v 

Lidicích. Tato činnost jeho se prozradila i byl zatčen dne 

17. listopadu 1942 v Moravské Ostravě, kam byl úřadem 

práce přikázán na práci v dolech jako horník, načež byl 

vězněn v Kolíně, v Kutné Hoře, Terezíně, kde prošel 

mučením a utrpením za své češství. Posléze byl zavlečen 

do pověstné Osvětimi, kde 27. dubna 1943 podlehl 

krutým útrapám, snad v plynové komoře. Jeho vrazi 

sdělili o něm, že zemřel na otravu krve. Zanechal po sobě 
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stařičké rodiče, kteří ztratili oporu svého stáří; hasičský 

sbor těžce nese ztrátu věrného a pilného člena.  

Čest jeho památce! 

 

 

Bratr Karel Krutský se 

narodil 20. června 1898 

ve Vrbové Lhotě, okres 

Poděbrady. Navštěvoval 

obecnou školu v rodišti 

a měšťanskou školu v 

Pečkách na dr. Byl 

povoláním šofér. 

Členem sboru 

dobrovolných hasičů 

byl od r. 1938 a konal 

poctivě všechny členské 

povinnosti. Zastával 

zvláště dobře funkci 

sborového zbrojmistra. 

Byl, jak se za okupace 

říkalo, „totálně nasazen" do říše jako první muž z Vrbové 

Lhoty. Práce pro nacisty jako dobrému Čechovi byla mu 

nemilá a obtížná, proto se pokusil utéci z říše, ale 

nezdařilo se mu. Pod nátlakem úřadů a před vyhrůžkami 

zatčením couvl a vrátil se do nenáviděného otroctví do 

jiného místa a to do Berlína. Tam konal služby jako šofér. 

Na jedné cestě v říši byl při náletu zasažen tlakem 

vzduchu při výbuchu vzdušného torpéda a utrpěl těžké 

zranění plic. Od té doby chřadl, až zhasl dne 14. března 

1945 jako oběť nesmyslné války nacisty vyvolané. 

Zanechal zde vdovu Aloisii a 2 dítky: dcerušku Hanu (nar. 

1929) a syna Josefa (nar. 1934). Místní hasičský sbor 
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ztratil v něm velmi platnou odbornou sílu, obec dobrého 

občana.  

Čest jeho památce! 

 

 

Bratr Josef Kubín se 

narodil 24. července 

1910 ve Mcelích, okres 

Nymburk, jako syn 

domkáře. Navštěvoval 

obecnou školu v rodišti 

a jinak již od dětství 

pomáhal v práci svým 

rodičům, a byl se 

skutečnou prací vždy v 

úzkém styku. Později 

byl po dlouhá léta 

zaměstnán jako 

pomocný dělník na 

stavbách, při skládání 

uhlí a od roku 1936 

pracoval na pile ve Mcelích. Byl vždy řádným občanem a 

vítaným dělníkem, protože práci miloval a plně se jí 

věnoval. Vedle svého zaměstnání zamiloval si hasičství. 

Do místního hasičského sboru vstoupil 1. července 1940 

a vytrval v členství až do svého skonu. Hasičské 

povinnosti řádně konal. Též pro svůj národ žil, jak 

ukázala jeho podzemní činnost za nacistické okupace, 

zvláště pak za podporu sbírky na nešťastné Lidice. Z té 

příčiny byl zatčen gestapem dne 17. listopadu 1942, byl 

vláčen hrůzami žalářů v Kolíně, v Kutné Hoře, v Terezíně 

a v Osvětimi, kdež podle úmrtního listu dne 6. března 

1943 zemřel. Jak zemřel, není známo, ale ohavnosti 

osvětimského věznění dávají tušiti, že i br. Kubín zemřel 
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jako národní mučedník, ač jeho dobrá povaha nezavdala 

jistě příčiny k hnusnému týrání. 

Bratr Josef Kubín zanechal zde vdovu Emilii (nar. 

1910) a děti Miroslava (nar. 18. IV. 1936) a Jaroslava 

(nar. 6. " XII. 1937). 

Čest jeho památce! 

 

 

Br. František Libich se 

narodil 1. srpna 1911 ve 

Struhách okr. Mladá 

Boleslav, z rodiny zcela 

chudé, jeho rodiče 

pracovali ve dvoře a měli 

na starosti pět dítek. 

Starali se o ně pečlivě, 

aby je poslali do světa s 

lepším vzděláním, než 

měli sami. Syn 

František navštěvoval 

obecnou a měšťanskou 

školu v Dobrovicích, 

načež se vyučil strojním 

zámečníkem a vahařem 

u firmy Soukup v Mladé Boleslavi. Potom pracoval na 

různých místech k plné spokojenosti zaměstnavatelů a v 

milém poměru k spolupracovníkům; jeho vždy usměvavá 

tvář získávala mu přátele. Od r. 1933 do 1935 sloužil na 

vojně v Čes. Budějovicích. Za rok poté se oženil a získal 

místo šoféra na panství ve Mcelích. 

Dobrá jeho povaha přivedla jej 18. května 1936 do 

bratrského kruhu sboru dobrovolných hasičů ve Mcelích, 

kde rád a ochotně konal všechny členské povinnosti; 

neznal únavy a rozkaz vždy uposlechl a splnil poctivě. Byl 
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uznávaným strojmistrem sboru; jeho stroje nikdy 

neselhaly, vždy byly připraveny na boji s dravým živlem. 

Br. Libich vždy pracoval ve sboru jako jeho dobrý, 

pohotový člen. Proto bolestně se členstva dotkla zpráva, 

že byl pro podzemní činnost proti nacistům a pro sbírku 

na Lidice zatčen dne 17. listopadu 1942. Byl vězněn v 

Kolíně, v Kutné Hoře, v Terezíně a v Osvětimi, kde podlehl 

krutým útrapám gestapáckých vězení dne 17. dubna 

1943. Zanechal po sobě dobrou památku i tím, že pečoval 

o ruského zajatce, jenž sběhl z německého zajetí a 

ukrýval se u Mcel v lesích. Nežli byl br. Libich zatčen, 

odkázal svého chráněnce hasičskému sboru, aby jej 

podporoval. Br. Libich zanechal po sobě vdovu a dvě 

dítky: Františka (nar. 23. IX. 1935) a Josefa (nar. 28. VI. 

1939).  

Čest jeho památce. 

 

 

Br. Václav Náchodský 

narodil se 10. srpna 

1900 v Hrubém 

Jeseníku, okr. 

