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1945
a)do revoluce

V únoru 1945 byl otevřen v našem městě lazaret Todtovy pracovní organizace (Organisa-
tion Todt). Městem procházeli a přechodně byli ubytováni uprchlíci z východu, prchající 

před postupující Rudou armádu. Obec musila se starati o jejich ubytování, musila se postarati o 
dodávku slámy, sena a melasy pro dobytek náležející uprchlíkům i vojsku, kupř. v únoru bylo u 
nás „nakvartýrováné“ (ve škole, to se rozumí) 120 vojáků, pro něž se dodávala sláma na spaní, 
obec musila se starati o krmení pro koně uprchlíků (kupř. 23. února žádáno okresní hejtmanství 
o příděl krmiva pro 19 koní uprchlíků, za několik dní na to již o 46 koní, pak o 162, pak o 138 
koní, 1. března o 78 koní). 1. března nařídil okresní hejtman okamžitou akci na získání dřeva pro 
zábrany proti tankům (dány byly do ulic a na silnice). 2. března 1945 bylo u nás 160 vojáků, 28. 
března 1945 žádá obec hejtmanství o příděl krmiva pro 50 koní a 350 ovcí uprchlíků. 

Poslední německý zápis v podacím protokole městského úřadu je 5. května, 11. května začí-
nají opět zápisy české – národ byl osvobozen! 

b)květnová revoluce

Každému bylo jasno, že události od 1. ledna 1945 jdou tak rychle kupředu, že otázka koneč-
né, definitivní porážky Německa je jen otázkou několika měsíců, ne-li týdnů. Vláda Protek-

torátu vydala dne 3. března 1945 na vědomí blížícího se konce toto prohlášení:
„Drazí spoluobčané! Vedení nejtěžší zodpovědností a nejhlubší láskou obracíme se k vám. 

S bratrskou prosbou k jedněm, s vážnou radou druhým a s bezpodmínečným příkazem těm, 
jimž nutno přikazovat. Řada stále se měnících emigrantských podněcovatelů vyzvala vás tyto dny 
již po několikátá, abyste umlčeli své vedoucí české osobnosti a povstali proti Říši. Samosprávní 
nelegitimovaní emigranti neléhají na vás, abyste obětovali svou krev a svůj majetek, nikoli v zá-
jmu své vlastní budoucnosti, nýbrž jedině proto, aby oni se udrželi, co nejdéle na svých místech. 
Hrají si na osvoboditele, osobujíce si dokonce právo na vaše životy. Vím, že uznáváte politiku 
svého státního presidenta dr. Háchy a jeho vlády a že za námi stojíte. Připomeňme si však pří 
této příležitosti ještě jednou tyto skutečnosti: Vám všem je známo, že Říše nesloží zbraní, dokud 
nebude zažehnáno bolševické a kapitalistické nebezpečí. Všichni víte, že se Říše rozhodnuta a 
připravena brániti vojensky české země právě tak tvrdě, jako kteroukoli jinou část Říše. Emigran-
ti nás stále straší, že Říše anebo vláda Protektorátu zamýšlí zavést, co nejdříve pro Čechy bran-
nou povinnost. Pravda však je: Vláda Čech a Moravy takový záměr nikdy neměla, neboť vůdce 
prohlásil že ani v budoucnosti od nás branná povinnost nebude požadována. Naproti tomu 
ovšem čeští emigranti vás volají do zbraně, jako by na nás záleželo rozhodnutí největší války 
všech dob. Jisto však je, že v zemích obsazených nepřítelem Říše došlo okamžitě k bezohledné 
vojenské mobilizaci všeho obyvatelstva, které nemá jiného práva než-li krvácet v nejpřednějších 
liniích. Přiblížením se fronty, staly se části našich zemí vojenským zázemím, kde nutno počítati 
s nejpřísnějšími předpisy válečného práva v případě, že by došlo k sebemenšímu podporování 
nepřítele. Neposlechnutí výzvy k odporu proti Říši nepřineslo by tudíž nejmenší vyhlídky na ko-
nec války, nýbrž jen zpustošení vlasti a katastrofu národa vlastní vinou.

Připomínáme všechny tyto věci v nejupřímnější starosti o vaše blaho. Jedině na vás záleží, zda 
v rozhodujících chvílích dovedeme osvědčiti rozvážné chování. Osud zrazených malých národů 
evropských jest nám živým odstrašujícím příkladem. Emigranti z Londýna a Moskvy radí vám 
k sebevraždě. My, vaše zákonná vláda, vysvětlujeme vám, co činiti, abychom žili a dočkali se 
nového rozkvětu svých zemí. Bude-li náš český národ jako dosud kráčeti v osvědčené rozvaze 
svorně za svým státními presidentem dr. Háchou a jeho vládou, půjde-li za svou prací, bude-li se 
snažit v rozumném chápání situace snášet svízele války a zůstane-li především poslušen zákonů, 
dojde zas štěstí, poněvadž se mu dostane podílu na vítězství, které Říše přes všechny obtíže pro 
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Evropu konec konců vybojuje. Není daleký den, kdy všichni uznáte, že jsme vás vedli cestou 
čestnou a správnou! Podepsána vláda Protektorátu Čechy a Morava“. 

Lidé ovšem na tuto výzvu nic nedali. A Němci sami zatím svolávali staré své lidi do Volkstur-
mu, jenž i u nás se utvořil (Velksturmbataillon 32/631) a konal občas svá cvičení. Ale na členech 
VS žádné nadšení vidět nebylo. 

Kolo dějin se nezadržitelně otáčelo.
14. dubna vydává dr. Hácha jeho ministři toto další provolání: „Čeští lidé! V okamžicích, kdy 

bytí českého lidu bylo vážně ohroženo, obracel se stání prezident a vláda Protektorátu Čechy 
a Morava klidu, s radou, prosbou i výstrahou. Činí tak i dnes svým provoláním. Řada národů 
Evropy vede boj po boku Říše za novou Evropu proti bolševickému Východu a plutokratickému 
Západu. Tyto národy obětují za velký cíl krev svých nejlepších synů. Náš národ žijící pod ochra-
nou Říše a její branné moci nebojuje se zbraní v ruce. Jeho povinností je podporovati bojující 
Říši příkladným a obětavým pracovním nasazením. Tím prospívá nynější i budoucí generaci a 
přispívá k vítězství Říše, jejíž ochraně děkujeme, že v naší vlasti vládne klid a pořádek, že naši 
muži a ženy jsou pokojně ve své práci a že české rodiny žijí v míru. Jíž několikrát zdůrazňovali 
státní prezident a vláda tyto významné skutečnosti, ale celý náš národ je měl stále na paměti a 
podle toho si vedl. Činí-li tak dnes státní prezident a vláda opětovně, je to proto, že v klidu a 
pokoji, v němž náš národ i vlast v této strašlivé válce žije snadno se na tyto nedocenitelné výhody 
zapomíná, a dále proto, že nepřítel, který není s to docíliti vojenského rozhodnutí na poli vá-
lečném, znovu se pokouší uvésti naší krásnou vlast do zmatku a hrůzy. Každý jemuž jde o blaho 
českého národa, s rozhořčením zavrhuje, vstupují-li do služeb těchto snah a cílů nepřítelových 
čeští emigranti, kteří sami opustili český národ v jeho nejtragičtější chvíli a z bezpečného závětří 
vybízejí český lid k zoufalým činům, které nemohou způsobit nic jiného, než novou krvavou daň 
českého národa. Kdo má svědomí podněcovat lid k beznadějnému odporu, nebo dokonce vy-
hrožovati těm, když jeho výzvu neposlechnou, musí míti také odvahu postaviti se osobně v čelo 
těm, které chce vésti a nésti stejné riziko a nebezpečí, jako osoby jím svedené. 

A přece je těmto lidem známo, jak my všichni máme v dobré paměti, jaká pohroma stihla 
český lid před dvěma léty, kdy s pomocí českých emigrantů byl najatými vrahy spáchán vražebný 
útok na zastupujícího říšského protektora generála Heydricha. Vzpomeňte jen na dny úzkosti, 
kdy se sevřeným srdcem se chvěly četné rodiny o život svých drahých příslušníků, často jen sve-
dených obětí.Veškerý lid masovými projevy tehdy jasně odsoudil tyto činy emigrace a postavil se 
za své legální činitele. Nechceme a nedovolíme, aby se tyto chvíle opakovaly. Pamatujíce jich a 
hledíce otevřenýma očima do budoucnosti, voláme proto k vám: Nepodporujte žádného rušitele 
domácího míru a klidu domoviny nebo agenta vyslaného do naší země nepřítelem, předejte 
ihned státním úřadům, každou podezřelou osobu, jež by se k vám chtěla uloudit. Buďte si vědomi 
toho, že i nadále platí nařízení říšského protektora z 3. července 1942, podle něhož každý, kdo 
nepřátelům Říše poskytuje přístřeší a pomoc, je trestán smrtí. 

Český národě! Tvůj státní prezident a Tvá vláda připomínají Ti nyní, kdy jde opět o osud 
našeho národa: Buď si vědom svých povinností ke své rodině, ke svému národu a k Říši, jež Tě 
ochraňuje. Napomáhej, aby v naší krásné vlasti byl zachován pořádek a klid, a nedej se obelstíti 
nebezpečnými sliby a falešnými lákadly. Pomni své rodiny, svých dětí, svého národa, jež bys 
nepředloženími činy uvedl v nesměrnou pohromu, jimž však svým klidným jasným a rozvážným 
postojem a jednáním můžeš dopomoci k lepší a šťastnější budoucnosti.“

Na tyto řeči ovšem nikdo nedal. Národ se chvěl touhou, setřásti okovy okupace. Hřmění rus-
kých děl bylo slyšet každé noci od Vratislavi, těžké detonace náletů, stále poplachy, uprchlíci, 
vše věštilo brzký konce války. 

V městě se mluvilo o činnosti partyzánských organizací v blízkém i vzdálenějším okolí, hlavně 
na Mlázovicku, Bělohradsku a Jičínsku a odbojové skupiny a skupinky ve městě i obcích ven-
kovských, sice navenek umlčené, ale stále čekající na vhodný okamžik ke vzpouře a spravedlivé 
odvetě, projevovaly zvýšenou činnost a konaly horlivé přípravy pro blížící se rozhodné chvíle, 
které boj v ilegalitě měly proměnit v otevřený odvetný zápas. 
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Lid se počínal uvědomovat, že nastala ona rozhodná chvíle, na níž celá těžká léta okupace če-
kal, domácí Němci s okresním hejtmanem Dobischem a místním velitelem četnictva Wimmerem 
jevili neklid a vnitřní napětí. 

A tak se přiblížil kýžený den. 
Den ozbrojeného povstání ve městě i v okrese stal se 5. květen – sobota . Ku přípravám pro 

toto povstání bylo přibráno začátkem měsíce května několik osob, předem vybraných v pod-
zemní utvořeným Národním Výborem, který započal svou činnost již v roce 1943 jako ilegální 
organizace, která později na příkaz Československé vlády v zahraničí se stala revolněním národ-
ním výborem. 

Základem a akčním střediskem hnutí byla skupina těchto osob: František Říha, čst. kapitán v. 
v., majitel autodílny, František Ruml, textilní dělník, starý příslušník Komunistické strany, Štěpán 
Jirásko, tovární úřadník, Emil Žižka, úředník ONP, dr. Miloš Köcher, rada politické správy a Jo-
sef Marek, ředitel školy – Ostatních 18 členů tohoto Národního výboru bylo vždy ve spojení jen 
s jedním z těchto 6 jmenovaných osob, jejichž výběr se dál po zralé úvaze a důvěrném vyšetření 
všech rozhodných momentů. mezi těmito dalšími členy byli: dr. Miloslav Bobek, okresní soudce 
František Haas, studující, Josef Jursík, truhlář, Ing, MiroslaV Jogl, ředitel továrny, František 
Kašpar, tesař, L. Kraus, dělník, Monsignor František Komárek, profesor, Václav Pátek, dělník, 
Otakar Pavelka, rolník, Josef Petřík, správce továrny, Oldřich Radoň, dělník, František Skořepa, 
důchodce, Josef Svoboda, tiskařský mistr, Karel Suchánek, obchodník, František Suchý, dělník, 
František Šimek, dělník, Stanislav Špůr, úředník městských elektrických podniků a Josef Vávra, 
dělník.  

Proti složení tohoto revolučního národního výboru nebylo po převratu námitek z žádné stany 
nebo vrstev občanstva. 

Vedle toho byla za součinnosti bývalých aktivních důstojníků i poddůstojníků, Národní Gardy 
a bývalé Jednoty československé obce střelecké a za vedení majora dělostřelectva Čeňka Ma-
tějky (jako důstojník rozpouštěné čs. armády byl po roku okupace zaměstnán na hejtmanství) 
organizována skupina vojenská, která z jaroa1945 již konala porady o povstání ozbrojeném. 
Spojkou mezi ní a Národním výborem byl kapitán v. v. František Říha, jako člen Národního Vý-
boru, u něhož se konaly ilegálně četné schůzky a porady. Vojenským bojovým velitelem města 
byl vybrán jmenovaný major Čeněk Matějka. Ten navázal styk se staršími důstojníky v  osádce 
a vybral si z nich velitele, přidělil jim bojový úsek a určil úkoly. Mimo jiné měli za úkol nenápad-
nou obhlídkou zjistit všechny potřeby a možnosti k úspěšnému provedení povstání, vybrat si z 
ostatních důstojníků nižší velitele a vykalkulovat potřeby mužstva. Nábor potřebného mužstva a 
poddůstojníků prováděli učitel Šolc a poručík Praus. Bylo počítáno, že zbraně a munice budou 
získány jednak dobrovolným odevzdáním kapitulujících vojenských jednotek, jako se například 
stalo později u německého četnického oddílu v býv. Národní bance, jednak přepadáním vojen-
ských jednotek a jednotlivců Volkstourmu, majících zbraně doma. Kromě toho se počítalo se 
zbraněmi, poschovávanými u našich lidí. Dispozice k zabezpečení pořádku a ochrany majetku 
ve městě při kapitulaci Německa byly zhruba tyto: 

Město bylo rozděleno na 3 úseky. Velitelem úseku prvního (část města na západním břehu 
labském) byl štábní kapitán Zdeněk Váša, úseku druhého (střed a jižní část města) štábní kapitán 
Stan. Vinař a úseku třetího (severní část města) npor. Zeman. Nádraží jako samostatný úsek bylo 
pod št. kpt. ing. J. Nováka, bydlícího na nádraží, kde jeho manželka měla nádražní restauraci. 
S Bílou Třemešnou a Lipnicí, jakož i s ostatními venkovskými obcemi navázal major Matějka 
rovněž styk ke společné akci. Němci, kteří byly ve stále pohotovosti pro různé shora zmíněné 
sabotážní akce odbojových organizací, byli stále pozorováni a major Matějka byl o nich denně 
informován. 

Rozkaz k zahájení akce byl předem přesně smluven a to na současné zvonění všech zvonů ve 
městě, ve skutečnosti pak daly signál k povstání také poplašné sirény. 

Jako místo možného odporu, ba možno říci jistého odporu, byla předvídána továrna Junkers 
(továrna Sochorova), ve kterém bylo počítáno s 200 – 350 ozbrojenými muži Werksolmitzu a 
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Volkssturmu, německými zaměstnanci a pak továrny Löwenbachova, používaná oddílem SS, 
(opravovaly a zhotovovaly se tam radiové přístroje) v počtu asi 60 mužů a italskými vojíny, kteří 
sem byli dopraveni jako „věrní“ poddaní Musoliniho po kapitulaci italských vosk – zřejmě pro jis-
totu. Však také po vypuknutí povstání se Italové připojili k naším a značně přispěli k zachránění 
vojenského majetku před zničením SS Many. Dále bylo v bývalé Národní bance asi 35 členů ně-
meckého četnického pohotovostního oddílu, o kterém bylo mínění různé, asi 40 HJ učňů firmy 
Junkers ve škole II. obvodu, asi 30 mužů ubytovaných na sokolském cvičišti a nějaká menší část 
v chorobinci. S nějakým větším odporem personálu vojenské tiskárny na nádraží se nacházející, 
ani s odporem Volkssturmu nebo stráží v lazaretu se mnoho nepočítalo. Také bylo smluveno, že 
ku povstání se připojí vězeňský oddíl Čechů pod vedením vězněného poručíka Šedivého, což se 
pak také skutečně stalo a jejich přispěním byl obsazen okresní úřad. 

Plán ozbrojeného povstání nabyl docela konkrétních forem, když jeho vůdcové dostali 3. květ-
na 1945 ze zdejší pošty, zprávu, že v horských okresech – Semilsku, Železnobrodsku, Jilemnic-
ku a Vysocku, již odboj vypukl a že se rozšířil i na Lomnicko a Packo. 

U nás vypuklo toto povstání v sobotu dne 5. května 1945 ve 12 hodin 30 minut po volání 
pražského rozhlasu o pomoc. Za tím co lid spěchal do ulic a na učená stanoviště, připravili  se 
Němci v továrně Junkersově k odporu, obsadili obchody a tzv. bunkry v továrně, ostřelovali 
příchody k ní i její okolí. Kulometnou palbu bylo slyšet velmi krátce po poplachu, kdy lidé plni 
napětí přebíhali od rozhlasových přístrojů, vysílajících poplašné zprávy pražského rozhlasu o 
boji v Praze, na ulici, aby se dozvěděli, co se děje a aby spěchali pomoci tam, kde by toho bylo 
potřebí. Zatím naši dobrovolníci v občanském oděvu uzavřeli všechny tankové závory v ulicích, 
které si Němci dali postavit a dali se do práce. 

Z počátku  bylo viděti jednotlivce, třebas i jen s loveckou puškou, později se objevovaly pušky 
vojenské, pistole a pancéřové pěsti. Hrstce našich lidí se podařilo beze ztrát odzbrojiti pohoto-
vostní četnický oddíl v Národní bance, strážné u lazaretu org. Todt v tržnici, stráže u vězňů a 
různé ozbrojené jednotlivce. Na náměstí se shromáždila větší záloha našich dobrovolníků, kteří 
po postupném ozbrojení, tak jak bylo možno zbraně získat, byli auty a pěšky odesílány kapitá-
nem četnictva Racinou na potřebná stanoviště. 

V Löwenbachově továrně kladli SS značný odpor, ale přes to se podařilo udržet je v šatnách, 
aby nemohli zasáhnouti mimo továrnu. Ve škole II. obvodu ozbrojená Hitlerjngend střílela fana-
ticky po každém jednotlivci i po ženách a bylo nutno ji odzbrojit a uzavřít v jedné místnosti školy 
pod dozorem. Zároveň byl na nádraží zajištěn personál vojenské tiskárny a nádraží se dostalo 
do našich rukou. 

Spád událostí byl tak rychlý, že necelou hodinu po zahájení povstání bylo celé vnitřní město 
naše a jako hlavní ohnisko odporu zůstala továrna Junkers a Löwenbachova, později k tomu 
přibylo znovu nádraží a to se stalo takto: Z Junkersovy továrny vyjela pojednou 3 improvisova-
ná obrněná auta obsazená němci směrem k nádraží a zahájila u školy II. obvodu (dnes škola 5. 
května) palbu. Za asistence znovu ozbrojené Hitlerjgend začali Němci schytávat naše lidi, políč-
kovali je a plili po nich. V této situaci přijel na motocyklu, řízeném studentem Jiřím Řezníčkem, 
major Matějka, aby ve funkci parlamentáře sjednal pořádek. Ačkoliv byl jako parlamentář řádně 
označen bílou páskou, byl i s Řezníčkem před školou na ulici dávkou z kulomety obrněného auta 
zákeřně zastřelen, aniž kdo s ním jednal. Odtud odjela dvě obrněná auta k nádraží, kde zahájila 
bitvu s našimi, která se přenesla i do sousedního lesa – naši lidé byli cestou pochytáni, dopraveni 
na nádraží a uzavřeni v čekárně. 