Nymburk. Navštěvoval 

obecnou pětitřídní 

školu ve svém rodišti a 

stal se úředníkem 

československých 

drah. Členem sboru 

dobrovolných hasičů 

se stal 1. ledna 1929 a 

od té doby věrně ve 

sboru setrval. Od r. 

1930 prošel různými 

sborovými funkcemi; 
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byl jednatelem, vzdělavatelem, vedoucím hasičského 

dorostu, zastupoval sbor na župních schůzích, od r. 1932 

do r. 1937 byl velitelem sboru. 

Vedle hasičského sboru pracoval horlivě v 

politické straně komunistické. R. 1935 stal se též členem 

místní Tělocv. jednoty Sokol, kde zvláště pilně pracoval v 

dramatickém kroužku, obyčejně jako režisér. Pod jeho 

vedením dramatický kroužek utěšeně vzkvétal. Bratr 

Náchodský byl milé, ochotné povahy, pracovitý a 

pohotový; žil klidným rodinným životem, zábavou jeho 

byla práce v hasičském sboru a v dramatickém kroužku 

Sokola, jimž věnoval všechen svůj volný čas.  

Pracovníky toho rázu potřeboval náš podzemní 

odboj proti zločinným okupantům. Ale tyto tiché a 

obávané pracovníky gestapo hledalo a snažilo se je zničiti. 

Tak dne 5. října 1941 došlo i k zatčení br. Náchodského. 

Byl říšskou policií přepaden před Lešovou trafikou, 

vězněn pro politickou činnost na různých místech, až byl 

zavlečen do koncentračního tábora Mauthausenu. Kolik 

vytrpěl útrap a mučení v nacistických vězeních, o tom 

svědčí, že podlehl útrapám 10. března 1942 v 

Mauthausenu. Zanechal po sobě manželku Annu (nar. 2. 

XI. 1906) a dítky Miloslava (nar. 11. IX. 1933) a Miroslava 

(nar. 20. VIL 1941). Obec ztratila v něm vzorného občana, 

hasičský sbor a Sokol vynikajícího bratra a rodina 

vzorného manžela i otce. 

Čest jeho památce! 
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Bratr Václav Nechvíl 

narodil se 23. ledna 

1894 v Kluku, okres 

Poděbrady, z chudé 

rodiny, takže již od 

dětství poznal obtížný 

život pracujícího 

člověka a měl vždy 

pochopení pro starosti 

a strasti bližního. 

Navštěvoval jednotřídní 

obecnou školu v rodišti 

a měšťanskou školu v 

Poděbradech, načež se 

vyučil zedníkem. Po 

vyučení pracoval na 

různých stavbách a pobyl také za prací v uhelných dolech 

v Mostě. Při práci vedle odborných znalostí získal také 

mnoho životních zkušeností, takže r. 1915, kdy byl 

povolán do světové války, plně pochopil smysl války a 

postavení českého národa v tehdejším Rakousku. Byl 

také na bojišti raněn a tím lépe uměl procítit zlo války. 

Roku 1919 se oženil, zařídil si menší hospodářství, v 

němž ve volných chvílích s pilnou svojí manželkou 

pracoval, aby získal zlepšení svého sociálního postavení 

jako stále pracující zedník. Jak v řemesle, tak v 

hospodářství nalézal klid a v hasičství hledal povznesení 

nad všední denní život. Od roku 1919 byl členem 

místního sboru dobrovolných hasičů a úspěšně zastával 

funkci jednatele. 

Dne 8. června 1943 o 4. hodině ranní byl zatčen 

četnictvem spolu se svým synem a Josefem Hubáčkem 

pro poslech zahraničního rozhlasu. Byl vězněn a týrán ve 

vězeních v Kolíně, Kutné Hoře, Praze, Terezíně, 
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Norimberku, opětně v Praze a v Hamburku, kde zemřel 

hladem dne 14. května 1945. Za dlouhou dobu věznění 

se neuviděl se svým synem Václavem, jenž byl též vězněn. 

Br. Nechvíl byl povahy tiché, mírné. Zanechal po sobě 

vdovu Annu, dceru Annu (nar. 29. října 1921) a syna 

Jaroslava (27. října 1927). Rodina ztratila dobrého otce, 

hasičský sbor obětavého činovníka.  

Čest jeho památce! 

 

 

Bratr Václav Nechvíl 

mladší narodil se 25. 

ledna 1920 v Kluku, 

okres Poděbrady, jako 

syn zedníka a 

malorolníka. Dětství 

prožil v práci, poněvadž 

byl nucen pomáhati 

rodičům v hospodářství, 

jak na venkově bývá, ale 

také od dětství čerpal z 

rodiny lásku k hasičství, 

až se stal činným členem 

místního sboru r. 1943. 

Otec se staral, aby syn 

nabyl vyššího vzdělání, proto po návštěvě jednotřídní 

obecné školy v rodišti a měšťanské školy v Poděbradech 

dal jej za učně na strojní zámečnictví a zapracovati na 

automechanika. Mistr jeho vystihl, že chlapec jeví chuť k 

těmto řemeslům, proto poradil otci, aby jej po vyučení 

posílal do průmyslové školy, což otec učinil. Po 

absolvování školy pracoval Václav v autodílně s velmi 

dobrým úspěchem. Vedle řemesla všímal si po příkladu 

svého otce i veřejných záležitostí a sledoval pozorně 
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válečné dění a krutý osud svého národa za nacistické 

okupace. Tak byl pro poslouchání zahraničního rozhlasu 

současně s otcem dne 8. června 1943 zatčen, vězněn v 

Kolíně, v Kutné Hoře, v Praze, v Terezíně, kdež na 

následky nelidského mučení zemřel 16. února 1944. 

Utýrané matce, která ztratila muže i dítě pro nacistickou 

zlovůli, bylo drze úředně sděleno, že byl zpopelněn.  

Tragický osud mladistvého Václava Nechvíle, 

téměř ještě dítěte, známého tichou a mírnou povahou, 

pilného a vzdělaného mladého řemeslníka, dotkl se 

bolestně nejen rodiny samé a místního hasičského sboru, 

ale i širší veřejnosti. 

Budiž čest mladistvému národnímu mučedníku! 

 

 

Bratr Jaroslav 

Němeček narodil se 2. 

února 1902 v 

Předhrádí, okr. 