Ihned po počátku povstání byl občanstvu oznámen Národní výbor, který vydal tuto červeně 
vytisknutou vyhlášku: „Národní výbor, jenž se dle příkazu naší vlády v zahraničí ustavil, převzal 
dnešním dnem nařizovací a výkonnou moc ve zdejším městě a dočasně i v celém zdejším okresu, 
zahrnujíc v to i obce, jež byly v roce 1938 násilně odtrženy. Členy Národního výboru jsou: dr. 
Miroslav Bobek, okresní soudce, - Hlas František, studující, -  Jirásko Štěpán, úředník firmy A. 
Klazar, a. s., člen předsednictva, -  Ing. Jogl Miroslav, ředitel firmy Josef Sochor, - Jusík Josef, 
truhlář, - Kašpar František, tesař, - dr. Kocher Miroslav, rada politické správy, člen předsednic-
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tva, - Komárek František – profesor, -  Krasu Rudolf, dělník a firmy Deutsch, - Marek Josef, 
ředitel městs. školy, člen předsednictva, - Pátek Václav, dělník firmy A. Klazar, a. s., - Pavelka 
Otakar, rolník, - Petřík Josef, správce firmy Weiss, - Radoň Oldřich, dělník firmy Josef Sochor, 
- Ruml František, dělník firmy A. Klazar, člen předsednictva, - Říha František, kapitán v. v. 
a majitel autodílny, člen předsednictva, - Skořepa František, pensista městských elektrických 
podnik, – Svoboda Josef, tiskařský mistr firmy Neuman Union, – Suchánek Karel, obchodník 
– Suchý František, dělník firmy Klazar, a. s., - Šimek František, dělník firmy Klazar, a. s., - Šimek 
František, dělník firmy Weiss, - Špůr Stanislav, úředník Městských elektrických podniků, - Vávra 
Josef, dělník firmy Neuman Union, - Žižka Emil, úředník okresní nemocenské pojišťovny, člen 
předsednictva. 

Doplnění Národního výboru jmenováním dalších členů bude provedeno a oznámeno doda-
tečně. 

Národní výbor se podřizuje ve všem příkazům p. prezidenta republiky dr. Eduarda Beneše i 
vlády jim stanovené a bude dbáti, aby byly všemi občany zachovávány. 

S vděčností vzpomíná Národní výbor všech, kdo v čele s prezidentem republiky pracovali 
v cizině i doma pro naši svobodu a zvláště s hlubokým zármutkem a úctou vzpomíná těch, kdo 
dali za ni život jako vojáci osvobozeneckých armád nebo zemřeli jako oběti krvavé zvůle a násilí 
cizáckého režimu. 

Národní výbor se postará o to, aby co nejrychleji a co nejdůrazněji byly odčiněny všechny 
křivdy páchané po léta nepřátelským režimem na českém obyvatelstvu a aby dle slov prezidenta 
republiky žádné bezpráví nezůstalo nepotrestáno. 

Zároveň přejímá Národní výbor ochranu veškerého státního majetku a nařizuje současně zajiš-
tění všeho movitého a nemovitého majetku říšskoněmeckých příslušníků a to jak osob fyzických, 
ta i právnických, německé říše a bývalé německé armády, jakož i těch československých občanů, 
když v cizích službách zrazovali národ v nejtěžších dobách. 

Národní výbor vybízí občanstvo, aby se ochotně podrobilo jeho pokynům a pokynům orgánů 
jím pověřených a usnadnilo tak hladký průchod do nového a lepšího života osvobozené Vlasti. 

Ve Dvoře Králové n. Labem, dne 5. května 1945. 
Předsednictvo Národního Výboru, 
a navázal jednání s okresním hejtmanem Dobischem v odevzdání moci. Ten se nabídl, že bude 

nápomocen v jednání s německými oddíly o zastavení boje a marného krveprolití. Na několika 
místech také k tomu došlo, ale zatím dorazil k nádraží přepadový oddíl Jugdkomanda, který 
přemohl stalou posádku nádraží. Dr. Dobisch šel s dr. Köchrem a št. kap. Říhou, aby jako par-
lamentáři i s tímto oddílem jednali o zastavení boje. Na nádraží však byli oba Dobischem vydáni, 
zajati a postaveni s ostatnim zajatými ke zdi. Je jisté, že Dobisch potřeboval čas, čekal posilu a 
že vyjednávání jenom předstíral. Kolem 17.30 hodiny bylo hlášeno velitelem prvého úseku, že 
k nádraží přijíždí 10 obrněných automobilů plně obsazených Němci a že v prvním z nich sedí 
okresní hejtman dr. Dobisch, V 17.50 přijel na městský úřad, kde bylo velitelství povstání, člen 
Národního výboru Říha za doprovodu německého šikovatele a pod jeho nátlakem učinil projev 
do místního rozhlasu hejtmana, jestliže nebudou do 18 hodin odevzdány všechny zbraně a nena-
stane-li ve městě klid, že použije nejkrutějších opatření. několik vět promluvil německý šikovatel, 
což již nikdo neposlouchal a obyvatelstvo se všemi směry z náměstí vytratilo. 

Úderem 18 hodiny vyjíždělo první obrněné auto na náměstí. Zbraní, která jednotlivci odložili, 
bylo velmi málo, sem tam nějaká pancéřová pěst a proto ještě večer a druhý den ráno – v neděli 
– chodili strážnici po domech s výzvou, aby každá zbraň byla odevzdána. 

Smutně proslulý německý kapitán protektorátního četnictva Wimmer se po vypuknutí po-
vstání zastřelil ve svém bytě, když viděl, že je konec jeho vlády a že neujde spravedlivému trestu, 
odsoudil se sám. 

Němci ovšem přikročili ku proti opatřením: vyhlásili stranné právo hlídkovati po ulicích, za-
kázali východ po 20. hodině večer, pochytávali civilní osoby na ulicích a věznili je jednak na 
nádraží, jednak v celách soudu. Čtyři členové předsednictva Národního výboru byli zatčeni a 
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odvezeni do Velichovek, kde bylo sídlo štábu vojsk maršála Schörnera, ustupujícího přes Čechy. 
Ale v noci ze 7. na 8. května německý štáb před postupující  Rudou armádou náhle ujel a zajatci 
byli o 5 hodině ráno propuštěni a vrátili se do města. Také odtud zmizela většina Němců, kteří 
se zatím soustředili do Junkersovy továrny, mezi nimi byl i hejtman dr. Dobisch, jenž pak zmizel 
bez stopy a všechno pátrání po něm bylo marné. Ve městě zůstal tzv. bojový velitel, 1 německý 
podplukovník se 2 auty vojáků a polní četníci. Na městském úřadě bylo zřízeno velitelství Národ-
ní stráže a bylo vyjednáváno s podplukovníkem o kapitulaci a odevzdávání zbraní. Ale kapitulace 
se stala skutkem až odpoledně 8. května, kdy odzbrojená armáda odešla směrem k Trutnovu.

V boji za osvobození padli:
Jan Borovka, kamnář a jeho malý syn Rudolf Borovka (zastřeleni zbloudilými střelami),
Jaroslav Farský, dělník
Bohuslav Hanzl, úřadník
Bohuslav Koníček, strojní zámečník,
Marie Kotíková, při domácnosti,
Čeněk Matějka, major dělostřelectva,
Bohuslav Němec, truhlář,
Božena Řeháková, při domácnosti,
Jiří Řezníček, student (úředník),
Josef Semík, sedlář,
Čeněk Udržal, topič,
Vladimír Vejr, elektrotechnik. 
Město vypravilo těmto obětem německého násilí společný pohřeb ve čtvrtek dne 10. května 

1945 o 14 hodině ve hřbitovní kapli. Pohřbeni jsou na městském hřbitově v jednom společném 
okruhu, kde leží i v našem městě po úrazu zemřelý rudoarmějec. MNV objednal u sochaře Vág-
nera (od r. 1953 laureát státní ceny), na němž v době zápisu (1953) dosud pracuje. 

Takový byl průběh povstání ve městě a v hlavních rysech i ve venkovských obcích. Tak např. 
v Bílé Třemešné po volání pražského rozhlasu byla odzbrojena v obci ubytovaná složka (asi 40 
mužů) německého polního četnictva a tak byly získány potřebné zbraně. Potom byla zaujata 
ozbrojenými složkami stanovená bojová postavení na hranicích tzv. Sudet, obsazena tzv. Labská 
přehrada v Tešnově, na dvou pohraničních přechodech odzbrojena německá pohraniční stráž a 
na křižovatkách, příchodech k obci a v obci samé zřízeny na silnicích překážky za přispění vět-
šiny obyvatelstva obce. Četný válečný materiál, který tak byl získán, byl odevzdán naší armádě. 
Povstání v Bílé Třemešné mělo zvláštní význam pro povstání v našem městě tím, že mu krylo 
západní bok. 

 V sousedních německých obcích: Dolní a Horní Brusnice a Mostku obsadily a střežily třeme-
šenské strážní oddíly 3 velké průmyslové podniky a lázeňskou budovu (nyní lázně dr. Nejedlého 
pod Zvičínou) a tak zachránily velmi cenný majetek. 

Při ústupu německé armády našim krajem byly také činy skupiny partyzánské, které Němcům 
působily značné nesnáze a škody. Podrobnosti však nebyly dosud plně shromážděny. 

Den příchodu Rudé armády.
Boje Rudé armády na okrese.

Ve čtvrtek dne 10. května 1945 o půl páté hodině ranní probudily Královédvorské občany 
podruhé poplašné sirény a zvonění všech zvonů v městě. Tentokráte však to nebylo volání 
k boji, jako několik dnů před tím, nýbrž radostné oznámení příchodu Rudé armády. Občanstvo 
radostně vítalo první tanky a za nimi se valící vojska Rudé armády, která na své osvoboditelské 
cestě projížděla a procházela městem. Byla to 72 divize generálmajora Ilji Ivanoviče Jastrebova. 
Náměstí se okamžitě naplnilo jásajícími lidmi a okamžitě tonulo město v záplavě rudých a česko-
slovenských praporů a vlajek. Bylo nádherné, májoví, skutečné a teplé jitro – májová obloha zá-
řila blankytnou modří a jásavými slunečními paprsky. Všude plno radosti, úsměvů a veselí. Rudí 
vojáci a důstojníci, naši muži, ženy, děvčata, děti všechno se to pomíchalo, rozdělilo ve skupiny 
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a skupinky a dvojice a všechno to hovořilo, jak mohlo a umělo: česky, rusky, ukrajinsky, jak to 
šlo, a všichni si dobře rozuměli. Mladí lidé tančili na náměstí, k shromážděnému lidu promluvili 
s balkónu radnice představitelé národního výboru, vítajíce Rudou armádu, a promluvili k němu i 
představitelé Rudé armády. 

Radostnějšího rána naše město nikdy nepoznalo, byl konec poroby, svoboda obnovena! To, 
v co jsme po celou dobu okupace pevně věřili, že svoboda naše opět přijde, se splnilo. 

Bojů Rudé armády s nacisty v našem okrese nebylo, Němci prchali dříve, než se objevili první 
sovětští vojáci. Tito pobyli u nás déle jak měsíc a dne 6. června 1945 vzdalo na 12 000 obyvatel 
města i okresu hold Rudé armádě osvoboditelce při přehlídce divize na Hrubých lukách, kde již 
také pochodovali naši vojáci, oblečeni ještě v  modrých pracovních oblecích – uniforem nebylo. 
Město samo odevzdalo generálmajoru Jastrebovu státní vlajku, věnovanou městem i okresem, 
s nápisem ve znění českém a ruském: Věnováno 72. divizi Osvoboditelce našeho města Dvora 
Králové n. L. – Druhá vlajka, rudá, byla divizi věnována KSČ a měla tento český a ruský nápis: 
V upomínku na dny osvobození v květnu 1945 věnuje KSČ Dvůr Králové nad Labem, obě vlajky 
byly dílem profesora Mervarta a F.Manna.generálmajor Jastrebov byl také jmenován čestným 
občanem města. 

c)Po osvobození

Vyhláška ze dne 5. května o převzetí nařizovací a výkonné moci národním výborem v městě a 
okrese byla vydána předsednictvím Národního výboru. Byl to tehdy národní výbor společný, 

ten vydal 10. května 1945 toto provolání: „Čechoslováci! Nadešel slavný okamžik osvobození 
naší Československé republiky. Několikaletá usilovná a neúnavná práce prezidenta dr. Eduarda 
Beneše a členů jeho vlády v zahraničí byla korunována úspěchem. Vydáváme dík vítězné Rudé 
armádě a jejímu veliteli maršálu Josefu Stalinovi. Vzdáváme dík spojeneckým vojskům anglickým 
a americkým, jež se tolik přičinila o urychlené ukončení války. Dík všem těm známým i nezná-
mým, kteří svým podílem přispěli k ukončení vražedného boje. S hlubokou úctou a vděčností se 
skláníme před všemi hrdiny, kteří v této ukrutné válce položili své životy, až již v boji nebo doma 
následkem tyranského vyhlazování a mučení. S podivem a nesmírnou radostí vzpomínáme sta-
tečnosti bratrů a sester, jež odolali nelidskému trýznění a mučení v žalářích. A konečně dík všem 
věrným Čechům a Slovákům, kteří stáli na svých místech a nezradili.“

Než přistoupím k dalším zápisům, uvádím zde pro věčnou paměť jména těch, kteří položili své 
životy za okupace: 

popraveni byli:
Jaroslav Bilina, starosta města, narozen 1896 – za Heydrichiády,
Bohumil Cejnar, tajemník, narozen 1910,
Jaroslav David, poštovní zřízenec, narozen 1893 – za Heydrichiády, 
Václav Diviš, dělník, narozen 1897,
František Fiferna, zahradník, narozen 1901,
Jaroslav Flégr, dělník, narozen 1899,
Josef Flégr, dělník, narozen 1907,
Josef Flejgr, dělník, narozen 1908,
Adolf Frieda, úředník, narozen 1898 – za Heydrichiády,
Josef Kareš, dělník, narozen 1907,
František Klazar, obuvník, narozen 1907,
Raimund Kříž, úředník, narozen 1898,
Jaroslav Mach, zámečník, narozen 1887,
Karel Nepokoj, natěrač, narozen 1904,
Alois Pertlíček, skladník, narozen 1906,
Josef Šonka, dirigent banky, narozen 1895 – na Heydrichiády,
Otto Štěrba, dělník, narozen 1907,
Jan Schreibert, tovární mistr, narozen 1891, 
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Josef Toman, dělník, narozen 1894.

Zemřeli v koncentračních táborech nebo vězeních:
Zdeněk Albert, strojní zámečník, narozen 1926,
Václav Cerman, holič, narozen 1915,
Antonín Černohorský, dělník, narozen 1923,
Josef Hrouda, sedlář, narozen 1911,
Miroslav Kozák, úředník, narozen 1922,
Václav Labík, dělník, narozen 1919, 
Antonín Machek, kapitán, narozen 1907,
dr. František Pařez, advokát, narozen 1885,
Josef Sochor, továrník, narozen 1900,
Pavel Sochor, studující, narozen 1913, 
Ladislav Souček, dělník, narozen 1902,
Václav Stryhal, kapitán, narozen 1905,
Karel Šimek, tovární mistr, narozen 1899,
Oldřich Václavík, soustružník kovů, narozen 1899,
Jaroslav Voltr, dělník, narozen 1914,
Evžen Vonásek, obchodník, narozen 1890.

Nezvěstnými zůstali:
František Černý, dělník, narozen 1902,
Karel Hoffman, továrník kovář, narozen 1903,
Jaroslav Hemelík, řeznický pomocník, narozen 1903,
František Polák, správce chorobince, narozen 1889.

Čest jejich památce!

Dopis
V čísle 1. věstníku okresního národního výboru „Vpřed“ z 13. června 1945 byl otištěn posled-

ní dopis Královédvorského občana Josefa Flégra matce Karolíně Flégrové tohoto znění: 
„Gefängnisse München, Strafgefängnis München – Stadelheim. Name: Josef Flégr, Gef. B. 

Nr. 380 – München 27. 11. 1942. Drahá maminko! Toto jest poslední dopis, který Vám píši 
před svou smrtí a při tom vzpomínám na své mládí. V duchu vidím chudobnou světnici plnou 
dětí a prostého nábytku a mezi vším vás jako kvočnu se svými kuřaty. Všechnu svou lásku a sílu 
jste věnovala nám, aby z nás byli řádní členové lidské společnosti, což se vám plně podařilo. 
Nyní, když jste měla po zásluze za svou práci zbytek svého života v klidu a spokojenosti prožívati, 
dovídáte se tak strašnou zprávu. Není to mojí vinou, že svým odchodem Vám působím takovou 
bolest. Ta Vaše námaha však nebyla zbytečná, neb vše, co jste učinila pro nás, bylo také pro 
příští společnost. Přes to že umírám (další řádky cenzurem zamazány) nás vychovala. V duchu se 
s Vámi loučím a děkuji Vám za vše, co jste pro mě učinila. Přeji Vám, abyste se dožila mnoha 
šťastných let ve svém stáří v odměnu za ten těžký život, který jste dosud měla. Také všem svým 
sourozencům přeji z plna srdce lepší život a hlavně aby nestihl je takový osud jako mě. Ze života 
odcházím klidně a vyrovnaně u vědomí své neviny. Dopis od Vás i balíček od Boži jsem obdržel, 
za což Vám oběma mnohokrát děkuji. Škoda, že jsem to nemohl plně užíti. Prosím Vás, abyste 
vyřídila pozdrav všem přátelům a známým. Lituji, že jsem Vám připravil takové smutné vánoce, 
ale doufejte, že ty další budou lepší než tyto. V duchu tisknu Vám všem ruce a Vás líbám. Přál 
bych si, abyste i v lepších časech, kterých se snad brzy dočkáte, na mne zachovali si lepší a světlé 
vzpomínky. S posledním pozdravem a políbením se s Vámi všemi loučí Vás syn Joska.“ 

(mimo tohoto syna zahynul ještě další syn Jaroslav, zeť Josef Flejgr, a syn Emanuel Flégr, - 
dnes (1953) předseda MNV – byl v koncentračním táboře téměř 5 let). 
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Běžné
Národní výbor dosadil do velkých průmyslových závodů v městě prozatímní novou správu, 

ježto bývalé německé podniky, jakožto státní majetek přešli do správy Národního Výboru: 
-u akciové společnosti pro průmysl textilní (továrna Deutsch) jmenován: ing. Jaroslav Pešek 

a Rudolf Kraus, 
-u firmy A. Klazar, akciová společnost pro jutový a lněný průmysl: ředitel Ladislav Lazar, Ol-

dřich Lhurain, František Ruml, 
-u firmy M. B. Neumana synové – Union, a. s.: Vojtěch Pochman, Josef Svoboda, Václav 

Pátek, 
-u firmy M. Mandla synové: Jan Borovička,
-u firmy Weiss a synové, akc. spol.: Antonín Havel, Josef Petřík a František Šimek,
-u firmy Josef Sochor a firmy Sotex: ing. Mir. Jogl a František Haas. 

Později ovšem byly provedeny další změny, dosazovány národní správy podle vydaných úřed-
ních pokynů orgány, příslušnými podle počtu zaměstnanců a podobně. 