Poděbrady, z rodiny 

zemědělské, která měla 

sedm členů a vlastnila 

pouze chalupu s 5 ha 

půdy. Navštěvoval 

obecnou školu v rodišti 

a měšťanskou školu v 

Poděbradech. Věnoval 

se zemědě1ství, ve 

kterém se přirozeným 

nadáním a vlastním 

přičiněním dodělával 

úspěchů. Byl uznávaným hospodářem a pro rozšafnost a 

poctivost, byly mu svěřovány funkce v obecním 

zastupitelstvu i jinde. Byl na příklad předsedou místního 
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zemědělského svazu, členem spolku pro chov 

teplokrevných koní v okresu nymburském, ale také ve 

spolcích národních a vzdělávacích. Byl členem výboru 

Tělocvičné jednoty Sokol v Předhrádí a členem sboru 

dobrovolných hasičů stal se r. 1940. Všude zastával 

zásady pokroku a sociálních snah. Jako člověk jevil se 

vždy jako dobrý, starostlivý otec a vzorný manžel. 

Jeho práce snad překážela tajnému nepříteli, 

neboť po udání ze sabotáže pro zatajování zásob byl dne 

2. března 1944 zatčen kolínským gestapem, vězněn na 

Pankráci. Od 30. května 1944 vězněn v Bernau v 

Bavorech a později v Tyrolích, kde nuceně pracoval na 

nejtěžších pracích, ač už doma byl po těžké operaci, kdy 

mu byla odňata téměř polovina žaludku. Byl nucen 

pracovití v cihelně bez odpočinku i o nedělích. K novému 

roku 1945 poslán k hloubení tunelu u Zeli am See. Dne 

14. ledna dostal rozkaz, aby se třemi kamarády odstranil 

led z ozubené dráhy vedoucí do příkrého kopce. Potom 

stěhovali těžké stroje po této dráze, při čemž se lano 

přetrhlo a stroj se zřítil na pracující. Bratr Němeček byl 

smrtelně raněn a zemřel téhož dne. Zanechal stařičkou 

matku, manželku a dítky. Hasičstvo těžce nese ztrátu 

dobrého člena.  

Čest jeho památce! 
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Bratr Florián  Nezbeda   

narodil se dne 22. srpna 

1893 v Městci Králové, 

okr. Poděbrady. 

Navštěvoval s dobrým 

prospěchem pětitřídní 

školu obecnou a 

měšťanskou ve svém 

rodišti. Jeho mládí bylo 

jako všech chudých hochů 

těžké, jeho život byl boj o 

slušnější místo v lidské 

společnosti. Po vystoupení 

ze školy počal se učit 

zámečnictví, ale po 

krátkém čase seznal, že se k tomu nehodí, proto vyučil se 

obuvnictví, pří němž setrval až do konce svého plodného 

života. Protože jeho otec, blahé paměti, byl velmi dobrým 

a poctivým hasičem, přejal i náš Florián lásku k hasičství 

a již ve svých 18 letech přihlásil se k sboru v roce 1912. 

Navštěvoval pilně hasičská cvičení, takže se stal dobrým 

a velmi schopným hasičem. Po několikaleté činnosti byl 

zvolen četařem a dále zvolen za člena župního výboru 

hasičské župy Královéměstecké č. 21. Po sloučení župy 

poděbradské s městeckou byl zvolen velitelem II. obvodu 

Okresní hasičské jednoty poděbradské a po sloučení této 

jednoty s jednotou nymburskou byl zvolen velitelem III. 

obvodu OHJ č. 34. V témže roce byl zvolen také velitelem 

hasičského sboru v Městci Králové, kde byl dlouholetým 

náměstkem velitele. Všichni členové, jak v místním 

sboru, tak i v celém obvodě jej měli velmi rádi. Nedal 

svému členstvu ublížit, dovedl se vždy člena zastat a 

máme v dobré paměti, kdy Němci nás nasazovali na 

práce, jak za každého hasiče se zasazoval, dokazoval jeho 
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nutnost doma, jezdil, vymáhal a pamatuji se na případ, 

kdy se mu zákrok ne-zdařil, jak dlouho o tom mluvil. V té 

době volali jsme telefonem často i v noci bratra 

Švandrlíka z Jičína a usilovali jsme, aby bratři nemuseli 

na práci k nenáviděným nepřátelům. 

Již začátkem prosince 1944, kdy docházely zprávy 

o zatčení některých bratří, měl br. Nezbeda tušení, že ho 

to čeká. Obával se toho a činil přípravy, jak by zatčení 

unikl. Odhlásil se na místním policejním úřadě, že půjde 

do některé pražské nemocnice na operaci, ale ve 

skutečnosti chtěl se skrývat poblíže domova. Oddaloval 

však tento krok, až dne 28. prosince 1944 byl zatčen 

místním četnictvem na rozkaz gestapa v Jičíně. Při své 

cestě na nádraží vyžádal si od četníků, kteří jej vedli, ještě 

rozhovor se mnou. Přišel do dílny ke mně sám, četníci 

zůstali v obchodě. Při loučení plakal, jakoby tušil, co jej 

čeká. Na můj pokyn, aby utekl, že jej pustím zadem, řekl: 

„Pro hasičskou věc trpím a věřím, že v krátkém čase se 

opět sejdeme." Nato byl odvezen k vyšetřování do Jičína, 

kde byl držen 47 dní a dne 6. února 1945 odvezen do 

terezínské trestnice na Malou pevnost, kde se sešel s 

ostatními členy hasičského bratrstva, kteří byli také o 

svobodu oloupeni. Byl v cele čís. 5 a později byl převeden 

do cely čís. 42. Co vše musel přetrpět, věděl nejlépe on 

sám. Jeho touha po domově byla veliká; vždyť zanechal 

zde milující manželku, která ze vzpomínek a pláče 

nevycházela. Přišel pátý květen 1945 a s ním i naše 

osvobození. Bratr Florek byl dne 7. května z Terezína 

propuštěn a dostal se do Roudnice, kde přespal. Odtud 

dojel do Všetat, odkud zatelefonoval, že je již na cestě k 

domovu. Bratři z Běrunic mu ihned jeli autem naproti do 

Nymburka, ale nemohli jej najiti. On však dojel sám, do 

Poděbrad a odtud jej bratři hasiči dovezli na motocyklu 

do jeho milého Městce dne l0. května. Ale již druhého dne 
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počaly se ukazovati horečky. Odešel do místní nemocnice 

k prohlídce, kde byl shledán skvrnitý tyfus. Nemoc se v 

horečkách stále horšila, až dne 20. května vydechl náš 

milý velitel naposledy. Pohřeb konal se dne 23. května 

1945 za veliké účasti hasičstva i občanstva. Nyní spí svůj 

klidný a věčný spánek na hřbitově v Městci Králové. 

Bratr Florián Nezbeda byl povahy milé, byl to 

výborný společník a každý jej musel mít pro jeho dobré 

vlastnosti rád; nikoho nezarmoutil, a kde on byl, tam bylo 

veselo. Jedinou jeho radostí bylo hasičství. Dovedl 

vypravovat historky z hasičského života celé hodiny a 

nikdy tím neunavil. Jako řemeslník byl dovedný a 

příslovečně poctivý, jako občan byl ctěn a vážen, protože 

to byl jedním slovem dobrý člověk. 

Po našem milém veliteli zůstala vdova, která věrně 

chodí ošetřovat hrob, kde odpočívá ten, který ji tak 

miloval a čeká, odkud se ozve zavolání: „EMKO!" 

 

Josef Krupička 
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Bratr Jaroslav Římal 

se narodil 30. března 

1898 v Malé Straně, 

okres Poděbrady, z 

rolnické rodiny. 

Navštěvoval obecnou 

školu v Chotěšicích, 

měšťanskou školu v 

Králové Městci a 

doplnil své vzdělání 

na obchodní škole. 

Věnoval se potom 

praktickému 

obchodu, až zakotvil 

trvale jako 

samostatný 

obchodník na Loučeni u Nymburka. Byl velmi dobrým a 

ochotným obchodníkem, takže jeho živnost pod jeho 

vedením trvale vzkvétala. Jeho rodinný život byl klidný, o 

rodinu svoji se pečlivě staral. Vedle těchto soukromých 

starostí našel vždy čas pro práci v národních spolcích, 

zvláště v Sokole. Také v samosprávě obecní úspěšně 

pracoval. Členem sboru dobrovolných hasičů v Loučeni 

byl od 1. ledna 1926. 

Jméno bratra Jaroslava Římala dostalo se dosud 

nevysvětleným způsobem v souvislosti se sbírkami na 

Lidice do rukou gestapa. Z té příčiny byl 29. září 1942 na 

Loučeni zatčen, vězněn a mučen ve vězeních v Kolíně, 

Kutné Hoře, Terezíně a Osvětimi, kde zahynul jako tisíce 

jiných18. března 1943 neznámým způsobem. Jeho 

přívětivá povaha, s níž vycházel ochotně vstříc svým 

zákazníkům a všemu občanstvu, jistě nezavdala příčiny 
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k nelidskému zacházení a 

konečnému umučení. 

Stal se obětí zlovůle a 

nenávisti nacistů ke 

všemu, co bylo české. 

Bratr Jar. Římal 

zanechal zde manželku 

Marii, syna Jaroslava, 

nar. 21. listopadu 1926 a 

syna Vladimíra, nar. 26. 

září 1930. 

Čest jeho 

památce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratr JUDr. Tomáš Sedláček narodil se 19. prosince 

1887 v Bobnicích, okr. Nymburk, z malorolnické rodiny. 

Otec jeho Jan Sedláček byl starý hasičský pracovník, 

který setrval v místním sboru dobrovolných hasičů od 

jeho založení až do svého úmrtí a prošel téměř všemi 

sborovými funkcemi. Stál také u kolébky hasičské župy 

nymburské, v níž vytrvale pracoval, zvláště po 25 let jako 

župní starosta. Matka jeho Marie, rozená Dědková z 
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Krchleb, náležela k ženám, které nikdy svým mužům v 

obětavé práci hasičské nepřekážely. Sama nejednou v 

omrzelosti nad nevděkem veřejnosti povzbuzovala svého 

muže k vytrvalosti. Z této hasičské rodiny, tři synové se 

věnovali hasičské činnosti. Nejstarší Florián Sedláček, 

rolník z Bobnic, býval jednatelem a župním předsedou, 

mladší Jan (Hanuš) pracuje v hasičstvu jako vzdělavatel 

a hasičský spisovatel, kdežto nejmladší Tomáš prošel 

různými funkcemi ve sboru, v župě a posléze i v zemské 

hasičské jednotě. 

Tomáš Sedláček navštěvoval jednotřídní obecnou 

školu v Bobnicích, kde byl jeho učitelem známý český 

spisovatel František Hrnčíř, který vedle rodiny vkládal do 

duše jeho opravdovou lásku k národu a k vlasti. Poté 

navštěvoval měšťanskou školu v Nymburce, konaje jako 

chudý žák denně cesty z Bobnic do Nymburka, v pohodě 

i v nepohodě. Otec jej mínil věnovati učitelství, ale Tomáš 

zahořel nadšením pro stav kněžský a vynutil si, že třeba 

opožděně byl dán na gymnasium v Hradci Králové, kde 

prožíval život chudého studenta jako chovanec Boromea. 

A právě tam ztratil původní nadšení pro kněžství, byl 

nucen pro neshody opustit Boromeum a konečně i po 

absolvování čtvrté třídy opustil gymnasium v Králově 

Hradci. Přešel na gymnasium v Praze, v Truhlářské ulici, 

kde měl ušlechtilé profesory dr. J. Gutha Jarkovského a 

pozdějšího zemského škol inspektora F. V. Vykoukala. 

Prožíval dále úděl chudého studenta, který žil z podpor 

sourozenců a přátel. Když vykonal r. 1910 maturitní 

zkoušku na gymnasiu, přijal místo v advokátní kanceláři 

a dal se zapsati na práva, která mohl doma studovat. A 

tak při zaměstnání, kromě pobytu na německé universitě 

ve Vídni, kde poslouchal přednášky, skládal zkoušky, až 

byl posléze promován na doktora práv na Karlově 

universitě v Praze. Nutno říci, že byl i v této nesnadné 
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situaci zdržen ve studiu světovou válkou, kdy konal 

domobraneckou službu ve frontě. Po ukončení studia 

otevřel posléze svoji samostatnou advokátní kancelář v 

Nymburce. 

Členem sboru dobrovolných hasičů v Bobnicích 

stal se r. 1911 a setrval v něm do r. 1926, kdy se stal 

členem hasičského sboru v Kovanicích. Byl vždy činným 

členem a konal všechny hasičské práce. R. 1927 byl 

jmenován čestným členem sboru v Bobnicích, kde od r. 

1920 do r. 1926 byl náměstkem velitele. Ovládal 

technický výcvik hasičský bezvadně a vycvičil mnoho 

jiných hasičských činovníků. Od r. 1920 do r. 1931 byl 

jednatelem hasičské župy nymburské. Jeho zásluhou byl 

tehdy založen k uctění památky jeho otce Sedláčkův fond 

k podpoře vdov a sirotků po hasičích, jakož i župní 

pohřební pokladna hasičská. Podle stanov této pokladny 

utvořily si jiné župy podobná zřízení. Za jeho působení 

bylo několik župních škol a po stránce kázně i práce byla 

nymburská župa vzorem. Úroveň župních hasičských 

škol byla vysoká, zvláště jeho zásluhou. Uměl učit, uměl 

přednášet, znal dobře historii hasičstva i rozvoj hasičské 

výzbroje. 