Dne 19. května se vrátili z koncentračních táborů tito občané: ing. Ferdinand Beneš, Jaroslav 
Bečvář, Václav Bílý, Oldřich Brdička, Bohumil Dítě, Marie Dittrichová, Jan Hamšík, František 
Liska, Marie Navrátilová. Zdenka Nunová, Jiří Petera, Otto Rindt, Josef Ryba, Eduard Steru, 
Alfred Steru, Václav Svoboda, Alois Schick, ing. Antonín Schöubaum, Adolf Šípek, Emil Schrei-
ber a Václav Valš. 

Později se vrátili z Buchenwaldu: Jindřich Bém (jen pak zvolen předsedou MNV) a Josef Pro-
kop (jenž pak zvolen předsedou ONV) a ještě někteří jiní občané (kupř. Norbert Straka, dnes (v 
roce 1953) náměstek ministra lehkého průmyslu). 

11. května vydána tato vyhláška:
„Po chvílích nadšení a revolučního vzruchu nastává doba silné a odpovědné práce všech ob-

čanů na výstavbě nové republiky. V souhlase s příkazem Národní rady v Praze ukládá Národní 
výbor všemu občanstvu, aby – pokud není vázáno nějakou službou Národního výboru – nastou-
pilo okamžitě svou pravidelnou práci v úřadech, podnicích, živnostech a obchodech a pokud je 
to za daných poměrů možno i v podnicích, továrnách. Jakékoliv jednání proti tomuto příkazu 
bude považováno za sabotáž. Podle dalšího příkazu Národní rady v Praze dopouští se trestného 
činu a staví se mimo zákon každý, kdo o své újmě páchá činy proti občanům německé národ-
nosti. Jakékoliv zákroky proti těmto občanům mohou býti provedeny jedině na výslovný příkaz 
Národního výboru – odboru pro bezpečnost a očistu veřejného života – a provedeny jen unifor-
movanou stáží  (policií nebo četnictvem). Posádkové velitelství důrazně varuje také civilní osoby 
ať ozbrojené či neozbrojené, které o své újmě a bez rozkazu vojenského velitele pod záminkou 
sbírání zbraní podnikaní bezprávní výpravy a samostatné akce, že se vydávají v nebezpečí za-
tčení pro loupež a krádež. Četnické hlídky obdržely rozkaz, aby všechny osoby, jednající takto 
proti zákonům, zatkly. V případě, že místní vojenské velitelství vyšle výpravu za účelem odejmutí 
zbrní, obdrží odpovědný velitel pro podobný úkol přesné vymezený písemná rozkaz. Národní 
stráž je určena ke konání strážní služby. podepsán Národní výbor a posádkový velitel.“

15. května 1945 byl ustaven také okresní národní výbor, takže společný národní výbor přestal 
existovati. 

Místní národní výbor byl složen takto:
Předseda: Josef Marek, I. náměstek: František Ruml, II. náměstek Emil ‚Žižka. 
Odbory místního národního výboru byly ustaveny takto: 
-odbor bezpečností a pro očistu veřejného života: předseda dr. Miroslav Bobek, členové: Emil 

Žižka, Josef Svoboda, Oldřich Radoň, František Suchý, Rudolf Kraus a Josef Vávra. 
-odbor finanční: předseda: Monsignore František Komárek, členové: Karel Suchánek, Josef 

Svoboda, členové s hlasem poradním: stanovení finační poradci,
-odbor hospodářský a pro zajištění německého majetku: předseda František Ruml, členové: 

dr. Miroslav Bobek, Václav Pátek, Josef Petřík, František Skořepa, 
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-obchodní a živnostenský: předseda Josef Inosík, členové: Karel Suchánek a Josef Vávra,
-odbor průmyslový: předseda ing. Miloslav Jogl, členové: František Haas, František Ruml a 

František Suchý, 
-odbor osvětový a tiskový: předseda Štěpán Jirásko, členové: František Hass a František Sko-

řepa, 
-odbor sociální a zdravotní: předseda Josef Petřík, členové: Václav Pátek a Fratnišek Skoře-

pa, 
-odbor zásobovací a zemědělský: předsedou František Skořepa, členové: Otakar Pavelka, 

Oldřich Radoň a  František Šimek.

Členové národního výboru nosili na rukávě pásku, označující jejich funkci. 

Okresní národní výbor byl ustaven takto: 
předseda: dr. Miloslav Köcher, 
náměstek: Adolf Švitovka, 
odbor: tiskový, informací a sociální otázky: Adolf Švitovka,
stavební, technický a silniční: J. Mede z Lipnice, 
zásobování, doprava a samospráva: Stanislav Špůr. 

Počátkem roku 1945 procházeli okresem (německými obcemi) vězňové z tábora Gros Rose-
naň a byli na tomto pochodu smrti ubiti. Po osvobození bylo provedeno šetření a nešťastné oběti 
pak pohřbeni ve společném hrobě v Choustníkově Hradišti, kde v roce 1952 při krajské mírové 
manifestaci byl odhalen památník (viz. kronika 1952 s podrobnostmi). 

Sami Němci Královédvorští, když jim počátkem roku došly zprávy o ubíjení vězňů na cestě, 
byli celí rozrušení a bylo zřejmé, že mají z věci obavy. 

Pietní uložení ostatků politických vězňů, ubitých při tomto pochodu smrti, provedeno bylo 23. 
září 1945. 

A Zvičína se nám vrátila! 
Zvičína, naše drahá hora, která po léta okupace na nás shlížela a na níž jsme nemohli se nám 

vrátila. Na výzvu České národní rady o zajišťování národních, uměleckých a hodnotných pamá-
tek, hradů, zámku, klášterů a turistických chat v našem pohraničí podnikla skupina činovníků 
k nové práci obnoveného klubu českých turistů 15. května 1945, v úterý, zájezd na Zvičínu, aby 
převzalo do českých rukou svůj majetek, okupanty zabraný. 

Téměř po sedmi letech stanuli opět čeští turisté – píše Královédvorský zpravodaj, který počal 
MNV vydávat – na místě vévodícím celému našemu kraji, na místě, k němuž jsme všichni hleděli 
po tak dlouho dobu s tesklými, ale tím toužebnějšími zraky. Každý ten pohled znamenal otázku: 
Kdy zas? Vždyť Zvičína, tolik milovaná a vzpomínaná K. V. Raisem, patřila stále k nám, i když 
nesmyslnou a okolnímu českému obyvatelstvu navzdory vedenou hranicí od nás byla oddělena. 
Tam drželi jsme vždy pevně svůj národní prapor, tam odbývaly se mnohé historické tábory čes-
kého lidu, tam hluboko byl vražen mezník češství Že jsme Zvičínu opravdu milovali a po ní toužili, 
o tom svědčí mnohé pokusy nadšených turistů, nelézti místa jejího vrcholu nejbližší. Byla objeve-
na nová místa, nové stezky, ale všichni jsem dobře cítili, že Zvičína uvítala opět první věrné české 
návštěvníky. Český majetek na Zvičíně – chata Klubu českých turistů – přečkala celkem šťastně 
neblahá léta německé okupace a v jádře byla ušetřena před zlovůlí barbarů a mučitelů všeho 
českého. Chata stojí. Smutno a teskno je ale na ni pohledět. Jakoby vyčítala, že jsme se jí na tak 
dlouhou dobu stali nevěrnými. je zpustlá, větrem a zubem času ohlodaná zvenčí, zlovůlí a rabiját-
stvím němců zpustošená uvnitř. Jen téměř neporušená okna, holé stěny a podlaha se zachovaly. 
Veškerý inventář byl němci vykraden nebo zničen. (pouze velký dalekohled z rozhledny byl v ro-
ce 1938 včas odvezen). Tvrdé byly osudy naší turistické chaty na Zvičíně, mnoho zažila a mnoho 
viděla. Avšak hrdě nesla a ještě dodnes nese velká písmena na vnitřní straně verandy: „Majetek 
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Klubu českých turistů“. Jakoby Němci uznávali, že jsou zde jen dočasnými vetřelci, neodvážili 
se vztáhnout ruce na tento nápis. Pozdraveny byly hrdě vlající Československé vlajky na chatě 
za účasti dvou sovětských důstojníků převzata opět do českých rukou. Historické okamžiky pro 
všechny účastníky! Za četnické asistence z Třebihoště a německého starosty obce Zvičíny, byl 
pak sepsán protokol o součastném stavu chaty a okolnostech, které vedly k zničení inventáře. 
Německá obec Zvičína a její obyvatelstvo těžce se provinilo na tomto českém majetku. Potvrdily 
to jen letmá nahlédnutí do několika příbytků v obci. Všude shlédli jsme součástí inventáře chaty. 
Obec Zvičína musí býti proto všemi prostředky přinucena k náhradě škody. 

První krok k osvobození Zvičíny byl učiněn. Bude zapotřebí ještě mnoho práce a námahy, 
aby chata kluba stala se opět tou milou a útulnou hostitelkou českých turistů zblízka i z dáli. Klub 
českých turistů a jeho zdejší odbor je ale rozhodnut učinit vše, aby chata mohla býti, co nejdříve 
dána veřejnosti k používání. 

Toho dne letěly odtud z památné Zvičíny pozdravy na všechny strany osvobozené vlasti naší 
a nejsoucněji tam, k těm našim horám – nyní opravdu jen našim, které my, turisté, tolik miluje-
me. 

Sokolové se sešli poprvé v úterý 15. května 1945 a konali první výborovou schůzi. Bylo po-
jednáno o ilegální činnosti Sokolstva a o příští činnosti. Ze řad Sokola bylo též vyloučeno několik 
členů, kteří v nejtěžších dobách zradili. 

Zajištěni byli též aktivní nacističtí Němci a kolaborující Češi, někteří pak postaveni před lidový 
soud dle retribučního zákona nebo před okresní národní výbor, jenž je pak soudil dle tzv. malého 
dekretu o národní cti. 

Naše školy obecné a měšťanské zahájily opět vyučování ve čtvrtek dne 17. května, naše gym-
názium bylo nutno nejprve upravit a vyčistit a vyučování zahájeno po 22. květnu (X – III. třída, 
z nižších II. třída). V novém školním roce vyučováno již ve všech třídách. 

Celostátní hnutí mládeže, vybudované pak ve Svazu české mládeže, mělo prvou informativní 
schůzi v neděli 20. května o půl jedné hodině v biu Svět. V našem městě byla také utvořena Su-
detská legie, která pevně stála po boku starších bojovníků ve dnech osvobozovacích bojů. Jeden 
její příslušník, Jiří Řezníček, padl v boji. 

d)Volba místního okresního národního výboru přechod k soustavné práci

V souhlase se zněním programu vlády národní fronty Čechů a Slováků a základního článku 
československá ústavy, že lid je jediným zdrojem státní moci, jakož i ve smyslu směrnic mi-

nisterstva vnitra pro národní výbory místní a okresní, schválených vládou republiky českosloven-
ské dne 19. května 1945. Svolala rada lidové národní jednoty ve Dvoře Králové nad Labem na 
středu dne 30. května 1945 v 5 hodin odpoledne na Masarykovo náměstí veřejné shromáždění 
lidí s programem: volba místního a okresního národního výboru a vyhlásila pro tyto volby tyto 
kandidáty, ale každý mohl posouditi, zda navržení do místního a okresního národního výboru 
tvoří nejlepší představitelé lidu a odpovídají odstavci 1, 2 a 3 směrnice ministerstva vnitra: 

Kandidáty pro volbu MNV byli tito občané:
Bečvář Josef, stavbyvedoucí, čp. 1398,
Bém Jindřich, tovární ředitel, čp 1279,
Bedřich Oldřich, úředník Městských elektr. podniků, čp. 967,
Brdička Václav, tovární dělník, čp. 130,
Dítě Bohumil, úřadník, čp. 1279,
Ducháč Bohumil, úředník,
Dvořák Petr, trafikant,
Dyntarová Karla, v domácnosti,
Flégr Emanuel, družstevní zaměstnanec, 
Frýzl Josef, tovární dělník,
Hampl František, rolník
Haas František, studující,
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Hrach Josech, kameník,
Horna Ladislav, profesor,
Hynek Josef, úředník MNV.
Jankovec Jaroslav, poštovní ředitel v. v., 
Jirásko Štěpán, úředník,
Jirousek Jan, obuvník,
Kopecký Oto, autořidič,
Lár Stanislav, tovární dělník
Lukšová Růžena, tovární dělnice,
Marek Josef, ředitel škol,
Marks Josef, účetní,
Mühl Ladislav, tovární dělník,
Navrátilová Marie, v domácnosti,
Maťátko Jaroslav, elektromontér, 
Nun Josef, klempíř, 
Petřík Josef,
Radoň Bedřich, tovární dělník,
Ruml František, tovární dělník,
Skořepa František, zřízenec v. v. ,
Svoboda Josef,tiskařský mistr,
Šimek František, tovární dělník,
Tásler Svatopuk, úředník knihovny,
Vágner Josef, elektrotechnik,
Žižka Emil, úředník okresní nemocenské pojišťovny. 

Kandidáty pro volbu okresního národního výboru byli:
Bajer Jan, tesař, Bílá Třemešná,
Doležal Jan, rolník, Bílá Třemešná,
Dittrichová Marie, v domácnosti,
Halbych Rudolf, dělník, Sedlec,
Hofmanová Růžena, v domácnosti,
Horáček Josef, zedník, Dubenec,
Jakl Prokop, rolník. Bílá Třemešná,
Janeček Josef, rolník, Dvůr Králové nad Labem,
Monsignore František Komárek, profesor,
Křeček Jaroslav, úředník,
Loukota Vratislav, tovární dělník, 
Medek Václav, zedník, Lipnice,
Otruba Karel, učitel, Dvůr Králové n. L.
Petera Jindřich, sklářský dělník, Doubravice,
Petřík Josef, tovární dělník, Bílá Třemešná,
Prokop Josef, holič. Dvůr Králové n. L.,
Příhoda Ladislav, tovární dělník, Horní Dehtov,
Říha František, kapitán v. v., Dvůr Králové n. L., 
Špůr Stanislav, úředník, Dvůr Králové n. L.,
Šubrt Miloslav, kovosoustružník, Dvůr Králové n. L.,
Švitorka Adolf, úředník, Dvůr Králové n. L., 
Špaček Rudolf ml. tovární dělník, Dvůr Králové n. L.,
Tláskal Vilém, odborný učitel, Trotina,
Vágner Josef, zřízenec a legionář, Dvůr Králové n. L.
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Dále byla pro volby vyhlášena jména 8 náhradníků pro MNV a 8 náhradníků pro ONV pro 
případ, že by někteří z výše uvedených kandidátů nebyli zvoleni. 

Veřejné shromáždění lidu zahájil pak o 17 hodině a 30 minutě s balkónu radnice rada politic-
ké správy dr. Miloš Köcher tímto proslovem: 

Občané a občanky, bratři a sestry! Jménem prozatímního okresního i místního národního 
výboru ve Dvoře Králové nad Labem vítám vás, co nejsrdečněji k dnešnímu veřejnému shro-
máždění lidu. Vítám vás tím radostněji, že je to první veřejné shromáždění v osvobozené naší 
republice, jehož účelem jest, aby si občanstvo našeho města a okresu zvolilo ve smyslu vládního 
nařízení z 5. května 1945 o volbě a pravomoci národních výborů svůj národní výbor místní a 
současně i národní výbor okresní. Podle směrnic ministerstva vnitra mohou voliti a býti voleni 
za členy národních výborů toliko občané českoslovenští, kteří jsou příslušníky národa českého, 
slovenského nebo jiného slovanského národa, kteří mají bydliště v obci a pokud jde o okresní 
národní výbor, v okrese, a dovršili 18 rok věku. Vlastní akt volební zahájí po poslovu Františka 
Béma předseda prozatímního národního výboru František Marek. Prohlašuji tímto naše veřejné 
shromáždění lidu a tím i akt volby obou národní výborů za zahájené a přeji všem těm, kdož bu-
dou za členy obou výborů zvoleni, mnoho zdaru v práci ve veřejné správě, jež se konečně  vrátila 
do rukou našeho československého lidu. Nazdar! 

Před hlasováním o kandidátech vysvětlil krátce Jindřich Bém (jenž se před několika dny vrátil 
po 5letém věznění v koncentračním táboře v Buchenwaldu a byl slavnostně uvítán na radnici 
stejně tak jako Josef Prokop, který rovněž se vrátil s Buchenwaldu), že z kandidátní listiny vy-
padla jména některých dobrých pracovníků, aby byla nahrazena z části osobami novými, z části 
pak těmi, kteří se vrátili z koncentračních táborů, že však s pracovníky, kteří nejsou v novém 
návrhu obsaženi, počítá se na místa jiná a poděkoval proto jménem všeho občanstva dr. Mil. 
Köchrovi a řediteli Josefu Markovi, kteří dosud řídili okresní a místní národní výbor, a všem, 
když dosud pracovali na díle osvobozovacím, načež předseda prozatímního národního výboru 
Josef Marek předčítal jména jednotlivých kandidátů podle pořadí, jak byla uvedena na vyhlášce 
o volbě národního výboru a dal o každém jednotlivé hlasovati. Kandidáty, pokud byli přítomni, 
představovali se shromážděnému lidu na radničním balkónu. Nejprve byl zvolen místní národní 
výbor a až na tyto změny byli navržení kandidáti bez námitek zvoleni: k návrhu Josefa Marka 
zvolen byl na místo Josefa Frýzla, který z našeho města v krátké době odejde František Valeš, 
tovární zámečník, při hlasování o Josefu Hrachovi, kameníku, ozvaly se ve shromáždění námit-
ky, dožadující se vyšetřením poměrů jmenovaného vůči Němcům a přezkoušení účetních knih 
Kamenodružstva. Vzhledem k tomu navrhl zaň Josef Marek Karla Hrdinu, kováře, který pak bez 
námitek zvolen. 

Stejně byl pak volen okresní národní výbor a bez námitek zvoleni všichni navržení kandidáti 
s tou změnou, že místo navrženého Viléma Tláskala z Trotiny zvolen byl k návrhu Josefa Marka 
Ladislav Šimek, řídící učitel ze Dvora Králové n. L. 

Po takto provedených volbách měl ještě projev Josef Marek, jenž oznámil shromážděným, že 
národní výbor, jak se ustavil v našem městě, byl výborem prozatímním a neúplným a že všichni 
jeho členové byli si vědomi toho, že zastávali svou funkci dočasně a že ochotně bez váhání uvolní 
místa pro jiné, jež budou osobami pro lid vhodnějšími a řekl pak toto: Za odstupující MNV mi 
dovolte, abych i já Vám mohl říci několik slov: V osudové chvíli 5. května, o níž nikdo nemohl 
předpokládat, že se dostaví právě v tento den, byl národní výbor na svém místě. Je na Vás, abys-
te posoudili, zda dělali jsme to dobře nebo špatně. Chyb se může dopustiti každý a staré přísloví 
již prací, kdo nic nedělá, ten také ničeho nepokazí. Snad se Vám zdálo a možná, že se i domní-
váte, že to nebo ono nebylo dosti rychle vykonáno a vyřízeno dle Vašeho přání. Nezapomínejte, 
že nacistické Německo se již od roku 1933 po převzetí moci Hitlerem připravovalo k ujařmení a 
vyhlazení našeho národa. Z tím účelem vychovávalo po řadu let gestapáky, SS many a ostatní je-
jich pomahače, aby plánovitě a rafinovaným způsobem zničili naše hospodářství, živnosti, kultu-
ru, aby důkladně rozvrátili naše řady a se systematikou jim vlastní odstraňovali postupně nejlepší 
syny našeho národa. Neprovedli všechno najednou hned, ale měli na to čas 6ti let. Ty škody, 
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které nám napáchali, nemohli jsme my odčiniti za krátkou dobu 4 týdnů. Zůstává tu ještě tolik a 
tolik práce a úkolů, k jejichž vyřešení bude třeba ještě dlouhých chvil. Nebude to práce vždy jen 
příjemná, ale zaleknouti se jí nesmíme. Započaté dílo musí býti dokončeno. Děkuji těmto všem 
členům, spolubratřím odstupujícího národního výboru za vykonanou práci. Ti, kteří odcházejí, 
aby na jejich místo nastoupili noví, neodcházejí z nějakých politických či stranických důvodů, 
jsou určeni na jiná místa, stejně zodpovědná, kde bude třeba jejich odborných znalostí.“

Člen okresního národního výboru Josef Prokop (potomní předseda DNV) zakončil shromáž-
dění projevem, v němž řekl, že dnes všichni stojíme za Košickým vládním programem, jehož 
provádění má splniti to oč jsme dříve bojovali, a co jsme splniti nemohli a volal všechny lidi dobré 
vůle k úzké spolupráci na splnění tohoto programu, Svůj projev zakončil heslem „Kdo nepracuje 
ať nejí“ a provoláním slávy nové Československé demokratické republice, presidentu dr. Bene-
šovi, armádám spojenců, Rudé armádě a maršálu Stalinovi.

První schůze pléna místního národního výboru konala se pak dne 4. června 1945. 
Schůzi zahájil předseda prozatímního národního výboru místního, Josef Marek, ředitel měš-

ťanských dívčích škol a vzpomněl všech padlých a umučených z obecní samosprávy, kteří se 
nedočkali onoho okamžiku, kdy v osvobozené vlasti po dlouhém utrpění přejímá lid opět správu 
svých věci do vlastních rukou. Seznámil pak přítomné se směrnicemi ministerstva vnitra pro 
místní národní výbory a sdělil, že o volbách rady MNV, předsedy a náměstků, jež jsou na pořadu 
schůze, byla sjednána dohoda mezi zástupci politických stran vládou povolených a že v intencích 
této dohody mají býti volby provedeny aklamací. 

Po té zvolena 12ti členná rada místního národního výboru a to v tomto složení: František 
Ruml (kom.), Marie Navrátilová (kom.), Lár Stanislav (kom.), Nun Josef (kom.), Dvořák Petr 
(čs.soc.), Skořepa František (čs. soc.), Žižka Emil (čs. soc.), Bém Jindřich (čs. soc.), Josef Marek 
(soc. dem.), Brdička Oldřich (soc. dem.), Jan Jiroušek (lid.) a Josef Bečvář (kom.). 

Předsedou zvolen Jindřich Bém (nár. soc.), jenž pak se ujal řízení schůze, vzpomněl těžkých let 
okupace, utrpení miliónů lidí ve válce v zázemí a v koncentračních táborech a nabádal ke svorné 
spolupráci při budování osvobozené republiky. 

I. náměstkem zvolen pak František Ruml (KSČ), dělník, II. náměstkem ředitel měšť. škol Josef 
Marek (soc. dem.). 

Členové MNV složili pak do rukou předsedy tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že 
budu vždy věren Československé republice, že budu zachovávati všechny zákony a nařízení, pl-
niti jako člen národního výboru podle nejlepšího vědomí a svědomí své povinnosti a že se budu 
říditi rozhodnutím národního výboru. Slibuji, že se nikdy nezpronevěřím lidu a zásadám demo-
kracie a že budu ve všem jednání svém dbáti jen prospěchu a zájmů lidu.“

Po té zvoleny komise: bezpečnostní, elektrárenská, finanční, komise bytová (hospodářská), 
lesní, obchodně – průmyslová, živnostenská, osvětová a školská, komise pro zajištění a správu 
německého majetku, sociální péče a zdravotní, stavební, zásobovací a zemědělská. 

Ihned po této schůzi pléna svolána schůze rady MNV. Na této schůzi podle sjednané dohody 
přiděleny byly jednotlivým členům rady tyto referáty: 

František Ruml – referent hospodářský a bytový, 
Josef Marek – osvětový a školský, 
Josef Bečvář – stavební,
Oldřich Brdička – finanční,
Petr Dvořák – elektrárenský, 
Jan Jiroušek – obchod, průmysl a živnosti, 
Stanislav Lár – zásobovací a zemědělský,
M. Navrátilová – soc. péče a zdravotnictví,
Josef Num – bezpečnostní,
František Skořepa – pro zajištění a správu německého majetku,
Emil Žižka – lesní.
Každý referent stal se současně předsedou dotyčné komise. 
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Rada pojednala také o vhodných opatřeních, nutných k evidenci osob, které dosud přes 
všechny výzvy nenastoupily do práce. (Bylo jich bohužel dost!) Rada se usnesla, těmto osobám 
po bezvýsledné výstraze, zastaviti vydáváním potravinových lístků. 

Slavný den českého lidu Královédvorska
6. červen 1945 zůstane nezapomenutelným! Pro občanstvo města i okresu. Dny příjezdu 

Rudé armády byly velikými projevy lásky a hlavně díků za pomoc včas a za osvobození, - 6. 
červen 1945 však byl mimo to ještě slibem věrnosti pevnému a přátelskému svazku mezi národy 
Sovětského svazu a národem českým. Když zástupci okresního a místního národního výboru byli 
přijati generál majorem Jastrebovem v Třebihošti a ten s povděkem kvitoval přání, aby jako pro-
jev vděčnosti za osvobození a na paměť věčného přátelství byly jím pro 72. divizi Rudé armády 
přijaty vlajky města a okresu a rudé vlajky komunistické strany, netušili, jakou odezvu bude míti 
tento akt v celé veřejnosti.  

Výstižně popisuje slavnost předání časopis Vpřed, vydávaný okresním národním výborem: 
„Ač času bylo poměrně málo, učiněno bylo hlavně za pomoci vedoucích činitelů Rudé armády 
vše, co bylo nutné pro zdárné uskutečnění slavnosti předání vlajek zaříditi. Příprava terénu, 
tribun a dekorační výzdoby provedena byla takřka v několika hodinách útvary Rudé armády. 
Středa 6. června 1945 již od časných hodin ranních měla výjimečný slavností ráz a třebaže se 
ještě dopoledne v  továrnách pracovalo, bylo vše již v docela jiné náladě. Vlajková výzdoba domů 
a ulic dokumentovala pak jasně, že tento den bude mimořádně slavný a významný. 

Na krásné zelené ploše Malých luk soustředěny byly již kolem 16. hodiny jednotky 72. divize 
Rudé armády před tribunami, z nichž hlavní, krásně vyzdobená prapory, velikým portrétem 
maršála Stalina a státními znaky Sovětského svazu, určena byla pro účastníky předávacího aktu, 
druhá poboční, pro členy národních výborů a čestné hosty, zejména pro příslušníky rodin po 
padlých, popravených a zemřelých členech odboje a zápasu za svobodu českého lidu. Ve stejnou 
asi hodinu vyšel mohutný průvod od Hankova domu. V čele průvodu kráčeli členové národních 
výborů, závodních rad, mládeže, žactva tělovýchovných útvarů, hasičstvo atd., jako i dvě roty 
místní posádky. Průvod byl zdraven hustým špalirem obecenstva, které se pak připojilo a pocho-
dovalo na místo slavnosti. 

Když těsně před 17. hodinou přijel generál major Rudé armády – 72. divize – Jestebov a přijal 
příslušná hlášení, zaujali členové rady národních výborů a delegace Komunistické strany Čes-
koslovenska místo před hlavní tribunou. Po příjezdu další generálské snity Rudé armády v čele 
s generál-lajtěmantem Kozlovem a brigádním generálem československé armády Tallavaniou a 
po zaujetí míst na hlavní tribuně, zahájena byla tato jedinečná slavnost na Královédvorsku. Uví-
tán bouřlivým voláním slávy Rudé armádě a maršálu Stalinovi, zahájil svůj projev generál poručík 
Kozlov. Objasnil smysl velikého boje za svobodu slovanských národů a heroicky zápas Rudé 
armády s fašistickými německými okupanty, kteří nakonec byli úplně rozdrceni. Při vzpomínce 
na všechny ty, kdož na mnoha bojištích položili své životy, skloněny byly prapory Rudé armády 
a za zvuků smuteční fanfáry uctěna byla památka všech padlých bojovníků. Provoláním zdaru 
Československé republice a presidentu dr. Benešovi zakončil svůj významný projev za velikých 
ovací a nadšení. Řeč tlumočil v české řeči profesor František Puš. 

Po té ujal se slova předseda okresního národního výboru Josef Prokop. Uvedl ve své řeči sta-
letý zápas českého lidu za svobodu, zdůraznil význam Sovětského svazu pro všechny slovanské 
národy, kterému jedině můžeme děkovati za to, že vítězstvím Rudé armády nad fašistickými oku-
panty osvobozen byl český národ od jeho okupantů, a projev zakončil provoláním slávy Rudé 
armádě a maršálu Stalinovi. Hudba Rudé armády zahrála státní hymnu a přikročeno k vlastnímu 
aktu předání vlajek. 

K připravenému stolku před hlavní tribunou přistoupili členové hasičského sboru a to Čeněk 
Mikeš s vlajkou státní a J. Novák s vlajkou rukou. U stolku stálo děvce v národním kroji s hřeby 
v Fasetě s národními ornamenty a chlapec s kladivem. První přistoupili představitelé okresního 
a místního národního výboru. Předseda ONV Josef Prokop vzal první hřeb a za provolání hesla 
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„Věrnost za věrnost“ tento symbolicky do žerdi se státní vlajkou zatloukl. Druhý hřeb za provolá-
ní „Nechť žije slavná, vítězná, bratrská Rudá armáda“ zarazil předseda MNV Jindřich Bém, třetí 
za provolání hesla „Za věčné přátelství Sovětskému svazu a Československé republiky“ profe-
sor Mons. František Komárek, první náměstek předsedy ONV, čtvrtý hřeb zarazil II. náměstek 
předsedy MNV Josef Marek s heslem „Sláva velkému maršálu Stalinovi“. Pátý hřeb pak člen 
rady ONV Alfred Švitorka při projevu „Ať žije Československá demokratická republika – zdar 
presidentu dr. Eduardu Benešovi“. Po té převzali vlaku předsedové MNV a ONV Jindřich Bém 
a Josef Prokop a předali tutu generálmajorovi Jestrebovi s případným proslovem. Generálmajor 
Jestrebov přijal vlajku s vojenskou poctou a předal pak tuto do rukou rudoarmějci – praporeč-
níku. 

Nyní předstoupili představitelé Komunistické strany Československa. První hřeb do žerdi 
s rudou vlajkou zarazil při projevu „Čest zakladateli Sovětského svazu soudruhu Leninovi“ první 
náměstek předsedy MNV František Ruml, druhý hřeb s heslem „Ať žije maršál soudruh Stalin“ 
zarazila Marie Navrátilová, třetí hřeb za přednesu hesla „Ať žije slavná Rudá armáda“ zatloukl 
Josef Neun, čtvrtý Norbert Straka při projevu hesla „Ať žije Komunistická strana Sovětského 
svazu“, pátý hřeb pak Benda (za mládež) s heslem „Ať žije Komsomol“. Předání rudé vlajky 
generálmajoru Jestrebou provedl za případného proslovu František Ruml a znovu opakovalo 
se převzetí a předání vlajky generálmajorem Jestrebovem z rukou předávajícího a pak do rukou 
rudoarmějce-praporečníka. 

Po skončení aktu předání státní vlajky zahrála hudba Rudé armády hymnu Sovětského svazu, 
po předání rudé vlajky hrána pak Internacionála, při které tak mnohým účastníkům při vzpomín-
ce na boje, které Komunisté podstoupili, zalily se oči slzami. 

Převzetí vlajek jménem 72. divize Rudé armády provedl pak generálmajor Jastrebov tímto 
proslovem: 

„Soudruzi důstojníci, poddůstojníci a vojáci! Dovolte mě vaším jménem vyslovili vřelý dík před-
stavitelům Československé republiky, kteří nám předali dnes svůj národní prapor. Tento prapor 
jest symbol velikého přátelství mezi slovanskými národy, na prvém místě mezi národem česko-
slovenským a národem sovětského svazu. Pod vedením velikého vítězného maršála soudruha 
Stalina, jsme zneškodnili a přinutili kleknouti na kolena toho nejlítějšího a nejsveřepějšího vraha 
mírumilovného lidstva – fašistické Německo.

Rudá armáda vyplnila až do konce svoji blahodárnou osvoboditelskou misi za svobodu po-
robených národů Evropy. Ona přinesla svobodu a nezávislost nám přátelské Československé 
republice.

Předávajíc nám Československá republika svůj národní prapor, projevuje tím československý 
národ svoji lásku a krásný vztah k národům Sovětského svazu a k slavné Rudé armádě. Nechť 
se utužuje spojenectví mezi národem svobodné Československé republiky a národy Svazu sovět-
ských socialistických republik.  

Ať žije Československá republika!
Ať žije prezident Československé republiky dr. Beneš!
Ať žije vítězná slavná Rudá armáda!
Ať žije Veliký Stalin!“ 
Přednesené návrhy na zaslání pozdravů maršálu Sovětského svazu J. V. Stalinovi presidentu 

republiky dr. Benešovi a prvnímu náměstkovi předsedy vlády Klementu Gottwaldovi byly bouřli-
vě aklamovány a přímo ze slavnosti odeslány. 

V závěru slavnosti konané byla přehlídka Rudé armády. Pochody hrála hudba ruská a městská 
(tuto řídil kapelník Felix Vlk). 

Každá jednotlivá část a oddíl, v jejichž čele kráčela čestná rota, nesoucí obě vlajky státní a 
rudou, byla spontánně a upřímně zdravena ze neustálého provolávání slávy. Nadšení a radost 
vyvrcholilo úplným takřka splynutím účastníků s nadšením rudoarmějců, kteří pochodovali při 
defilé hustými špalíry jásajících dětí, mládeže a dospělých. Se stejným nadšením zdraveny pak 
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první jednotky československé armády za vedení kapitána dělostřelectva B. Mischingera a poru-
číka pěchoty Ferdinanda Rybníčka. 

Po skončení přehlídky zatančena byla Beseda v národních krojích, provedeny Skautské hry 
a hry tělovýchovných útvarů. Tisícové množství účastníků (počet se odhaduje na 10 až 12 tisíc) 
prožilo tak krásné okamžiky, na které se nezapomíná po celý život. 

Znění pozdravných telegramů, odeslaných z této slavnosti, bylo toto: „Maršál Stalin, Moskva 
– Milovaný a veliký soudruhu maršále Staline! U příležitosti odevzdání československých vlajek 
72. divizi Rudé armády z vděčností za osvobození a na věčné přátelství zdraví Vás  veškeré oby-
vatelstvo oblasti Dvora Králové nad Labem.“

„Prezident dr. Eduard Beneš, Praha: Pane prezidente!  U příležitosti odevzdání českosloven-
ských vlajek 72. divizi Rudé armády z vděčností za osvobození a věčné přátelství zdraví Vás 
veškeré obyvatelstvo okresu Dvora Králové nad Labem.“ 

„Prvnímu místopředsedovi vlády Klementu Gottwaldovi, Praha: Pane místopředsedo vlády! U 
příležitosti odevzdání československých vlajek 72. divizi Rudé armády z vděčností za osvobození 
na věčné přátelství zdraví Vás veškeré obyvatelstvo okresu Dvůr Králové nad Labem.“

Při předání vlajek byli dále přítomni: generál poručík V. P. Mžaramagze, generálmajor D. N. 
Gusev, generálmajor A. Š. Dimitriev, generálmajor Govorov, gardový plukovník J. F. Petrov, 
plukovní P. J. Ridacha, podplukovník Družinin, major Jacharov A. R., major Gamkovenko G. 
P., major N. J. Bachtadži a jiní za Rudou armádu a dále zástupci československé armády (s. kpt. 
Khol, pobočník). 

Státní vlajka, věnována MNV a ONV, byla opatřena třemi stuhami. Na bílé stuze byl vyšit 
nápis: „Věnováno 72. divizi osvoboditelce našeho města Dvora Králové nad Labem.“ – mezi 
lipovými listy, druhá modrá měla ruský text: „Rudé armádě 1945“ a znak města s větévkou 
lipových listů, třetí červená, věnování dle nápisu na první stuze rusky mezi pěticípou hvězdou a 
lipovým listem. Provedením návrhu pověřen byl František Mann, kreslič od firmy Josef Sochor, 
který společně s akademickým malířem profesorem Františkem Mervartem z textilní školy toto 
zhotovili (dle původně navrženého textu mělo věnování zníti jinak, zejména mělo též obsaho-
vati osvobození okresu). Druhá vlajka rudá, věnována organizacím KSČ ve Dvoře Králové nad 
Labem, s vyšitým znakem Sovětského svazu (kladivem a srpem) měla připojeny dvě rudé stuhy. 
Na jedné bylo věnování „V upomínku na dny osvobození v květu 1945 věnuje KSČ ve Dvoře 
Králové nad Labem“, na druhé pak věnování v ruském textu s větévkou lipových listů. Návrh 
vypracovali pět František Mann a František Mervart. 

Vlajky zhotovil v rekordním, čase závod Čeňka Mikeše ze Dvora Králové nad Labe, žerdě 
zhotovil Kolář Petera. 

Generálu-poručíku G.K. Kozlovi věnován byl okresním a místním národním výborem, jako 
čestný dar odznak našeho města, vymalovaný akademickým malířem Jožou Mikešem, obraz 
předán byl G. K. Kozlovi zástupci obou výborů v Hořicích. 

Generálmajor Jastrebov obdržel ještě broušený pohár ze skla (dodala firma Halama v ‚Želez-
ném Brodě), obrazy a psací soupravu dostali od ONV i jiní důstojníci 72. divize. 

Ve schůzi rady MNV dne 18. června 1945 konané bylo pak jednomyslně usneseno, aby ge-
nerálmajor Jastrebov, velitel oddílu obsadivších naše město, byl jmenován čestným občanem, 
diplom čestného občanství vypracoval profesor Marvart.

8. června 1945 vystoupila v Hankově divadle umělecká rudoarmejská skupina pod vedením 
režiséra Vladimíra Beka, sbor rudoarmějců přednesl pod vedením rotného Goluběva Píseň o 
Stalinovi a Vlasteneckou píseň Ruska. Jako sólista vystoupil v písni „V poli stála břízka“ Lizunov. 
Prvotřídní ukázky sborového zpěvu byly podány v choru vojáků z opery Faust. Sólo na housle 
měl Titin. Ve Vokálním kvartetu, zpívaném Lizunovem, Nikolou, Potockým a Kottlorovem za 
hudebního doprovodu Těrentova a Krivanogora byly zazpíván písně Děd Iegor a Dáňa, Da-
nuška. Rudoarmějka Honská přenesla negerskou ukolébavku a Neapolokou píseň. Kominěcký 
hrál na foukací harmoniku. Také tance byly předvedeny jak v sólovém vystoupení tak ve sboru. 
Akrobatické výkony předvedli Famenko, F. Gračov a Koval. 
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V biu Svět vystoupil jiný soubor Rudé armády pod vedením vedoucího sboru rudoarmejské 
fronty voj. oddíl 233 poručíka Slesova a rotmistra Lupěkina. Vystoupení souborů bylo opako-
váno. 