Jako jednatel župy býval přítomen valným 

hromadám ČZHJ. Tak při hlasování o stavbě Hasičského 

domu v Praze hlasoval proti stavbě pouze se dvěma z 

přítomných bratří, ale když stavba byla odhlasována, byl 

z předních, kdo se o zdárné provedení stavby starali. 

Zdarma napsal trhovou smlouvu na stavební pozemek, 

zdarma provedl všechny práce pro Hasičský dům, když 

na něm byly žádány. Tím prokázal svůj charakter a 

opravdovou lásku k hasičství. Po druhé prokázal to, když 

r. 1931 po požáru Hasičského domu v Praze s pomocí br. 

J. Maršíka postavil tento podnik hasičské organisace na 

pevný finanční základ a tím jej zachránil. To se stalo, když 
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br. T. Sedláček byl starostou ČZHJ od r. 1931 do r. 1933. 

Funkce této se vzdal, poněvadž neviděl tolik nezištné 

obětavosti, jakou projevoval sám. Byl si vědom, že 

hasičská rodina se většinou skládá z drobného lidu, 

dělníků, řemeslníků, úředníků a učitelů. Ale jemu, třeba 

obratnému advokátu s vysokoškolským vzděláním, 

nevadila tato hasičská rodina, ba cítil se v ní doma, rovný 

mezi rovnými a to dokazoval skutky. Kolik těch drobných 

mužů práce ochraňoval svými právními znalostmi a 

téměř pravidelně zadarmo! Mohlo by se uvésti mnoho 

příkladů z jeho života, že vždy napřed byl člověk, a potom 

teprve advokát. A to také bylo do jisté míry příčinou jeho 

tragické smrti. 

Dne 9. června 1942 na základě udání přijela 

německá tajná policie (gestapo) z Kolína a vyšetřovala dr. 

Sedláčka. 

Proslídila kancelář, byt a ve všech věcech hledala. 

Výsledkem byl rozkaz, aby se dostavil 10. června 1942 do 

Kolína a přivezl s sebou fotografický aparát. Cesta na 

nádraží byla poslední, kterou v Nymburce vykonal. Z 

Kolína se již nevrátil. Prošel pověstným gestapáckým 

vyšetřováním, načež byl odeslán k stannému soudu do 

Prahy a popraven byl dne 25. června 1942 v 19. hod. 17 

min. v Praze. Drzá nacistická policie oznámila v novinách, 

že byl popraven, poněvadž schvaloval atentát na 

Heydricha. To jako by jej chtěli potupit, že advokát, muž 

práva, schvaloval atentát! 

Jak soudil br. Sedláček o nacistech, bylo 

všeobecně známo. Netajil se svým opovržením k hnusným 

násilníkům a vrahům, věřil pevně, že pravda zvítězí a 

národu našemu se svoboda vrátí, sílil se ve svém 

přesvědčení sledováním zahraničního rozhlasu a 

rozhovory se stejně cítícími dobrými Čechy, před kterými 

se netajil svým přesvědčením, ba směle se k němu znal, 
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jak bylo jeho zvykem. Jest také známo, že vyšetřujícím 

gestapákům řekl přímo mnoho pravdy a proto musil 

zmizet, neboť po atentátu na zločince Heydricha chvěli se 

Němci strachy před každým, o němž soudili, že by mohl 

český lid proti nim vésti v boji za svobodu. 

Poněvadž nacisté zabavili veškerý majetek 

popraveného br. Sedláčka, zůstala po něm vdova v 

prvních týdnech bez pomoci. Ale přece se našli lidé, kteří 

pomohli a potěšili, třeba taková pomoc byla nebezpečná. 

Byli to zvláště drobní lidé, kteří pamatovali na nezištnou 

pomoc zesnulého a snažili se teď odvděčiti. Také 

příbuzenstvo i přes slídění gestapa, se slušně zachovalo. 

 Pro nás hasiče má vzpomínka na bratra dr. 

Tomáše Sedláčka zvláštní význam. Byl světlým příkladem 

nezištné a upřímné hasičské práce. Byl vzorem v 

povinnostech hasičských. Byl vždy dochvilný při 

docházkách do cvičení, do schůzí, do všech hasičských 

podniků. Pracoval dobrovolně, ale ukázněně a nezištně. 

Ozbrojil se výtečnými znalostmi a odbornými 

dovednostmi v hasičském oboru a to po stránce technické 

i administrativní. Dovedl velmi obratně, tyto své znalosti 

přenášeti v řady spolubratři, jako pohotový řečník a 

hasičský učitel. Vychoval tak hodně sborových i župních 

činovníků, ale při tom nelpěl na funkcích. Byl spolkařem 

v ušlechtilém slova smyslu. Byl přísný na sebe i na jiné, 

ale vždy jen k prospěchu společné věci. To všechno mohl 

konati proto, že lnul k hasičství upřímnou láskou, k níž 

byl vychován od dětství otcem i matkou a svými 

sourozenci. 

Čest jeho světlé památce! 
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Bratr Ladislav Somr se 

narodil 10. prosince 

1907 v Čilci, okres 

Nymburk. Navštěvoval 

obecnou školu ve 

Dvorech a vyučil se 

strojnímu zámečnic-tví. 

Svému oblíbenému 

zaměstnání zůstal 

věren a své odborné 

znalosti uplatňoval i při 

práci ve sboru 

dobrovolných hasičů, 

kam vstoupil poměrně 

mlád r. 1927. Hleděl si 

pilně a poctivě hasičské 

práce, proto r. 1937 byl zvolen vzdělavatelem sboru a r. 

1940 jeho cvičitelem. 

V době míru věnoval se br. Somr svému 

řemeslu, rodině a hasičskému sboru. Byl povahy veselé, 

společenské, všude byl rád viděn a členstvem hasičského 

sboru upřímně milován. 

V okupaci těžce nesl německé násilí, neboť 

byl dobrý Čech a obětavý vlastenec. Proto se také věnoval 

brzy podzemnímu hnutí proti nacistům. Pro tuto činnost 

byl dne 12. října 1941 v 1 hodinu v noci, ve svém bytě 

zatčen gestapem a po různém mučení zavlečen do 

pověstného koncentračního tábora v Mauthausenu, kde 

podlehl útrapám dne 17. července 1942, 

Zanechal opuštěnou manželku a tři chlapce: 

Oldřich nar. 1931, Jaroslav nar. 1934. Ladislav se 

narodil 19. ledna 1942, tři měsíce po zatčení otce, takže 

jej otec ani nespatřil. Pro hasičský sbor v Čilci je ztráta 

dobrého a dovedného bratra Somra těžko nahraditelná. 
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Čest jeho památce! 