Ustavující schůze okresního národního výboru
Konala se dne 1. června 1945. Schůzi zahájil nejstarší člen Mons. František Komárek. Podle 

směrnice pak zvoleno 8 členů rady ONV a to: 
-Josef Horáček z Dubence,
-profesor František Komárek ze Dvora Králové nad Labem,
-Jaroslav Křeček ze Dvora Králové nad Labem, 
-Josef Prokop ze Dvora Králové nad Labem,
-František Říha ze Dvora Králové nad Labem,
-Ladislav Šimek ze Dvora Králové nad Labem,
-Stanislav Špůr ze Dvora Králové nad Labem a
-Adolf Švitorka ze Dvora Králové nad Labem. 

Předsedou ONV zvolen Josef Prokop (kom.) Mons. František Komárek (lid) I. náměstkem 
Ladislav Šimek, (soc. dem), řídící učitel, II. náměstkem. Po této schůzi pléna ONV konala se 4. 
června schůze rady ONV, a referáty rozdělen ytakto: 

-Stanislav Špůr (nár. soc.) – zásobovací,
-František ˇŘíha – zemědělský a lesní,
-Ladislav Šimek – kulturní,
-Jaroslav Křeček (nár. soc.) – zdravotní a sociální, 
-František Komárek – finanční,
-Adolf Švitorka (kom.) – samosprávní,
-Josef Prokop – obchodní a živnostenskou práci a pro veřejnou bezpečnost,
-Josef Horáček – pro silniční a dopravní, tento však resignoval a na jeho místo nastoupil Vác-

lav Medek z Lipnice. 

Ve městě počalo s přípravami k utvoření odbočky Svazu přátel SSSR, organizací pověřen 
člen MNV, Josef Svoboda. 

U městského úřadu zaměstnána dočasně jako tlumočnice ruského jazyka paní Vlasta Menclo-
vá. 

Zajišťovací tábor pro osoby německé národnosti připravované k odsunu, byl zřízen v bývalé 
továrně Löwenbachově ve Strži (za okupace používané Němci), správu jeho vedl s počátku 
MNV, pak podle pokynů ministerstva vnitra, převzal jeho správu okresní národní výbor. 

Komise pro správu a zajištění německého majetku při MNV měla plné ruce práce, prováděla 
soupis a soustředění německého majetku. Tato práce vyžadovala velké úsilí. 

Pro přechodnou dobu přijato bylo pro městský bezpečností sbor 18 mužů. 
21. června 1945 se konal slavnostní koncert na počest Rudé armády, uspořádala jej Pěvecká 

jednota Záboj. 
Ve schůzi rady MNV dne 18. června 1945 konané bylo oznámeno, že okresní národní výbor 

sdělil, že v Sylvárově, který v roce 1938 nebyl samostatnou obcí, nelze ustaviti místní národní 
výbor a že Sylvárov stává se znovu součástí našeho města, rada MNV rozhodla provésti ihned 
veškerá opatření ku převzetí správy a majetku Sylvárova, který byl od 1. října 1939 odtržen od 
města a začleněn do tzv. Sudetského území a ustaven jako samostatná obec, obecní úřadovna 
MNV v této čtvrti zřízena nebyla. 

Poněvadž v místních průmyslových závodech se ukázal velký nedostatek sil (také v důsledku 
počínajícího stěhování se našich lidí do pohraničí), usnesla se rada MNV požádati místní posád-
kové velitelství, aby propuštěny byly ročník, na které se nevztahují předpisy o povolání k výji-
mečné presenční službě. 
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Škola pro ženská povolání
17. června 1945 konala se přípravná schůze pro zřízení dvouleté odborné školy pro ženská 

povolání. MNV v souhlase s touto akcí dal souhlas k umístění této školy v obecní budově obec-
né školy německé v čp. 870, jež byla zrušena. Snaha obce byla korunována úspěchem a škola 
skutečně zřízena a zahájila ve školním roce 1945 vyučování. Prvou ředitelkou školy ustanovena 
sl. Libuše Jiroušová. 

Německý dům
Byl zabrán a pojmenován „Rudým domem“. V něm umístěny úřadovny Revolučního odbo-

rového hnutí a pak sekretariáty Komunistické strany Československa, strany čs. nár. sociální a 
soc. demokratické (později – v roce 1952 – stal se tento dům majetkem nár. podniku Juta, jenž 
jej přestavěl na úřadovny ředitelství tohoto národního podniku, převedeného k nám z Prahy). 

Husovy oslavy 1945 uspořádal Spolek pro trvalé uctívání památky Mistra Jana Husa. 
V bývalé vile továrníka Pavla Deutsche na Příčce zřízen byl okresní dětský domov. 
Hospodářský význam města převzal od Rudé armády 30 vojenských táborových dřevěných 

baráků a 30 stanových prkenných ohrad z vojenských táborů Rudé armády nad Horním Dehto-
vem, v Zátlukách, Chaloupkách a nad Zbožím. 

Městská veřejná knihovna Slavoj, převzala místnosti německé knihovny, jakož i její knihy, 
mimo to soustředily se v naší knihovně všechny knihy, stažené z německého majetku, bylo jich 
několik nákladních aut a byly odvezeny do pražské knihovny, knihy třídil ředitel gymnázia v. v. 
Jan Pán. 

5. července navštívil naše město ministr pro vnitřní obchod dr. Ivan Peiter. 
3. července uspořádal „Palcát“, dramatický odbor církve československé, v Hankově domě 

tryznu za zemřelého básníka Josefa Horu, po němž pojmenována pak Macharova ulice. 
6. července konala se na Zvičíně velká lidová manifestace, jíž se zúčastnili náměstek předsedy 

vlády Jožka David, ministr výživy Václav Majer a poslankyně Anežka Hadinová – Spurná. 
29. července 1945 byl v Hankově domě manifestační projev místní skupiny válečných poško-

zenců pod heslem „Pro mír a demokracii“. 
11. července konalo se v Hradci Králové jednání s místními národními výbory ostatních 

měst za účelem dohody o společném postupu samosprávy v otázce znárodnění energetického 
hospodářství. Shodně bylo konstatováno, že vzhledem k všeobecnému a celostátnímu významu 
připravovaného znárodnění nebude případné stanovisko samosprávy ovlivňovati jen zájmy míst-
ními, nakonec samospráva se podvolila zájmu státnímu a městské elektrické podniky naše jako 
všechny ostatní byly znárodněny. 

Tím obec ovšem přišla o značné příjmy. 
5. července 1945 konala se v Praze oficielní oslava památky Mistra Jana Husa, jí se zúčastnili 

za naše město, jako jedno z měst husitských, členové rady Josef Bečvář a Petr Dvořák a položili 
v zastoupení města na Husův pomník věnec. 

Při svém odchodu z města věnovala Rudá armáda pro zásobování obyvatelstva: 115q žitné 
mouky, 15q sušené cibule, 15q sušených brambor a 140 balíčků pudingového prášků. 

Na popud Místního národního výboru nařídil Okresní národní výbor v červenci 1945, aby 
počínaje příštím zásobovacím obdobím byly potravinové lístky vydány jen osobám, které náležitě 
prokáží, že jsou v zaměstnání, opatření to týkalo se mužů od 16 – 55 let, žen od 16 – 45 let. 

V červnu 1945 povolilo ministerstvo školství znovuotevření naší obchodní akademie, za oku-
pace zrušené. 

22. července 1945 rozpoutala se nad naším městem silná vichřice: způsobila v lesích velké 
polomy – 1 200 až 1500 m3. 

Ve schůzi rady MNV dne 6. srpna 1945 bylo na popud okresního a místního národního vý-
boru v Hradci Králové, jakož i živnostenské a obchodní komory tamější usneseno, připojiti se 
k návrhu, aby Královéhradecký vysílač, vzniklý v revoluční době, byl převzat československým 
rozhlasem a přeměněn na rozhlasovou stanici pro severovýchodní Čechy. 
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13. srpna 1945 konala se porada, svolaná koordinačním výborem politických stran k projed-
nání návrhů na zrušení místních časopisů, tj. Královédvorského zpravodaje a časopisu Vpřed a 
utvoření nového týdenníku pro Královédvorsko, to se pak také stalo skutkem. 

7. srpna konala se ustavující schůze rolnické komise, která vystřídala prozatímní rolnickou ko-
mise (tato komise byly pověřena rozparcelováním a přídělem usedlostí a pozemků dle konfiskač-
ních dekretů). O 40 hospodářských usedlostí žádalo celkem 180 uchazečů, o parcely stavební 
se ucházelo 135 žadatelů. 

První odvody o osvobozené vlasti
Konaly se ve dnech 25.  – 29. srpna 1945, K odvodům šli branci vždy v průvodech, za radu 

MNV se zúčastnili postupně průvodů: 25. srpna Jindřich Bém, 27. srpna František Ruml, 28. 
srpna Josef Marek a 29. srpna  Josef Num. Výtěžek slavnostních odvodů 1945 činil 20 418 
Kč a ČSM jej rozdělila takto: na stavbu nového divadla 10 000 Kč, na vybudování Památníku 
padlých u školy 5. května 1 500 Kč, československému národnímu aeroklubu 1 500 Kč, školy 
ve 3. obvodu 1 500 Kč, na sbírku pro válkou postižené Slezsko 1 800 Kč, na pořízení fotografií 
z odvodů pro museum 1 000 Kč a pro účely brannosti ve ČSM 3 118 Kč. 

Ve schůzi rady 20. srpna 1945 usneseno na doporučení okresního vedení Svazu české mlá-
deže, aby do dalšího opatření bylo pořádání tanečních zábav v městě omezeno pouze na soboty. 
Opatření toto bylo odůvodněna špatnou pracovní morálkou mládeže. 

Znovu postavení památníku presidenta Masaryka v České Podharti provedeno bylo na účet 
obce, podle usnesení rady MNV ze dne 20. srpna 1945. 

Spolek divadelních ochotníků Hanka sehrál v létě 1945 Stroupežnického hru „Naši furianti“ a 
výtěžek 15 000 Kčs odvedl obci pro fond pro podporu postižených v boji za svobodu. 

MNV měl zájem na to, aby v našem města byla znovu otevřena pobočka Národní banky 
Československé, v roce 1938 zrušená, obci bylo však z kompetentních míst sděleno, že žádosti 
nelze vyhověti, ježto ministerstvo financí odmítlo budovu čp. 1234 bance zpět odprodati. 

Filiálka České banky Unio (Böhmische Unionbank) byla zlikvidována a místo ní zřízena filiálka 
Legiobanky. 

Ve schůzi rady MNV 20.srpna 1945 bylo schváleno, aby nebylo činěno námitek proti přijetí 
dětí odsunutých Němců, které byly zde u nás, převzaty do výchovy českými příbuznými, do 
českých národních škol. Usneseno dále, aby jména Němců zde ponechávaných, dožadujících 
se povolení k návštěvě české školy pro své děti, byla pro dobu 14 dnů veřejně vyhlášen, aby 
kdokoliv z veřejnosti mohl proti těmto osobám podati eventuelní námitky. 

Museum
Na popud místního národního výboru okresní národní výbor výměrem z 24. srpna 1945 čj. 

587 určil a zajistil pro MNV vilu čp. 1029 (vila bývalého továrníka Neumana v ulici dříve Hvěz-
doslavově, pak Churchillově, nyní Nejedlého) s parkem a se zařízením tam se nacházejícím pro 
městské museum a pro veřejné osvětové účely. Městské museum, umístěné dosud ve staré rad-
nici na náměstí, se tam pak během zimy 1945/1946 přestěhovalo a jeho otevření v roce 1946 
byl přítomen ministr dr. Zdeněk Nejedlý. 

Dne 14. září 1945 konala se v Hradci Králové manifestační schůze, svolaná přípravným 
výborem společnosti pro vybudování univerzity v Hradci Králové, schůze se zúčastnil za MNV 
předseda Jindřich Bém. Snaha Hradce Králové byla korunována úspěchem a v Hradci Králové 
zřízena lékařská fakulta. 

Slavnostního otevření pobočky lékařské fakulty Karlovy university v Hradci Králové účastnili 
se později za MNV předseda Jindřich Bém a člen rady Jan Jiroušek. 

Ve schůzi rady MNV dne 3. září 1945 konané vzato bylo na vědomí sdělení, že neznámí dárci 
složili na fond pro postavení nového divadla 446 328 Kčs. 

Svaz české mládeže pořádal dne 14. září 1945 u příležitosti 8. výročí úmrtí presidenta T. G. 
Masaryka v Hankově domě vzpomínkový večer, položení věnce, pořízeného Místním národním 
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výborem, k pomníku T. G. Masaryka v České Podharti, zúčastnili se náměstkové předsedy Fran-
tišek Ruml a Josef Marek. 

Ve schůzi dne 3. září 1945 projevila rada MNV souhlas s návrhem okresní odborové rady, 
aby počátek a konec práce ve zdejších závodech byl opět oznamován sirénami, jako tomu bylo 
dříve. S tímto tak známým „pískáním“ bylo započato od pondělí dne 17. září 1945.

Škody, způsobené okupací
Ve schůzi rady MNV dne 3. září 1945 konané bylo oznámeno, že při provedeném soupisu 

škod, způsobených obci Královédvorské po 17. září 1938 v důsledku okupace a války, přihlašuje 
obec Královédvorská své pohledávky z tohoto titulu v úhrnné částce 11 777 708 Kčs.  

Národním správce synagogy
byl ustanoven Valter Pick, vrátivši (jako poslední předseda náboženské obce židovské) z kon-

centračního tábora. Tato synagoga čp. 752 byla v době okupace převedena ze židovského 
majetku resp. z majetku náboženské obce židovské, na NS Turngemeinde. Současně zahájeno 
jednání o převod tohoto objektu do majetku obce, ale jednání neskončila úspěšně, tč. (1953) je 
v synagoze umístěn archiv národního podniku Juta. 

Za války byla odstraněna z Hankova domu kovová deska s označením, že tam mluvil roku 
1906 T. G. Masaryk, kovovou desku z pomníku spisovatele Antonína Schulze v městských sa-
dech a kovové poprsí z pomníku Václava Hanky bylo nutno odvésti na sběr, avšak v září 1945 
byla Schulzova deska a Hankovo poprsí objeveno ve skladu kovů a zvonů ministerstva průmyslu 
a obci oba předměty vráceny, pamětní cestku o T. G. Masarykovi uschoval přes okupaci měst-
ský dozorce Václav Procházka (zemřel 1953) a takto uchovaná deska byla opět na Hankově 
domě umístněna. 

Ve schůzi dne 17. září 1945 konané se rada MNV usnesla, aby jména Němců dožadujících 
se nyní přiznání resp. zachování československého státního občanství podle ustanovení dekretu 
číslo 33/45 Sb. byla veřejně vyhlašována na návěštních tabulích, aby při zavedeném šetření o 
takovýchto žádostech mohl kdokoliv z občanů podati u MNV případné námitky. 

Žádosti o vrácení československého státního občanství podle tohoto dekretu prošetřovala u 
ONV prověřovací komise, složená ze zástupců všech 4 stran Národní Fronty a projednávala je 
v moha a v mnoha schůzích. Také bezpečností komise MNV se jimi zabývala a MNV podával 
k žádostem svá dobrozdání. Byla to práce vyčerpávající, vyžadující svědomitosti a smysl pro 
odpovědné rozhodnutí. 

Jaroměřský okresní národní výbor
Ve schůzi rady MNV dne 24. září 1945 projednáno bylo podrobně o situaci, vzniklé tím, že 

město Jaroměř, využivši revoluční doby, zřídilo si samovolně okresní národní výbor pro územní 
soudního okresu jaroměřského a že i okres hořický, připojený v době okupace k okresu Králo-
védvorskému, odtrhl se po květnové revoluci a zřídil si samostatný okresní národní výbor pro 
obvod sousedního okresu hořického, takže územní politického okresu Královédvorského se proti 
stavu roku 1938 zmenšilo na pouhou polovinu, zajímající jen obvod soudního okresu z roku 
1938. Poněvadž takto zmenšený okres Královédvorský, ochuzený hospodářsky podstatně o ze-
mědělskou část svého bývalého území, jest na své existenci vážně ohrožen, dělení dosavadních 
správních celků na menší jednotky znamená jen tříštění sil a není ani hospodářsky odůvodněno, 
usnesla se rada jednomyslně, aby na toto nebezpečí byl upozorněn okresní národní výbor s na-
léhavou žádostí, aby se na kompetentních místech bylo neodkladně zakročeno, proti zamýšle-
nému aktivování samostatného politického okresu jaroměřského a pro obnovení stavu z roku 
1938. Současně byl okresní národní výbor upozorněn na snahu okresu hořického za připojení 
některých obcí Královédvorského okresu na Miletínsku k Hořicím a požádán, aby se domáhal 
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připojení Horní a Dolní Brusnice a Mostku z okresu Hostinné k okresu našemu, ježto tyto obce 
mají hospodářský spád k našemu okresu. 

Věc se vyvinula tak, že ONV se skutečně postavil proti rozdělení okresu a utvoření nového 
samostatného okresu jaroměřského. O věci bylo jednáno na zvláštní schůzi krajského koordinač-
ního výboru, jenž vyslechl obě strany – jak představitele okresu našeho, tak jaroměřského – věc 
však nakonec rozřešil dekret presidenta republiky, jímž byl zřízen samostatný okresní národní 
výbor v Jaroměři. 

Druhá plenární schůze místního národního výboru se konala dne 7. září 1945. Tato schůze 
zrušila usnesení obecního zastupitelstva ze dne 20. prosince 1939, jimž bylo zrušeno čestné 
občanství prezidenta dr. Eduarda Beneše, dodatečně schválila usnesení rady –MNV z 18. června 
1945 o jmenování generálmajora 72. divize Rudé armády Ilji Iv. Jastrebova čestným občanem 
našeho města a předseda Jindřich Bém přečetl poděkování generálmajoru Jastrebovu za proká-
zanou mu poctu, kterou on přenáší na Rudou armádu, na hrdinný a moudrý ruský národ a jeho 
geniálního vůdce generalissima Stalina. 

Po referátu osvětového referenta Josefa Marka schválilo plénum jednomyslně zřízení městské 
veřejné školy pro ženská povolání a organizační její statut a po dalším referátu Josefa Marka 
pověřena rada MNV, aby učinila opatření, která by umožnila, aby bývalá Neumanova vila byla 
převedena do majetku obce a získána pro městské museum. 

Plénum schválilo také provedení toho přejmenování některých ulic: 
Švehlova, Prokopova a Grégrova na ulici Rudé armády,
Riegrovo a Rašínovo náměstí na třídu Stalinovu,
Hálkova ulice na ulici Rooseweltovu, 
Hvězdoslavova ulice na ulici Churchillovu, 
Moravcova ulice na ulici Spojených národů,
Macharova ulice na ulici Josefa Hory,
Wilsonovu ulici na ulici 5. května, 
Hankovo náměstí na náměstí odboje,
a čtvrť Německá Podharť na Novou Podharť.
Dosavadní ulice Revoluční a 28. října ponechány beze změny. 
V této schůzi domáhal se také Svaz české mládeže, aby v radě MNV byl zastoupen aspoň jed-

ním členem a po debatě schválen návrh, přednesený Emanuelem Flégrem, aby jeden člen MNV 
ze Svazu české mládeže účastnil se schůzí rady a aby o tohoto člena byla rada rozšířena, tímto 
členem stal se Josef Wágner.  

Ve schůzi rady dne 15. října 1945 konané bylo oznámeno, že posádkové vojenské velitelství 
v likvidaci požádalo o přidělení ubikací pro umístění vojenské telegrafní školy (400 – 450 mužů, 
kanceláře, skladiště a kuchyně) a zjištěno, že správa obce dohodla již s firmou Utag – Union 
(bývalá firma Neumann), která k tomuto )čelu propůjčila samostatnou třípatrovou budovu s pří-
slušenstvím ve svém továrním objektu na Slovanech. 

Snaha obce o získání stále vojenské posádky nesetkala se však s úspěchem. 
V téže schůzi bylo oznámeno, že v nočních hodinách dne 13. října 1945 zastřelen byl v ulici 

28. října při výkonu své služby při přestřelce opilých vojínů Rudé armády řidič státních autobusů 
František Šverma a že případ jest vyšetřován kriminální policií i zástupci vojenské správy Rudé 
armády a že pachatelé činu byli zjištěny. Při tom poukázali členové rady shodně na skutečnost, 
že občanstvo, které opatřuje neodpovědným příslušníkům Rudé armády ze zištných důvodů 
alkohol, jest spoluvino, na množících se přestupcích příslušníků Rudé armády, a kazí dobrý a 
vřelý poměr mezi naším občanstvem a Rudou armádou a žádáno, aby bezpečností orgány se 
vší přísností a bezohledně zakročily proti osobám, které tajně vyrábějí nebo opatřují lihoviny a 
směňují je za benzin a podobně. 

Ve schůzi rady dne 22. října 1945 pak oznámil předseda, že intervenoval u brigádního velitele 
Rudé armády plukovníka Ivalgina v Jičíně 18. října ve věci trestního stíhání vojínů, kteří způsobili 
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smrt řidiče ČSD Františka Švermy a oznámil, že přednesena byla žádost, aby pachatelé nebyli 
potrestání smrtí. 

První 28. říjen v osvobozené vlastí oslaven byl za velké účasti všeho občanstva a všech korpo-
rací. V 6:30 hodin ráno byl obvyklý hudební budíček, pak sraz všeho občanstva našeho města 
na Denisově (dnes Stalingradském) náměstí a na Benešově (dnes Dukelském) nábřeží. O 8. 
hodině odešel průvod na náměstí odboje, kde měl projev předseda MNV Jindřich Bém a po té 
byl odevzdán veřejnosti znovu postavený (za okupace odklizený) pomník Odboje. Po té uctěna 
památka všech padlých a umučených v boji za svobodu, o 8:45 hodině byl odchod na Masaryko-
vo náměstí, kde byl společný poslech přenosu zasedání prozatímního národního shromáždění a 
poselství prezidenta republika dr. Eduarda Beneše. Po skončení přenosu koncertovala hudba. 

Slavnostní akademie v podvečer výročí Velké říjnové socialistické revoluce byla uspořádána 
v úterý dne 6. listopadu 1945 v Hankově domě. Zúčastnili se jí také zástupci Rudé armády v na-
šem městě ubytovaní (Rudá armáda prováděla demontáže ukořistěného válečného materiálu, 
kupř. demontáže strojů firmy Junkers u bývalé firmy Sochor apod.). Po státních hymnách čes-
koslovenské a sovětské měl slavnostní proslov předseda kulturní komise ONV Ladislav Šimek, 
další program byl vyplněn vystoupením mužského sboru Záboje, recitacemi a Královédvorské 
smyčcové komorné kvarteto (Havlíček, Žídek, Marek, Kyncel) zahrálo Borodinům smyčcový 
kvartet D dru, Allegro moderato. 

Veřejné sbírky na pomoc válkou postiženému Slezsku vynesly podle sdělení ve schůzi rady 
MNV dne 5. listopadu 1945 dosud 65 298, 90 Kč, pro Slovensko pak 77 076 Kč. 

Ve schůzi 12. listopadu pak byly na vědomí výměry zemského národního výboru z 23. října 
1945 č. III Pk 658/1 – 1945 a ministerstva zemědělství ze dne 29. října 1945 č. 56101/45 
– IX/1, jimiž byl schválen přídělový plán, vypracovaný okresní rolnickou komisí na příděl hos-
podářské usedlosti a zemědělské půdy, zkonfiskované podle dekretu presidenta republiky číslo 
12/45 Sb. jakož i zpráva referentova o slavnostním odevzdání dekretů o přiděleném zeměděl-
ském majetku, provedeném za účasti MNV, ONV, místní a okresní rolnické komisi a zástupce 
ministerstva zemědělství, ředitele Bažaty, dne 11. prosince 1945 v Rudém domě. 

Celková předělovaná výměra činila 1474222 ha, směnou bylo získáno 31368 ha. Konfiskaci 
provedl okresní národní výbor vyhláškami čj. 4276 ze dne 29. srpna 1945. Osmidenní lhůta 
k podáním přihlášek stanovena místním národním výborem vyhláškou čj. 6378 ze dne 3. srpna 
1945. 

Ve schůzi pléna MNV dne 12. prosince 1945 bylo pak oznámeno, že dne 11. listopadu 
1945 byla místnímu národnímu výboru zástupcem ministerstva zemědělství odevzdána potvr-
zení okresní rolnické komise ve Dvoře Králové nad Labem o právoplatném přídělu nemovitostí 
a živého inventáře z konfiskovaného zemědělského majetku do vlastnictví a držby obce Králo-
védvorské za celkovou přibližnou náhradu 793 654 Kč, mimo náhradu za přidělené pozemky 
lesní, která bude stanovena dodatečně. Z takto přiděleného majetku připadlo na: 

pole19 ha 94 a 36 m2
louky  1 ha 73 a 59 m2
zahrady  6 ha 96 a 31 m2
pastviny         30 a 44 m2
lesy  7 ha 33 a 73 m2
úhon            3 a 81 m2
rybník          24 a 68m2
potok2 a 95 m2
cesty6 a 85 m2
daně prosté pozemky          12 a 29 m2
stavební parcely          61 a 54 m2 
celkem výměra37 ha 40 a 55 m2
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Dále byly obci přiděleny domy čp. 370, 385, 662, 936, 683, 686, koňské jatky čp. 678, 
679, 1948 a 663, jakož i Neumanova vila (dnes museum) čp. 1029 s domky 1886 a 1887 se 
skleníkem. 

Přídělový plán byl schválen rolnickou komisí protokolem ze dne 14. září 1945. Úhrada za 
pozemky vypočtena místní rolnickou komisí po zjištění průměrného výnosu po ha plodin zde 
obvyklých a dále cen nejvyššího úřadu cenového. Průměrný výnos pozemků bylo nutno upraviti 
na odpovídající výši, nový průměr výnosu je tento: bonitní třída první 7 000 K, druhá 6 200 K, 
třetí 5 500 K, čtvrtá 4 700 K, pátá 4 300 K, šestá 3 900 a sedmá 3 500 K. 

V listopadu 1945 odešel z našeho města poslední oddíl Rudé armády. Veliteli věnoval národní 
výbor „upomínku Kabaštův lept“. 

Výstava „Hitler v sovětské karikatuře“ uspořádána byla ve dnech 1. až 16. prosince 1945 ve 
výstavní síni v budově staré radnice odbočkou Svazu přátel SSSR. 

29. listopadu 1945 konala se v Náchodě schůzka předsedů resp. školských referentů okres-
ních a místních národních výborů měst Dvora Králové nad Labem, Náchoda a Trutnova ve věci 
dislokace vyššího textilního školství v severovýchodních Čechách, na ní dohodnuto, aby poža-
dováno bylo pro Náchod zřízení Vyšší tkalcovské školy bavlnářské, pro Trutnov školy lnářské a 
pro naše město zřízení Vyšší školy chemické, to se  také později stalo skutkem. 

Koupě velkostatku Bílé Poličany
Ve schůzi pléna místního národního výboru, konané dne 14. prosince 1945, schválen návrh 

na koupi velkostatku Bílé Poličany se zámkem. Obec Královédvorská koupila jej od dědiců Emi-
lie Jiráskové takto: koupen velkostatek Bílé Poličany, zapsaný v zemských deskách ve vložce 
číslo 1100 v kat. území Bílé Poličany, Lanžov, Trotina, Zdobín a Rohoznice a ve vložkách Bílo-
poličnaských 82, 127, 161, 165, 166, 207, 227, jednu třetinu vložky 147, role č. kaž. 687/1 
a 687/2 les, vložka č. 9, dále pozemky ve vložkách 12, 44, 187, 219, 273, 340, 342, 343 
Lanžov, ve vložce 26, 83, 315 Trotina a 55 Zdobín, z majetku v Rohoznici zakoupen pouze les 
574 (dvůr Rohoznický prodali dědici jinému uchazeči) –za kupní cenu 3 575 000 Kčs, při čemž 
výlohy smlouvy zaplatila obec, poplatky převodní a dávku z přírůstku hodnoty nemovitosti nesla 
každá smluvní strana polovicí. Vnitřní zařízení zámku zakoupila obec za paušální částku 455 000 
Kčs. Celková výměra takto koupeného velkostatku činila 5440889 ha, z tohoto polí 887987 
ha, luk 4410787 ha, zahrad 23645 ha, pastvin 174670 ha, lesů 3650948 ha, stavebních par-
cel 14127 ha a jiných pozemků tj. cest 48425 ha. 

Smlouva byla po dlouhých odkladech schválena ministerstvem zemědělství, obec musela 
odprodat zemědělské pozemky tamějším rolníkům a ponechala si pak jen lesy, zámek později 
odkoupil Československý rozhlas (podrobnosti jsou v kronikářských zápisech dalších let.). 

Po předchozích pokud možno chronologicky provedených kronikářských zápisech stůjtež zde 
ještě tyto dodatky – varia – k zápisům, kterážto dodatky přispějí ještě k lepšímu poznání této 
doby: 

Příchod Rudé armády popisuje autor v čísle 7. Královédvorského zpravodaje (listu MNV) vý-
stižně takto:

Svátek nejkrásnější
Noc ze středy na čtvrtek 10. května 1945 byla ještě nejasná. Slibovala i hrozila. Z Beromün-

steru jsme sice již slyšeli slavnostně vyzvánět na paměť právě zrozeného míru, ale známý, který 
šel večer v modráčkách ze stráže, věřil, že se Němci z okolí chystají na město. A k tomu, že má 
v továrně ve zbrani četu nevojáků, pro které je puška přes krátký výcvik přece jen nebezpečnou 
hračkou. Bylo po kapitulaci, ale do večera doléhaly k nám zvuky vzdálených detonací. Nebyl to 
tedy dosud takový mír, na jaký jsme se tak dlouho bláhově těšili. 

Nevyspaní ze stráží nebo vysedáváním u rozhlasových přijímačů jsme byli časně ráno probu-
zeni houkáním sirény a ujistivše se nejdříve, že tu nejde o kvílivý poplachový tón, čekali jsme 
vysvětlení. Bylo jím radostné vyzvánění a ačkoliv hodiny ukazovaly pátou hodinu ranní, ozvaly se 
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ulice první hlasy a křičeli: Vzhůru do měst! Z předměstí stékali se stroužky lidí do ulic a náměstí. 
Zpráva jen domněnka, pak určitá zvěst letěla od úst k ústům. Rudá armáda dojela. Je konec na-
pětí a nejistot. Dorazili do města ještě dřív, než rudý kotouč slunce se vyhoupl na lesy, aby nám 
zvěstoval nový, opravdu nový den. Náměstí je ještě ve stínu, přesto před radnicí je uzavřen hus-
tým špalírem lidí, nevidíš, co je za ním, Záboj je vypíná z prostoru živých těl. Mariánské sousoší 
je ověšeno lidským rojem, ne jeden, ale vždy několik lidí se drží kamenných světců okolo krku a 
jiní šplhají ještě výš po ústředním sloupu, aby viděli. Je ticho takové ostýchavé ticho před s tis-
kem ruky a před objetím. Konečně si najdeš místo, s kterého vidíš. Vyřízena stojí tu řada šesti aut 
s přívěsnými děli, u nichž první nesmělé hloučky a mezi civilisty první sovětští dělostřelci. 

Ti vedle se již s našimi domlouvají a ty za to stojíš, sprostý soldáte, celý rozpačitý, tisknu ti 
ruku, ale to nestačí, podáme si okolo krku, hrdlo se podivně svírá a kdybys nebyl chlap, snad 
by ti i slzy skočily do očí. Taková je slavností chvíle. A noví a noví lidé přicházejí, vidíš z okna 
Centrálu celý ten živý obrazec, formovaný civilními hlídkami. Národní Stráže, krasnoarmejce, ot-
vírající prach ze žlutavých hlavní a jícnů děl, vidíš děvče, rozdávající cigarety, první ženu – vojáka 
s hvězdami a medailemi na vojenského blůze. Pak se zachví sluneční paprsky na západní straně 
náměstí a na domech zahoří trojbarevné a rudé prapory. 

Náhle tu pod námi projede zástupem vlna vzrušení, poděl špalíru se vymoří podivně se ky-
mácející trojice může, uprostřed s košilí rozhalenou je v štikově zelené uniformě vlečen vrah, 
ještě dnes v noci zastřeleného Koníčka. je veden kolem čtverhranu lidí, utápí se vněm a již ho 
neuvidíš, jen nosítka se vrací po chvíli s dlouhého konce do vrat radnice. 

Další auta přijíždějí a přes viditelnou únava posádek tančí teď před radnicí ruský pár národní 
tance za doprovodu tahací harmoniky. Městská hudba se rozestavuje do kruhu a vyhrává. Pak 
se rozhovoří amplion s balkónu radnice a zní z něj zdravice Rudé armádě a odpověď velitele do-
razivšího dělostřeleckého oddílu. Náměstí se plní, objevují se pestré národní kroje děvčat, mísy 
s občerstvením, a lázeňský  a holiči nastupují na výzvu z ampliónu do svých podniků, aby nabídli 
uspěchaným dělostřelcům osvěžení a hladkou tvář. S kyticí v náručí odchází dvojice urostlých 
chlapců špalír podle chodníků, tiskne ruce nám domorodcům a mazlí se s dětmi v náručí šťast-
ných maminek. 

Na druhém konci rozdávají vojáci konservy a dětem hrst bonbónů. Jak rychle se poznáváme! 
To už není ten vyčkávající, zvědaví dav z páté hodiny ráno, jakoby nějaká teplá, přátelská vlna 
prošla od jedněch k druhým, hejna kluků se již pokusila o útok na děla a vozy, vidíš je všude a ni-
kdo je dosud neokřikl hrubou vojenskou řečí. Naopak, ti chlapci s hvězdou na čepce jim podávají 
ruce a pomáhají jim nahoru mezi sebe. Jsou to hezcí dobře živení chlapci, ale tady na autu sedí 
i sympatičtí tatíci s kníry pod nosem a nelenují se slézt a dát se vyfotografovat s našimi děvčaty. 
Obloha je jasně modrá, slunce zabralo již větší díl náměstí a tady u Záboje stojí skupinka našich a 
ruských důstojníků živě rokujících. Ověřuje se jednak z těch nepravých pověstí, jež vznikají nikdo 
neví jak a tahle praví, že od Žirče přijíždějí německé vozy a že s Sylvárova střílí. 

Od nového hřbitova přiíždí další dělostřelecká kolona, řadí se u Kohoutova dvora a místo pan-
céřových pěstí letí jí z výšky zbytečných zábran vstříc radostný křik, mávaní rukou a stisky spouští 
fotografických aparátů. Na vozech se bratří automatické pušky s perletí a blýskavým kováním 
tahacích harmonik, vojáci svlékají kabáty, krátké přestávky je využito k otření pěkné vrstvy pra-
chu, z pouzder je vybalen a na vůz zatknut rudý prapor před výjezdem do města. 

Nyní se od kostela blíží do náměstí průvod v čele s prapory spojeneckých národů, to bývalí za-
jatci a na práci do říše nakomandovaní Francouzi, Holanďané a Italové jdou poděkovat ruskému 
veliteli za své osvobození. Blíží se poledne a tentokráte skuteční národní hostě, nikoli v uvozov-
kách, jsou rozváděni po rodinách k obědu. 

Z Hradišťské ulice vyrazili jezdci. Cvakají podkovy a srší jiskry, klus i cval, přijíždí v sedlech i 
bez sedel a za nimi vozy, řady vozů a vojáci z nich nám podávají ruce a usmívají se. Lán praporků 
se vlní a tady, vidíte, ten voják na voze má šikmé oči, jeho domov je daleko, daleko na východě. 
Až tam sahá moc Sovětského svazy. Ta auta s děly, ty vozy, které dosud projely, ty měli i Němci. 
Ale teď, teď se k nám valí daleká širá Rus s nízkými zelenými vozíky s dvojitou ojí a obručí nad 
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koňskou hlavou, malí koníci ostře klušou po tvrdém dláždění. Mezi nimi nezvyklé dvoukolky o 
vysokých kolech, jezdci na velkých silných koních. 

Po poledni je v Hankově zahradě nástup ročníků, jejichž povolání bylo ráno hlášeno místním 
rozhlase. Rusové se zájmem přihlížejí, skoro každý z nich má přes záda přehozený automat. 
Chlapci s otevřenými ústy obklopují jednoho, který jim vysvětluje jeho obsluhu. Tak to jde po 
celý den bez přestávky, teď je Revoluční ulice ucpaná vozy, je to jen na minutku, ale soldát na 
kole, opřen o vůz se smějícími se kamarády, už ladí housle, jiný na voze vysoko naloženém 
vyhrává na tahací harmoniku. Hejno dětí hladí sající hříbě. Vojáci pijí, měli by sice raději něco 
ostřejšího, ale nakonec se spokojí vodou a podanou ovocnou šťávou, ale slazená náhražka čaje 
jim nechutná. 

Náhle je na okamžik setřena radostná pohoda z tváří, průvod, kteří přichází, si nezaslouží 
úsměv. Občanská hlídka s pistolemi v rukou přivádí řádku nacistů s rukama nad hlavou. Ale už tu 
je zase něco nového projíždí oddíl polního dělostřelectva, pak vozy s párem pojízdných kulome-
tů a municí, s jednoho z nich voják s plnovousem, žehná jásajícímu lidu pravoslavným křížem. 

Slunce se pomalu chýlí k západu s elektrického sloupu na Hankově náměstí se pořizuje ně-
kolik záběrů, projíždí zas ty typické ruské vozy z Věšínových obrazů a skoro za každým z nich 
kluše záložní kůň. V pravidelných přestávkách vedle vojáků sedí žena v uniformě, něco málo 
mužů s bílými obvazy, krásný honící pes, a zas ten obraz napájení žíznivých, takřka v letu, neboť 
všechno jde ráz na ráz. 

K večeru se objevují první těžké tanky, valí se ulicemi k mostu, ale musí zpět, vetchý želený 
stařeček by jich neunesl. Vyjíždějí znovu do náměstí, okupují obrubníky v Husově ulici a rachotí 
po nábřeží se svými mamutími tykadly děl a ještě dlouho je slyšet jejich supění za záleské serpen-
tiny. Všichni již chraptíme, ale nevzdáváme se, již je noc, ale ulice stále ještě rachotí, volá mává, 
ať vědí ti chlapci ze širé Rusí, že jsou tu mezi svými, je to jako úžasný, nekonečný film, odvíjející 
se před našima očima a když pozdě v noci přece jen usínáme, ještě nám lpí na situaci poslední 
obrázek krasnoarmejce, držícího v ruce rozkvetlou větévku magnólie – ratolest míru. 

Slavnost na paměť přepadení Sovětského svazu
V pátek 22. června 1945 konala se na Masarykově náměstí vzpomínková slanost na 22. 

červen 1941 – den přepadení SSSR. Již před čtvrtou hodinou byly zaplněny chodníky kolem 
náměstí a čestné tribuny, proti nímž stály dvě roty naší posádky. Po čtvrté hodině zaplnil náměstí 
průvod dětí, mládež, zaměstnanců, podniků a členů spolků, aby znovu dokázal věrnost našeho 
lidu k SSSR. 

Po projevu zástupce Revolučního odborového hnutí v našem městě byla slavnostně předána 
vlajka zástupcům 154 rudoarmejského dělostřeleckého pluku a zahrány hymny. Za rudoarmějce 
poděkoval major  pluku. 