 

 

Bratr František Škop se narodil 2. října 1891 v 

Solnici, okres Rychnov nad Kněžnou. Vychodil školu 

obecnou a mesiánskou, v občanském životě byl 

listonošem. Ve službě byl ochotný, vždy dobrý, takže se 

těšil všeobecné oblibě. Byl znám jako dobrý vlastenec a 

demokrat. Členem sboru dobrovolných hasičů v Loučeni 

byl od 1. února 1940. 

Dne 5. května 1945 zúčastnil se činně národního 

odboje v Loučeni. Byla mu svěřena stráž u zajatých 

německých vojínů u malého zámku. Při této službě byl 

přepaden a obklíčen přesilou desíti nepřátel a při zápase 

s nimi byl zastřelen sedmi ranami z automatické pistole. 

Padl v čestném boji za osvobození domoviny, aby 

památka jeho žila věčně ve věrných českých srdcích. Rádi 

vzpomínáme na milou, srdečnou povahu. Zanechal zde 

opuštěnou manželku. 

Čest jeho památce! 

  

 

 

Tryzna 

Okresní hasičská jednota nymburská č. 34, k níž 

náleží obvod I. Nymburk, obvod II. Poděbrady, obvod III. 

Králův Městec, uctila památku v poslední světové válce 

padlých bratří hasičů ze svého kraje tryznou, která se 

konala dne 2. září 1945 v Nymburce. K tryzně sešly se 

hasičské sbory v hojném počtu: z I. obvodu 284 bratří a 

16 sester, z II. obvodu 143 bratří a 6 sester, z III. obvodu 

114 bratří a žádná sestra, úhrnem tedy 541 bratří a 22 

sester.    

Zastoupeny byly hasičské sbory: 
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Za I. obvod bratři a sestry:  

Bobnice 10, Budiměřice-Šlotava 5, Čilec 9, Dvory 

6, Drahelice 7, Hořátev 5, Hronětice 7 (1), Chleby 8 

(1), Jeseník Hrubý 18, Jízbi-e 3, Kostomlaty 13, 

Kostomlátky 6, Kovansko 11, Krchleby 15, Křinec 12, 

Lány 14, Mcely 18, Mečíř 2, Nymburk 36 (13), Písty 9, 

Rašovice 9, Sovenice 2, Vestec 8, Vlkava 6, Všechlapy 

10, Všejany-Vanovice 7, Zábrdovice 6, Kamenné Zboží 8, 

Zavadilka 10, Zbožíčko 4. Celkem 284 bratří a 16 sester. 

Za II. obvod bratři a sestry: Hradištko 8, 

Chvalovice 9, Chvalovice V. 8, Kluk 9, Křečkov 7, Libice 

10, Lhota Kostelní 5, Lhota Vrbová 9 (4), Milčice 4, 

Okřínek 3, Oškobrh 4, Pátek 11, Pečky 12, Poděbrady, 

Polabec 6, Předhrádí 8, Velké Zboží 8, Zvěřínek 8, 

Sokoleč, 5, Sadská 9 (2). Celkem 143 bratři a 6 sester. 

Za III. obvod bratři a sestry: Běrunice 3, Dobšice 

7, Dubečno 3, Dvořiště 2, Chroustov 4, Kněžice 15, 

Kněžičky 5, Ledečky-Lhota Viničná 9, Městec Králové 17, 

Nové Zámky 9, Podmoky 3, Skochovice 10, Vrbice 10, 

Záhornice 12, Žehuň 5. Celkem 114 bratří a žádná sestra. 

Hosté:  

Za ČZHJ br. Vít Ilich, za NV v Nymburce poslanec 

Tyll, Hlahol z Nymburka, za OHJ Chlumec n. Cidlinou č. 

36 2 bratři, za OHJ Lysá n. Labem č. 56 6 bratří a 4 

sestry. 

Místní hasičský sbor v Nymburce vykonal všechny 

technické přípravy. Vedení OHJ obstaralo  náležité 

pozvání. Hasičské sbory a hosté sešli se v hasičské 

zbrojnici, odkud vyšel v určenou hodinu průvod hasičstva 

i občanstva a prošel městem na náměstí dr. Edvarda 

Beneše. Tam stála tribuna s hasičskými znaky, státními 

vlajkami, smutečním kenotafem a dvěma pilony s 

řeckými ohni. Na zahájení zazněl smuteční sbor, zpívaný 

pěveckým spolkem Hlahol z Nymburka za řízení 
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dirigentky A. Polmanové-Preclíkové. Potom přednesla M. 

Dlouhá báseň umučeného hasičského spisovatele Jar. 

Makuše „Odešli," načež uvítal shromážděné br. velitel 

OHJ Fr. Čipera  a vyzdvihl stručně zásluhy umučených  

bratří hasičů. Poté procítěně promluvil zástupce ČZHJ br. 

Vít. Ilich. Z jeho proslovu zvláště třeba pamatovati slova: 

„Mrtví naši k nám mluví: Milujte se, mějte se vespolek 

rádi, milujte svoji drahou vlast, milujte národ náš, 

Československou republiku a doveďte ji k metám 

nejvyšším! Neopouštějte hasičskou myšlenku! Splníte-li 

povinnost k obci, k státu, uctíte nejlépe naši památku. 

Československá republika bude tím navždy zajištěna. 

Nezapomeňte na naše rodiny, na naše děti. Co uděláte v 

jejich prospěch, nám uděláte!" 

Poté promluvil br. Josef Caňkář z Poděbrad, který 

prožil sám šest roků v koncentračním táboru. 

Pozoruhodná řeč jeho poukazovala, že po každé válce 

následuje jako doslov revoluce, a proto také my 

prožíváme revoluci, která jde celým světem. V revoluci 

vítězí vždy levice. Revoluce není dobou sentimentálních 

vzpomínek, ale my přece vzpomínáme těch, kteří padli 

pro osvobození Československé  republiky. Chceme 

zmírniti bolest těch, kteří po nich zůstali, a chceme uctíti 

památku mučedníků. Proto bratři hasiči sebrali obnos 

cca 200.000 Kčs, který bude rozdělen pozůstalým po 

našich bratřích. Svoboda je nejdražší statek a my si 

musíme uvědomit, že zápas za svobodu začal u nás a také 

u nás v Československé republice skončil. Vděčíme za 

vítězství demokracie nejen Rudé armádě, ale také 

západním demokraciím a našemu milovanému 

presidentu Dr. Edvardovi Benešovi. Je třeba si uvědomit, 

že volbou presidenta v r. 1935 jsme vlastně svůj zápas za 

svobodu vyhráli a že touto šťastnou volbou už tehdy 

zvítězila demokracie. Není smíru mezi demokracií a 
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fašismem. Když nyní zvítězila demokracie, musí být setba 

fašismu do kořene zničena. Nedá se ani vylíčit, ani 

vyjádřit všechno zlo, které nacisté v lidstvu napáchali. 