Krajský tajemník ROHu z Hradce Králové, Rudolf Pytlík, zdůraznil ve svém projevu, že 22. 
června 1941 zůstane navždy v paměti nejen všech Čechoslováků, nýbrž i mírumilovných národů 
celého světa. A již při napadení byli všichni dobří Češi pevně přesvědčeni o tom, že SSSR je 
největší a nejsilnější kolos, který vyřídí i zlikviduje „třetí Říši“. 

Uzavření smlouvy mezi námi a Ruskem není jen obyčejná smlouva, nýbrž smlouva srdcí. Svůj 
projev zakončil řečník touto výzvou: Budeme nyní pracovat a velmi pracovat. Musíme být nej-
lepším a nejpracovitějším národem na světe. O to nejen kvůli sobě, ale i proto, že chceme býti 
důstojným protějškem svého velkého spojence. 

Potom promluvil k vojákům posádkový velitel Klust a slavnost  zakončili svými projevy před-
sedové: ONV Josef Prokop a MNV Jindřich Bém. 

Za jmenování čestným občanem města 
poděkoval generálmajor Jastrebov, poněvadž se nemohl osobně dostaviti, tímto dopisem: 
„Národnímu výboru města Dvora Králové n. Labem. Prosím, abyste vyřídili občanům Vašeho 

města moje díky, za prokázanou čest, tím, že jste mne jmenovali čestným občanem města Dvora 
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Králové nad Labem. Veliký ruský spisovatel, demokrat a vlastenec 19. století, Bělinský, napsal, 
že nerozlučnými vlastnosti ruského národa jeví se dobrost, smělost, vynalézavost, láska k práci, 
moudrost, statečnost v zápase s cizozemskými uchvatiteli. 

V titánském zápase proti fašistickému Německu ruský národ rozmnožil své dějinné tradice, 
nejen že spojil v jednu bratrskou rodinu četné národy Sovětského svazu, nýbrž svým příkladem 
strhl celý slovanský svět v zápas krvavým nepřítelem Slovanstva, německými uchvatiteli. 

V tomto zápase upevnilo se přátelství Sovětského svazu s bratrskou Československou repub-
likou. Proto já se dívám na ono vřelé přijetí, pozornost a čest, kterou jste mně prokázali, jako 
byste ji prokázali slavné Rudé armádě, hrdinského a moudrého  ruského národa a jeho geniál-
nímu vůdci, velikému Stalinovi. 

Myslím, že vystihují Vaše myšlenky, jestliže řeknu, že další upevnění přátelství a vzájemnosti 
mezi národy Sovětského svazu a Československou republikou ve jménu pokoje a šťastné bu-
doucnosti všeho lidstva bude nejlepším pomníkem který bude zjevně všem národům a každému 
připomínat velkodušnost ruských vojáků, kteří svou krví osvobodili Československo. 

Z celého srdce přeji občanům města Dvora Králové nad Labem, jakož i celému národu Vaší 
republiky vše nejlepší. 

S pozdravem generálmajor Jastebov.“ 

Zahájení divadla
V pátek dne 22. června 1945 zahájil ochotnický spolek Hanka svoji činnost slavnostním 

představením Stroupežnického hry „Naši furianti“. Úvodem promluvil osvětový referent MNV 
Josef Marek a uvedl, že k slavnostnímu představení bylo vybráno dílo, které bylo hráno jako 
poslední v republice. Představení se zúčastnil za Rudou armádu bratr generálmajora Jastrabova 
plukovník Jastrabov a plukovník Bidacha. 

Manifestační tábor lidu na Zvičíně 13. července 1945
(Královédvorský zpravodaj ze dne 13. července 1945.)
V pátek 6. července konal se na Zvičíně velký manifestační tábor lidu z celého Podzvičínska. 

Přes velmi nepříznivé počasí zúčastnilo se přes 12 000 lidí. Tisíce lidí zůstalo dole v Lázních a 
okolních vesnicích, takže při příznivém počasí byla by účast nejméně 20 000 lidí. 

Manifestační tábor zahájil předseda ONV Josef Prokop, který pozdravil přítomné účastníky na 
opět české Zvičíně a uvítal místopředsedu vlády Josefa Davida, ministra výživy Václava Majera a 
poslankyni Anežku Hadinovou.

Za velkého jásotu ujal se slova místopředseda vlády Josef David. Nejprve vzpomněl podzimu 
1938, kdy v Mnichově bylo jednáno o nás bez nás, kdy byl vynesen ortel, který byl počátkem 
naší poroby a smutných dějin. Nešťastní jsme tehdy stáli sami a všichni plakali, jak chlapci, děv-
čata, ženy, ale i starému otrlému vojáku se zarosily oči, a tehdy i tento kraj, tato Zvičína byla 
odtržena od naší země. Všichni jsem však věřili, že ne na dlouho. A nyní po šesti letech český 
lid zase vstává. Osvobozením naší republiky se zařazujeme do života a tato Zvičína je a zůstane 
na věky součástí našeho samostatného státu. Mnichov a vše, co po něm následovalo známe a 
je porto nutné, abychom již konečně vyřídili jednou problém německých menšin. To je logický 
závěr našich tragických událostí. Český Národ byl vždy nedůvěřivý vůči Němcům a dobře si uvě-
domoval jejich nebezpečí. Německo je zdoláno a naší povinností jest, abychom účinně pracovali 
tak, abychom, zabránili opětovnému německému vzrůstu. Kdybychom to neprovedli, dopustili 
bychom se chyby a naše příští generace by nás proklínaly. V naší zemi není místo pro žádné 
cizince kolonisátory ani vystěhovalce. Dále prohlásil: Prohlašuji, že zásluhou prezidenta dr. Be-
neše nepřestal mezinárodně ani na okamžik existovati náš stát. Budeme požadovati a požadu-
jeme, aby byly naše hranice s Německem upraveny pro náš prospěch. Musí zůstati věčná naše 
vzájemná spojenecká smlouva se Sovětským svazem a při tom budeme posilovati naši politiku 
se západem. Všude se však musíme snažiti, aby naše politika byla poctivá. Ve vnitřní politice 
zůstaneme věrnými demokraty, dle zásad prezidenta Masaryka. Obnovili jsme stát mírumilovný 
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a naši demokracii a svobodu si udržíme. Náš život trpěl politickou roztříštěností. Chceme, aby se 
náš politický život změnil Chceme odstranili všechny politické výstřelky. Žádná politická strana 
nesmí vidět  druhém svého nepřítele. Budou ještě pravděpodobně hospodářské a sociální refor-
my. Zájem celku musí být nad zájem jednotlivce. Abychom mohli projíti národní krizí, musíme 
věřiti jeden druhému a spolupráce všech stran musí býti za každou cenu udržena. A na konec 
pokládám, přátelé, za svou povinnost říci Vám, že budujeme svůj stát za horších podmínek než 
po 1. světové válce. Válkou rozvrácena naše země a některá města zle poškozena. Abychom 
mohli odstranit všechny tyto překážky, musíme držeti všichni dohromady. Šest let musil český 
lid pracovati pro Němce, ale to, co děláme dnes, děláme pro sebe, pro naši republiku, pro naše 
děti. Dnes je tomu jinak: vládu nyní tvoří lid z vás a prosím vás všechny, abyste nás všichni bez 
rozdílu politického přesvědčení podporovali. Podejme si ruce v práci a pracujme všichni na vý-
stavbě všeho nového českého domova. To je odkaz našich slavných dějin.  

       Jako další promluvila poslankyně Anežka Hodinová:
Po šestiletech všeho toho, co jsme museli prožít, se scházíme k takové manifestaci, jako je 

tato dnes. To dokazuje to, jak těžce jsme se dopracovali státu, který je dnes. Není možno však 
rozbírati naše úkoly, ale je třeba si říci, že všichni spolu jsme schopni vytvořiti hotové dílo. Jelikož 
celý národ, jelikož celý lid československý se dovedl najíti v boji, nesmí povoliti ani nyní a musí 
pracovati pro lepší budoucnost naší domoviny. Vláda nám dává program, který nám ukazuje, co 
dělat, aby byly položeny zdravé základy naší nové demokratické republiky. Program, který uka-
zuje všem, co jsem si představovali a o  čem jsem snili v době okupace. Program by však zůstal 
programem, kdybychom nepracovali na jeho provádění a uskutečňování. A vláda skutečně usku-
tečňuje již jednotlivé body. Za prvé, dekret o národních výborech dává lidu moc a tím nejlépe se 
vrací vláda do rukou lidu. Národní výbory jsou sestavovány z lidí vámi volených a dosazovaných 
a tyto již dnes posuzují zem a stát. Tyto orgány budou tudíž takovými, jakými si je sami utvoříme. 
Ani v první republice se nám nepodařilo odčiniti křivdy Bílé Hory a dnes po několika dnech po 
převratu jsou tyto křivdy rychle odčiňovány. Dalším dekretem je potrestání válečných provinilců. 
Byly zřízeny lidové soudy, ve kterých budou souzeni provinilci lidem z Vás, které si tam dosadíte, 
ti, kteří zavinili naši porubu a všichni jejich pomahači. V roce 1918 jsme již také manifestovali 
šibenicemi, ale tehdy zůstalo jen při tom. Dnes se však dostává právo lidem, aby soudili a vzali 
vládu do svých rukou. Nyní musíme pracovati všichni, protože záleží na nás všech. 

Ministr výživy Václav Majer pozdravil účastníky a ujistil je, že vláda bude svůj program plnit, 
ale že při tom záleží zároveň na nás všech. 

Za českou mládež promluvil předseda okresního výboru ČSM, ve Dvoře Králové nad Labem 
J. Balcar. 

Po té byla schválena resoluce, žádající zajištění žní, oživení průmyslu, vybudování Revolučního 
odborového hnutí, vybudování družstevního hnutí, úpravu měny, sjednocení mládeže, sloučení 
tělovýchovy, vybudování kulturního hnutí, osazení pohraničních krajů svědomitými, schopnými 
a naprosto spolehlivými občany. Resoluce uvítala utvoření Koordinačního výboru Národního 
bloku pracujícího lidu Podzvičínska, utvoření pro spolupráci tří socialistických stran a žádala jeho 
trvalé ponechání. 

Pozdravné telegramy byly odeslány presidentu republiky dr. E. Benešovi, vládě republika aj. 
V. Stalinovi. 

Národní tělovýchovný výbor ve Dvoře Králové nad Labem pořádal v neděli dne 22. července 
1945 den sjednocení sportu: byly cyklistické závody, hrána košíková, tenis, plavecké závody 
konaly se na Tyršově koupališti a byl zápas v kopané a v házené. 

Koordinační výbor
Tří socialistických stran (KSČ, soc. dem. a nár. soc.) byl ustaven v našem městě 18. července 

1945 a ihned vyřídil řadu společných záležitostí. Ve výboru tam měla každá strana po 3 členech, 
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později byl k nim přibrán i zástupce strany lidové a koordinační výbor fungoval jako představitel 
stran Národní Fronty. Činnost svoji vyvíjel až do roku 1948, kdy zanikl. 

Sokol Královédvorský
Konal svou prvou členskou schůzi 18. července 1945. Schůzi zahájil druhý náměstek starosty 

Josef Matys, který především vzpomněl památky bratří dr. Františka Pařeza, Karla Ježka, Jiřího 
Řezníčka, Stanislava Prouzy, Jaroslava Bilina i všech dalších bratří a sester, vězněných za oku-
pace. Jednatel Stanislav Špůr podal zprávu o činnosti jednotky po dobu zastavení sokolské čin-
nosti. Byli podporováni rodinní příslušníci persekvovaných a pozůstalí,  jak peněžitými obnosy, 
tak i potravinami, hlavně moukou. Do 10. května 1945 bylo rozdáno na finančních podporách 
přes 250 000 Kčs a více než 25q mouky. Jak velká a těžká to byla práce, lze posoudit z toho, 
že obnos ten byl pravidelně sbírán po malých částkách, nejvíce od 10 do 50 Kčs. A právě při 
této akci jsme teprve poznali pravé povahy lidí. Mnoho bylo těch, kteří se báli přispěti korunou 
a dnes chtěli kritizovat právě ty, kteří po celou dobu války, nezištně pracovali. 

Až do atentátu na Heydricha tvořili jsem pevnou vojenskou organizaci. V roce 1942 byli jsme 
nuceni a nějaký čas styk přerušit. Ale v roce 1943 jsme opět počali konat výlety do okolí a styk 
byl znovu navázán. Navázali jsme jednání s ústředním České obce sokolské v Praze a zúčastnili 
se schůzí jednajících o poválečné tělocvičné organizaci. Bratři z Prahy velmi rádi jezdili do naše-
ho města, kde jsme měli mnoho pracovních schůzí. A to, že v našich lázních pod Zvičínou byl 
první tělovýchovný kurz v naší republice, je také naší prací. 

O sjednocení tělesné výchovy promluvil náčelník Ladislav Měšťan, Promluvil nejprve o za-
hraniční činnosti Sokola a jeho významu. Zástupci všech tělocvičných svazů doma pracovali 
na sjednocení již během války a došli k stejnému názoru, jako činitelé zahraniční. Sjednocení 
tělesné výchovy je dnes více než kdy jindy naprostou nutností. Některé reakční živly sice pracují 
proti, ale ty budou odstraněny. 

Bratr Karel Kleinwächter podal zprávu o perzekuovaných sestrách a bratřích a vedoucí biogra-
fického odboru Václav Kleander podal vysvětlení o správě biografu. Ihned po vrácení majetku 
Sokola ujal se své funkce, která je jako všechny sokolské funkce čestná. Bývalý vedoucí biografu 
E. Haselman byl z funkce odvolán. 

Dále byla podána zpráva o utvoření a činnosti očistné komise, která se skládala ze sester Bie-
rové a Kopecké a bratří Haase, Petříka, Struny a Vítězníka. Lhůta k podání návrhu na vyloučení 
končí 25. července 1945. Budou řešeny pouze neosobní záležitosti, které budou zdůvodněny a 
potvrzeny. 

Zpravodaj z 27. července 1945
Nedělní větrná bouře zle poškodila město i nejširší okolí. Několik tuctů střech bylo poškozeno 

a několik střech smeteno vůbec. Těžce byly poškozeny městské domy a nábřeží, kde střecha 
strhla i komíny a zdivo padající do ulice vyvrátilo elektrický kandelábr. Oken bylo rozbito na sta. 
Škodu v parku a na zahradách lze odhadnouti na tisíce stromů, takže bude míti tato katastrofální 
bouře také vliv na sklizeň ovoce. Mnoho drátů elektrického vedení bylo přerváno a teprve druhý 
dne byl proud opětně zapojen. Telefonní vedení na mnoha místech leželo na zemi. V České 
Podharti bylo poraženo několik mohutných sloupů telefonní vedení, ale dráty byly přerušeny jen 
částečně. V lesích jsou vývraty většího rozsahu, takže návštěva lesů je pro nebezpečí zřícení se 
těchto strojů zakázána. Velikou škodu utrpěla nedávno znovuzřízená Raisova chata na Zvičíně, 
kde vítr vyrazil téměř dvě stěny skleněné verandy. Vlastní budova je však neporušená, až na větší 
škody na střeše. Střecha garáže při chatě na nadzdvižena a vrata vyvrácena. 

V neděli dne 22. července 1945 byl den sjednocení sportu
Upořádal jej Národní tělovýchovný výbor. V soboru odpoledne bylo tenisové utkání, v neděli 

ráno cyklistický závod na 15 km, dopoledne byly na Tyršově koupališti národní plavecké závody, 
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dále byly zápasy v házené a kopané. Na dni promluvili předseda ONV Josef Prokop a předseda 
MNV Jindřich Bém, jakož i kulturně propagační referentka Sokola Švitorková. 

Dosavadní farář Královédvorského evangelického sboru Th. B. Antonín Stanislav byl v čer-
venci 1945 zvolen farářem v Třebeniccíh u Litoměřic a odešle po 7leté činnosti z města. K nám 
přišel v roce 1938. 

Královédvorský zpravodaj 17. srpna 1945
Rada MNV svolala na středu 15. srpna schůzi zástupců průmyslových závodů, národních 

výborů a odborové rady, aby projednala o současném stavu našeho průmyslu a mohla potom 
tlumočiti přání a požadavky ministru průmyslu Bohumilu Laušmanovi, který naše město brzy na-
vštíví. Schůzi zahájil předseda MNV J. Bém, který vyzval všechny přítomní ke společné práci pro 
náš stát. Musíme hledat, kde to ještě skřípe a nedostatky odstraňovat. Brzké znovu vybudování 
našeho průmyslu je první naší povinností. převážně textilnímu průmyslu musí se u nás dostati 
takové místo, jaké měl v naší republice dříve. Zástupci dvanácti místních firem podali zprávy o 
svých závodech. Hlavně chybí uhlí, dopravní prostředky a lidé. Mnoho lidí ještě nepracuje anebo 
pracuje jen velmi málo. Veškerá tíha leží převážně na starších zaměstnancích, mladí lidé musí 
nalézti lepší poměr ku práci v továrně. 

V rozpravě, kterou vedl předseda ONV Josef Prokop, promluvili zástupce ÚRO Norbert 
Straka, o dělnických otázkách, zástupce Klubu inženýrů (KIS) Mikeš o plánování v průmyslu 
a o nutnosti zřízení výzkumného textilního ústavu, s. Bečvář o stavebním problému, J. Bém o 
výchově dorostu, Žižka o nutnosti zlepšení dopravního spojení našeho města a Ruml o nejzávaž-
nějších nedostatcích našeho průmyslu, hlavně o nutnosti netříštění průmyslu a hospodárnějších 
pracovních metodách. 

Královédvorský zpravodaj 31. srpna 1945
Na shledanou, pane profesore! 
V minulých dnes odešel od nás na své bývalé působiště Ph. MUDr. Vojtěch Suk, řádný profe-

sor Masarykovy university v Brně, po více než pětiletém pobytu v naší nemocnici. V lednu 1940 
zmizel z Brna před gestapem, oloupen o ústav, který po 20 let budoval, o své sbírky a hlavně 
pro možnost vědecky pracovat. Přišel k nám do nemocnice a hned se vrhl do práce s výbušnou 
energií, pnou optimismu a plánů, s neochvějnou vírou ve vítězství. Po celá ta léta dával se budit 
„noční sestrou“, aby v originále vyslechl zprávy a hned po ránu za zářící tváří roznášel po špitále 
nejnovější zprávu, vždycky ovšem dobré, i v těch nejtěžších dobách. Dočkal se, ale pak už se 
nedal udržet, musel do rozstříleného Brna. 

V úterý dne 28. srpna 1945 uspořádal Svaz české mládeže ve Dvoře Králové nad Labem. 
Večer zpěvu, na němž účinkovalo pěvecké kvarteto kolektivu „Obratník“ z Prahy. 

O španělské občanské válce přednášel 4. září 1945 v Domě mládeže a o svých dojmech z ní 
Josef Num, který se jí zúčastnil jako dobrovolník. 

Královédvorský zpravodaj 14. září 1945
Připravujeme Národní shromáždění!
Ve čtvrtek dne 13. září 1945 měl v Hankově domě místní národní výbor svou třetí členskou 

schůzi, na které bylo hlavním bodem zvolení 73 volitelů, kteří budou dne 30. září voliti nový 
okresní národní výbor a delegáty pro volbu do prozatímního Národního shromáždění. Schůzi 
zahájil předseda MNV Jindřich Bém, který zdůraznil důležitost této schůze a seznámil přítomné 
účastníky s případnými pracemi. Koordinační výbor připravil jednotou kandidátní listinu. Politic-
ké strany jsou na ni zastoupeny  po 14 členech, 17 zbývajících volitelů bylo vysláno zájmovými 
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korporacemi (ROH 7 členů, SČM 3, společenstva 3, Národní tělovýchovný výbor 2, zeměděl-
ci1, družstevníci 1.)