Vzali nám muže, ženy a děti, ale také školy a kulturu a 

chtěli z nás nadělati zotročených kolonistů Německa. To 

byla tzv. německá kultura, bez které jistě můžeme býti 

my i ostatní svět. Luštíme nyní problém menšiny a 

snažíme se jej rozluštit lidsky, spravedlivě. Oni byli by 

vraždili a ničili, až by národ vyvraždili, jako činili všude, 

kam jejich pata vkročila. My jsme šťastni, že opřeni o 

mohutné slovanské Rusko můžeme dokončiti 

hospodářskou a kulturní revoluci v našem samostatném 

státu pod vedením presidenta Dr. Edvarda Beneše. K 

tomu je třeba opustiti všechna třídní hesla a nahraditi 

heslem jediným: Celý národ jedna rodina!  

Nato promluvil zástupce ONV v Nymburce posl. 

AI. Tyli, a když byly rodiny padlých hasičů obdarovány, 

zakončena tryzna státními hymnami československou a 

ruskou. Přítomní zástupci sborů, hosté a příbuzní 

umučených bratří se zapsali do pamětní knihy OHJ č. 34 

i do pamětní knihy místního hasičského sboru. 

 

 

 

 

Seznam všech sborů, které přispěly na bratrskou 

„Pomoc" pro sirotky a vdovy po padlých a 

persekuovaných br. hasičích OHJ. č. 34. 

   

Sbor 
Obnos 

Sbor 
Obnos 

Kčs Kčs 

Bobnice 7.500 Lhota Kostelní 1.340 

Bošín   Loučen 4.640 

Budiměřice   Mcely 2.660 
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Čilec 470 Mečíř 370 

Doubrava   Milčice 3.100 

Drahelice 565  Netřebice 500 

Dvory 1.000  Nymburk 8.500  

Dvůr Nový   Oskořínek 2800 

Hořátev 7.230  Patřin 2.200 

Hradisko 1.320  Podlužany 910 

Hronětice   Rašovice 900 

Chleby 100 Sovenice   

Chvalovice 560  Straky 1.870 

Chvalovice Velké 100 Studce   

Jeseník Hrubý 2.400 Šlotava   

Jíkev 500 Vestec 2.530 

Jizbice 650 Vlkava 2.665 

Kostomlaty 2.000  Všechlapy 2.690 

Kostomlátky 100  Všejany Vanovice 4.200 

Kovanice   Zábrdovice 2.400 

Kovansko 2.460 Zboží Kam. 630 

Krchleby 6.790 Zbožíčko 550 

Lány 500 Zvěřínek 500 

 

Sborů 46, celkem obnos Kč 80.200. 

 

 

 

II. 

Sbor 
Obnos 

Sbor 
Obnos 

Kčs Kčs 

Dobšice 120 Pátek 500  

Choťánky 1.600 Pečky 2.000  

Kanín 7.875 Písty 1.310 

Klipec 2.220 Pňov 2.200 

Kluk 3.730 Poděbrady 3.000  
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Kouty 200 Polabec 5.500 

Křečkov 500 Předhrádí 2.500 

Lhota Písková 2,290 Ratenice   

Lhota Přední 200 Sadská 200 

Lhota Vrbová 1.085 Sány 200 

Libice n. Cidlinou 5.000 Senice 530 

Odřepsy 1.000 Skochovice 1.630'50 

Okřínek   Sokoleč 500 

Opolany 2.150 Úmyslovice   

Opolánky   Vlkov u Poděbrad   

Oseček 100 Vrbice   

Ostrov   Zboží Velké 800 

Oškobrh 200     

 

Sborů 35, celkem obnos Kčs 49.140,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Sbor 
Obnos 

Sbor 
Obnos 

Kčs Kčs 

Běrunice 500 Nouzov 200 

Břístev 1.795 Opočnice 1.000  

Černá Hora 150 Osek 500 

Činěves 1.350 Podmoky 9.060 



65 

 

Dlouhopolsko   Slibovice 1.460 

Dubečno   Sloveč   

Dvořiště 450 Srbce   

Dymokury 300 Strana Malá 700 

Hradčany   Střihov 910 

Chotěšice 1.200 Svídnice   

Chroustov 1.500 Velenice 3.000 

Kamilov 500 Ves Nová 1.900 

Kněžice 10.830 Viníce   

Kněžičky 580 Vlkov u Městce K. 600 

Kolaje 100 Výkleky Velké 500 

Křinec 6.565 Záhornice 1.745  

Ledečky, Lhota V. 1.360 Zámky Nové 300 

Městec Králové 4.520 Žehuň 200 

 

Sborů 36, celkem obnos Kčs 53.775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále darovali bratři, korporace nebo podnik. 

Jméno Místo 

Obnos 

  

Kčs 

Br. Čipera František,  

Velitel OHJ č. 34 

 

Všejany 

  

500 
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Celkem vynesla sbírka „Pomoc“: 

  Obnos Kčs 

I. výkaz 80.200 

II. výkaz 49.140,50 

III. výkaz 55.775 

Ostatní dárci 23.175 

Br. Říha Josef,  

samarit. zpravodaj II. obvodu 

 

Pátek 

  

150  

Br. Sena Ant.  
velitel II. obvodu 

 
Chvalovice 

  

150 

Br. Nezbeda Frant. 

zást.¨velitele II. obvodu 

 

Městec 
Králové 

  

500  

Br. Novák Václav Křinec 50 

Br. Gabriel Václav,  

Jednatel I. obvodu 

 

Všejany 

  

200 

Br. Nejedlý Fr„ drogerie Loučen 100 

Br. Pažout Václav Kovanice 56 100 

Br. Špalek Josef, 

Okrskový velitel III. obvodu 

Dymokury, 

Činěves 

  

150  

Br. Novák Frant.,  

Okrskový velitel I. obvodu 
Oskořínek 

  

50 

Br. Kupec František Velenice 100  

Řemeslnická Beseda Nymburk 500  

Pan Hartman Nymburk 200 

Firma Fiala Ladislav 
knihtiskárna 

Nymburk 
  

500  

Památce zemř. br. Hynka, 
spolubydlící 

Nymburk 
  

200 

Sbírka pří pořádání tryzny 

2. 9. 1945 
Nymburk 

  

19.725 
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úhrnem 206.290,50 

 

Rozvaha: 

  
 

Příjem Kčs 206.290,50 

Vydání Rozděleno Kčs 187.350  
 

Správní výlohy 

Kčs      

5.082.10 192.432,10 

 
Zůstatek Kčs  13.858.40 

  
  

Z toho na knížce OZH v Nymburce Kčs 9.658,90 

u Poštovní spořitelny Praha Kč  4.000 

v pokladně Kčs      200  
  

  

  Úhrnem Kčs 13.858 90 

 

Zbytek bude rozdělen po uvolnění peněz sirotkům po 

padlých a umučených bratřích k vánočním svátkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam podarovaných ze sbírky  

„Pomoc" účet OHJ č. 34. 

Jméno Stav Místo 

Aloisie Krutská vdova Milčice 

Hana Krutská dcera Milčice 
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Anna Sedláčková vdova Nymburk 

Aloisie Somrová vdova Čilec 

Oldřich Somr syn Čilec 

Ladislav Somr syn Čilec 

Jaroslav Somr syn Čilec 

Anna Náchodská vdova Jeseník Hrubý 

Miloslava Náchodská dcera Jeseník Hrubý 

Miroslav Náchodský syn Jeseník Hrubý 

Emilie Kubinová vdova Mcely 

Marie Kubinová dcera Mcely 

Jaroslav Kubín syn Mcely 

Anežka Libichová vdova Mcely 

František Libich syn Mcely 

Josef Libich Syn Mcely 

Anna Halešová vdova Mcely 

Marie Římalová vdova Loučen 

Annisie Škopová vdova Loučeň 

Anna Nechvílová vdova Kluk 

Josefa Kadlecová vdova Chleby 

Anežka Kadlecová dcera Chleby 

Eliška Kadlecová dcera Chleby 

Josef Kadlec syn Chleby 

Emílie Nezbedova vdova Městec Králové 

Marie Němečková vdova Předhrádí 

Rodiče po padl. Machovi   Studce 

 

 

 

 

 

Repatrianti: 

 

Vojtěch Blažek Poděbrady 

Josef Trmal Poděbrady 
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Ladislav Bašta Poděbrady 

Bohuslav Fadrhonc Krchleby 

Karel Čáp Milčice 

Antonín Hamza Sadská 

František Kaninský Mcely 

Josef Krupička Mcely 

 

Celkem bylo poděleno 35 osob  

obnosem Kčs 187.350.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repatriační akce: 
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Okresní hasičská jednota nymburská č. 34 

vypsala pro své všechny tři obvody sběr pohonných látek 

pro repatriační účely letákem, který byl rozeslán do všech 

obcí Nymburska, Poděbradska a Královéměstecka. 

Na tuto akcí sešlo se celkem: 

8.793 1 pohonných  látek, t.j.: benzínu, nafty, petroleje, 

oleje, lihu atd. 

4.505 kg tankového dříví. 

Pohonné látky, které nebyly spotřebovány v místě, 

předány byly repatríačnímu úřadu v Praze. 

Veškerá potřeba pohonných látek kryta byla ze 

sběru, který byl darován občanstvem okresu Nymburk, 

Poděbrady a Městec Králové, na vydanou výzvu Okresní 

hasičské jednoty č. 34. 

Osoby, které doprovázely transporty, konaly 

povinnost čestně. Prožité chvíle zůstávají v myslích 

účastníků těchto výprav a potvrzují hrůzy nacismu. 

Převoz repatriantů, dělníků atd. z Německa v roce 

1945 proveden byl za vedení bratra Gabriela Dlouhého, 

velitele sboru Nymburk pod patronací OHJ č. 34 dle dále 

uvedené tabulky: 
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Místo jízdy 
Ujeto 
km 

Spotřeba pohon, látek Vozidlo 
(majitel) 

Datum 
Přivezeno 

osob 

Poznámka 
Vedoucí nafta benzín olej 

Nymburk-Praha  
Nový Brandenburk 

1.600 420 320 16 Hasičské 
Dočekal 

6. 6. 48          
22 

Dlouhý G. Dr. 

Hausdor, Turek 

Nymburk-Praha      
Hamburk-Lúbcck  
Neumůnster-Kiel 

1.820 560 410 16 Hasičské 
Dočekal 

19. 6. 54           
24 

Dlouhý G. 
Krblík 

Nymburk-Praha          
Hamburk 

1.260 340 15 4 Hasičské 
Dočekal 

30. 6. 52          
25 

Froněk 

Nymburk-Praha          Mnichov 1.260 360 300 15 Hasičské 
Dočekal 

7. 7. 50          
26 

Dlouhý G. 
Froněk 

Nymburk-Praha      
Neumůnster-Kiel          Lúbeck 

1.820 
dřevoplny 

Pivovar 

Hospodářské 
družstvo 

7. 7.                  

42          
40 

Dlouhý G. 

  450 30         

Nymburk-Vídeň 560 400 10 10 Hasičské 
Dočekal 

17. 7. 48          
48  

Dlouhý G. 
Hrnčíř Vr. 

do Vídně současně vezeno 8.00 kg potravin 

Nymburk-Vídeň 560 200 190 10 Hasičské  
Dočekal 

18. 8. 46          
22 

Hrnčíř Vr. 
Dlouhý B. 

Nymburk-Vídeň 560 200 190 10 Hasičské 

Dočekal  

26. 9.  41          

24 

Hrnčíř Vr. 

do Vídně současně vezeno 3.000 kg potravin 

Úhrnem 9.440 2.480 1.885 111 — — 612   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavila a vydala  

redakční rada Okresní hasičské jednoty č. 34  

za předsednictví Františka Čipery.  

Vytiskla knihtiskárna Ladislav Fiala  

v Nymburce v roce 1946.  

Vydání první. 

 Náklad 2.000 výtisků. Cena 25 Kčs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zpracovali 

Josef Bidmon, člen SDH Sloveč 

Vedoucí odborné rady historie OSH Nymburk 

František Hep, člen SDH Všechlapy 

 Vedoucí aktivu zasloužilých hasičů OSH Nymburk 

Bc. Petr Jirout, DiS., člen SDH Milovice 

Vedoucí odborné rady prevence OSH Nymburk 

 

 

Vydalo  

Okresní sdružení hasičů Nymburk  

v roce 2019  

 

Vytiskla  

.  

Vydání druhé. 

 Náklad 250 výtisků.  

Neprodejné. 

 

 

 

 