Ustaveni byli následující volitelé:
Balcar Jaromír-  studující, Balcar Otakar – restauratér, - Balcar Václav – kovář, Bečvář Josef 

– stavbyvedoucí, Borůvková Antonie – tovární dělnice, Beneš Bohumil – tovární úředník, Bory-
sová Emilie – tkadlena, Čmichal Adolf – dělník, David Leopold – krejčí, Daněk František – úřed-
ník, Domola František – poštovní tajemník, Dufek Josef – tovární dělník, Dvořák Felix – úředník, 
Dvořák Petr – trafikant, Etrich Karel – úředník, Filip Jan – drogista, Fišer Cyril – truhlář, Foltýn 
Cyril – inspektor drah, Flégr Emanuel – skladník, Gabriel Ladislav – úředník, Glás Josef – malíř 
pokojů, Hodic Josef – úředník, Hofmanová Božena – při domácnosti, Hrdina Karel – kovář, 
Holcman Jaroslav – dělník, Horna Ladislav – profesof, Hrubý Václav – úředník, Hubený Bed-
řich – obchodník, Jaarolímek Karel – stavitel, Jeníček František – dělník, Jirsa Jaroslav –dělník, 
Janeček Josef – tovární zámečník, Jarolím František – knihařský dělník, Jehlička Ladislav – au-
tomechanik, Kalous František – krejčí, Karel Kleinwächter – úředník, Kopecký Oto –řidič auto, 
Krist Jan – tovární dělník, Křečková Božena – tovární dělnice, Kotiková Vilma – při domácnosti, 
Křížková Berta – tovární dělnice, Krmbiřt Josef – tovární dělník, Kühmel Oto – studující, Leková 
Anna – dámská krejčová, Luština František – tovární dělník, Manda František – úředník, Marks 
Josef – úředník, Matysová Marta – při domácnosti, Mervartová Marie – choť profesora, Mešťan 
Ladislav – řídící učitel v. v., Marek Oldřich – odborný učitel, Mikeš Čeněk – obchodník, Morávek 
Vlastimil – úředník,  Nedvěd Josef – berní zřízenec, Němec Luboš – tovární úředník, Nun Josef 
– klempíř, Petřík Josef – úředník, ing. Pešek Jaroslav – tovární ředitel, Pívko Gustav – dělník, 
Růžička František – rolník, Straka Norbert – tajemník ÚRO, Strnadová Božena – při domácnos-
ti, Syrovátka Bohuslav – tovární zaměstnanec, Schwarz Jaroslav- úředník, Šedivý Josef – tovární 
mistr, Šimek Josef – rolník, Šil Josef – krejčí, Šmíd Vladimír, Šuleová Věra – skladnice, Vejnar 
Zdeněk – tovární zámečník, Vítězník Antonín – řídící učitel, Vondráček Josef – poštovní zříze-
nec, Valeš František – strojní zámečník. 

Po ustanovení volitelů přečtena a schválena resoluce, která žádá urychlené provádění vládní-
ho programu. 

Královédvorský zpravodaj 28. září 1945
Veřejná volba okresního národního výboru
V neděli dne 30. září 1945 v 9. hodin dopolední sejdou se v sále Hankova domu ve Dvoře 

Králové nad Labem volitelé Královédvorského okresu na veřejném shromáždění, aby zvolili nový 
okresní národní výbor a delegáty na zemský sjezd. 

Program veřejného shromáždění:
1)projev zástupce Národní fronty,
2)volba delegátů na zemský sjezd,
3)zpráva referentů a dosavadní činnosti okresního národního výboru,
4)debata ke zprávám,
5)volba okresního národní výboru. 

Královédvorský zpravodaj 5. října 1945
První volby
Volba nového okresního národního výboru a delegátů pro volbu do zemského národního 

výboru a prozatímního národního shromáždění konala se v neděli dne 30. září 1945 dopoledne 
ve dvoraně Hankova domu. Dosavadní činovníci rady ONV podali přítomným volitelům i pří-
tomnému občanstvu zprávy o činnosti svých resortů a v druhé části schůze proveden byl volební 
akt. Podána byla jednotná kandidátka jak delegátů, tak členů okresního národního výboru a byla 
veliteli jednomyslně přijata. 

Za delegáty byli zvoleni:
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Flégr Emanuel – důchodce, Němec Lubormír – úředník. Foltýn Cyril – inspektor státních drah, 
Doubrava Emil – úředník, Dítě Bohumil – úředník, Machek František z Doubravice, Daněk Fran-
tiště – úředník, Křečková Božena – dělnice, Mach Stanislav – studující, Ruml František – dělník, 
Žižka František z Bílé Třemešné.

Do nového okresního výboru zvoleni byli tito členové: 
Horáček Josef – malorolník, Dubenec,
Medek Václav –zedník, Lipnice,
Prokop Josef – holič, Dvůr Králové nad Labem, 
Švitorka Adolf – tajemník, Dvůr Králové nad Labem,
Janeček Josef – rolník, Dvůr Králové nad Labem,
Mons. František Komárek – profesor v. v., Dvůr Králové nad Labem,
Marek Jaromír – poštovní zaměstnanec,
Otruba Karel - učitel, Dvůr Králové nad Labem,
Bajer Jan – tesař, Bílá Třemešná,
Halbych Rudolf – dělník, Sedlec,
Hofmanová Božena - při domácnosti, Dvůr Králové nad Labem,
Šimek Ladislav, ředitel skol, Dvůr Králové nad Labem,
Hynek Josef, obuvník, Dvůr Králové nad Labem,
Jakoubková Anna, při domácnosti,
Machek František – rolník, Doubravice,
Špůr Stanislav – úředník, Dvůr Králové nad Labem,
Balcar Jaromír - studující, Dvůr Králové nad Labem,
Sedláček Pavel - elektrotechnik, Dvůr Králové nad Labem,
Straka Norbert -  tajemník ÚRO, Dvůr Králové nad Labem,
Voňka František -  rolník, Verdek.

Náhradníci:
Bursík Josef -  technický úřadník, Dvůr Králové nad Labem,
Ditrichová Marie - při domácnosti, Dvůr Králové nad Labem,
Hubka Josef -  rolník, Velký Vřešťov,
Řízek Josef – učitel, Bílá Třemešná,
Nosek Ladislav - zemědělec, Dolní Dehtov,
Rada Oldřich – zahradník, Dvůr Králové nad Labem,
Šec Oldřich – zemědělec – Lanžov – Miřejov,
Jäger Jakub – dělník, Dvůr Králové nad Labem,
Langer Zdeněk – farář čs., Bílá Třemešná,
Rückerová Marie – dělnice, Dvůr Králové nad Labem,
Šubrt Miloslav – tovární zámečník, Dvůr Králové nad Labem,
Vondrouš Emil - učitel, Verdek, 
Fikr Jaroslav, Verdek,
Komárková Štěpánka - dělnice, Dvůr Králové nad Labem,
Suchánek František – obchodník, Dvůr Králové nad Labem,
Šulc Václav – řídící učitel, Dvůr Králové nad Labem,
Koza Josef, úředník, Dvůr Králové nad Labem,
Rain Alois, strojní zámečník, Dvůr Králové nad Labem,
Stejskal Josef, úředník, Dvůr Králové nad Labem,
Šulc Josef, rolník, Třebihošť.



K R O N I K A  M Ě S TA  D VO R A  K R Á L O V É  N A D  L A B E M    1 9 3 8  -  1 9 4 5

132

Jednomyslně byla přijata resoluce vyjadřující vůli všech volitelů, jíti neochvějně za vládou Ná-
rodní fronty, za všemi jejími činy, vyjadřující odhodlání pracovati na znovu vybudování republiky 
a změření všech snah, které by směřovaly k rozbití jednotné Národní fronty.  

Královédvorský zpravodaj z 19. října 1945
 otiskl tento leták, vydaný místním národním výborem: 
Město Dvůr Králové nad Labem žádá vrácení lesů.
Historickým dekretem ze dne 21. června 1945 provedl pan prezident bez otálení vůli lidu po 

odčinění staletých křivd, páchaných cizáckým rodem habsburským na českém národě a vrací do 
rukou ochuzených potomků české pole a české lesy. 

Habsburským násilím byli ochuzeni ne jednotlivci, ale i celé společnosti, jako obce a města. 
Kdysi bohaté věnné město českých královen, Dvůr Králové, poslední česká bašta na výběžcích 

Krkonoš, bylo pro odpor proti německé nadvládě za věrnost k českému lidu krutě Habsburky 
potrestáno odnětím lesního majetku a jeho vývoj zastaven. 

Po staletí však zůstalo obyvatelstvo města Dvora Králové n. L. věrno odkazu předků a setrvalo 
jako pevná hráz proti německému moři, hrozícímu z pruského pomezí zaplaviti široké roviny 
polabské. Až k samým zdem města pronikl německý příval, leč český lid odolal a věřil v návrat 
svobody. 

Koncem 19. století rozvinul se ve městě průmysl textilní, který byl opětně z největší části v ru-
kách Němců. Německý kapitán vyvinul veškeré úsilí, aby podlomil národní sílu českých dělníků, 
leč opět bez úspěchu, Dvůr Králové n. L. jako město převážně dělnické zůstalo věrnou stáží 
národa. 

Lid Královédvorský přečkal bouře dějin a dočkal se svobody. Domáhal se proto odčinění křivd 
a vrácení majetku lidu, vrácení svých širokých lesům které byli jeho chloubou a obrannou čarou 
proti cizáckému přívalu, žádá, aby stín Bílé Hory byl dokonale odčiněn a věří, že spravedlivá ruka 
dějin není ukrácena. 

Místní národní výbor ve Dvoře Králové n. L.“

24. října 1945 podepsal prezident republiky dr. Eduard Beneš dekret o zestátnění průmyslu, 
dohodnutý ve vládě všemi stranami Národní Fronty. Pracující lid našeho města pozdravil toto 
znárodnění mohutnou manifestací, na náměstí, na níž promluvili představitelé lidosprávy a Re-
volučního odborového hnutí o obrovském významu tohoto činu. 

6. listopadu 1945 požádal Svaz přátel SSSR, odbočka ve Dvoře Králové nad Labem, v Han-
kově domě oslavu 28. výročí Ruské socialistické revoluce. Účinkovala pěvecká jednota Záboj, 
kvarteto Dvořáka, slečna E. Černá, kolektiv Svazu české mládeže, Slavnostní projev měl kulturní 
referent ONV L. Šimek, pozdravnou báseň recitovala M. Švitorková. 

Výměna dosud platných protektorátních peněz
Prováděna byla u spořitelny, záložny, expositury žirečské okresní hospodářské záložny, Legi-

obanky a Pražské úvěrní banky v městě našem ve dnech 29. října až 3. listopadu 1945 včetně. 
Vyměňovalo se pouze 500 Kč na osobu. Každý musí s sebou přinésti kmenový list na potraviny 
a výplatní list. 

Jan Pán:
Boj i ilegalitě

Těžké územní a hospodářské ztráty, které utrpěl okres Královédvorský mnichovským diktáto-
rem, jakož i obsazení Čech a Moravy německým vojskem v březnu 1939, dotkly se českého lidu 
na Královédvorsku velmi bolestně. Nenávist k svěřenému uchvatiteli, od věků v lidu živená nový-
mi a stále se stupňujícími příkořími, i těžká bolest bezbranné oběti plnila srdce všech. Tentokráte 
jsme poznali, že jde o holý život, ale zároveň jsem si uvědomili, že svoboda se nedá vykřičeti, 
vyplakat, nýbrž že se dobývá bojem. Jít proti násilníku, který se své kořisti zmocnil způsobem 
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opravdu dravčím, cestou legální, se jít nedalo, volil tedy lid cestu ilegální. A bylo velkým štěstím, 
že se na ni sešly všechny složky národního politického života, v době samostatnosti tak roztříš-
těné. 

Začátky ilegální práce na Královédvorsku spadají již do roku 1938. Po rozpuštění KSČ v říjnu 
toho roku konalo ilegální krajské vedení již v listopadu schůzku v Týništi, na níž bylo jednáno o 
nutnosti vybudovati hnutí ilegální a připraviti stranu pro ilegální boj. Schůze se za okres Králo-
védvorský zúčastnil Norbert Straka. 

Německá okupace 15. března 1939 měla za následek zatýkání těch, kdo do té doby byli činni 
v komunální politice nebo na závodech. Tak hned den po okupaci byl vedle dalších členů KSČ 
(Ruml, Fiedler, Flégr Jaroslav, Hofmanová J., Jirousek, Pátek, Roubíček, Vyjídák) zatčen člen 
městské rady Josef Prokop a 10. května 1939 Jindřich Bém, předseda legionářské župy hradec-
ké a volitel Národní střelecké gardy ve Dvoře Králové nad Labem. 

Začaly se však také objevovati různé letáčky, jichž účelem bylo udržovati v lidu vědomí, že věc 
není ještě ztracena. Byla to na příklad modlitba k sv. Václavu, dopis dr. Beneše Karlu Čapkovi, 
texty z Písma sv. apod. Tyto letáčky byly jednotlivci rozmnožovány a rozšiřovány. První poněkud 
organisovanou akcí toho druhu byl 1. květen 1939. Tehdy Bohuslav Dítě a Josef Špatenka, 
úřednici okresní nemocenské pojišťovny, zhotovili spoustu malých letáčků s textem“ kdo zůstal 
věren, položí květinu k Památníku osvobození“. Letáčku se po městě objevilo daleko více, než 
jejich původci připravili. V den 1. května byl Památní osvobození zasypán květy a občanstvo po 
celý den u něho tvořilo hloučky. Letáčky tyto byly prvním zjevným protestem proti okupaci. 

V té době byl ve Dvoře Králové nad Labem již čten časopis „V boj“, který ilegální cestou 
přivezl Jaroslav Paiskr, tiskli jej tajemník Ferd. Neudert a Oldřich Brdička, úředník Městských 
elektronických podniků a rozšiřovali jej členové Národního hnutí pracující mládeže župní vedoucí 
Fr. Macháček.). 

Zároveň se však projevuje odpor proti nacistům v různých ilegálních skupinách, z nichž vedle 
KSČ časově první byla skupina, která se sešla někdy v dubnu 1939 kolem Jindřicha Béma. Mezi 
jejími členy byli Jaroslav Žižka, Oldřich Brdička, Ladislav Planík, Jaroslav Paiskr a někteří jiní. 
Skupinka se však po několika málo týdnech svého trvání rozešla. Potom nastupuje v celé šíři 
ilegální práce Národního odboje, Komunistické strany Československa a některých bývalých po-
litických stran jiných, Sokolů, Legionářů, skupinka Fr. Poláka, Jednoty čs. obce střelecké, Karla 
Ježka, řídícího učitele v Doubravici, vojáků v záloze aj. 

Aby všechny hlavní složky odboje šly cestou společnou a jednota národa byla zachována, 
scházejí se v létě 1939 ve sborovně měšťanské školy ve Dvoře Králové nad Labem několikrát 
pracovníci i ilegalitě Karel Nepokoj a čet. strážmistr Ian Inneman, Bohumil Dítě ze legionáře, 
Karel Kleinwächter za Sokol, za národní socialistu František Skořepa, za sociální demokraty 
Oldřich Brdička a za KSČ Norbert Straka. Výsledky těchto schůzek byly velmi dobré. Když však 
Sověty uzavřeli se Německem obchodní smlouvu, styky poněkud ochably. KSČ vydává leták, 
ve kterém upozorňuje, že Sověty smlouvu učinili jen na oko, aby získaly čas. Zatím navázal K. 
Nepokoj styky s A. Holickým z Hradce Králové, od něhož dostával pro Dvůr Králové několik vý-
tisků časopisu „V boj“, byly mu zasílány v zaletovaných plechovkách, jako barva. (Karel Nepokoj 
byl malíř   písma – pozn. kronikáře). S Holickým byl také ve spojení František Polák a Václav 
Svoboda. (první správce okresního chorobince, druhý syn trafikanta – pozn. kronikáře.).

V této době tato ucelená skupina ustavujícího se odboje s KSČ vydávala již svůj ilegální časo-
pis. Jeho první číslo se jmenovalo ISNO (informační služba národního osvobození), číslo druhé 
a další dostala název „ÚDER“. Celkem vyšlo tohoto časopisu ve lhůtách třínedělních šest čísel a 
byly v něm kromě zpráv zahraničního rozhlasu otiskovány články ústředních časopisů „V boj“ a 
ISNO i stati vlastní. Redaktorem byl Norbert Straka.

Některá čísla psala Božena Nepokojová, některá Jaroslav Cejnar a Marie Ditrichová, Asi dvě 
čísla byly rozmožena na městském úřadě Josefem Holičem, ostatní dal rozmnožiti Cejnar. Ná-
klad činil 100 až 150 čísel.  
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Ilegální práci v okrese Královédvorském měl organizovati jako aktivní důstojník kapitán Stry-
hal, který byl zapojen na krajskou skupinu Odboj v Hradci Králové. Asi v září roku 1939 schází 
se s ním za zprostředkování Nepokojovo jednatel Čs. obce legionářské Bohuslav Dítě a dohadují 
se o dalším postupu. Schůzka se konala v Nepokojově dílně a účastnil se jí také jednatel Sokola 
Karel Kleinwächter, jednatel Národního Souručenství učitel Jaromír Krob a jednatel sociální 
demokracie Oldřich Brdička, aby měli spojení k četnictvu, byl přítomen také čet. strážmistr Ine-
man. Další schůzky byly ve škole II. obvodu a ve výborově Sokola v biu Svět. Na těchto schůz-
kách kpt. Styhal objasnil, že se tvoří velká ilegální organizace NO nebo ON = Národní odboj 
neboli Obrana národa – jejíž činnost je rozdělena na akci vojenskou a akci politickou. 

Zmíněná pětka měla provádět činnost politickou a začala také vydávati časopis „V boj pod 
Zvičínou“, který byl po dvou číslech přeměněn na obranu Podkrkonoší. Na vydávání časopisu 
byl účasten Krob, který byl jeho redaktorem, Nepokoj, Dítě a Marie Tonarová, učitelka Kolpor-
téry po obvodech jim přidělených byli Fr. Hanzl, Brdička, Inneman, Kleinwächter, Svoboda, 
Stein, na Náchodsku rozšiřoval časopis starosta Jaroslav Bilina, který tam měl ilegální politické 
styky. Číslo prvé vyšlo v druhé polovině listopadu 1939, číslo druhé začátkem prosince 1939, 
číslo třetí těsně před vánocemi. 

Akci vojenskou vedli kapitán Antonín Machek, strážmistr Emil Šimek a Jaroslav Mach, mistr 
zámečnický. Kapitán Stryhal byl určen oblastním vedením v Hradci Králové za velitele okresu 
Královehradeckého. Každý ze zmíněné pětky měl na okrese přiděleny některé obce, které měl 
zpracovati politicky a připraviti vojensky systém pětek: Dítě měl přidělenu Bílou Třemešnou a 
Lipnici. Ta na něho byla zapojena prostřednictvím Emila Žižky a Jaroslava Jandy a Bílá Tře-
mešná prostřednictvím řídícího učitele Václava Rydla a Karla Žižky. Doubravice byla zapojena 
prostřednictvím učitele Karla Ježka na Karla Kleinwächtera. Inneman měl na starosti Nové Lesy, 
Filířovice a Verdek. Spojkou mezi Hradcem Králové a pětkou byl štábní rotmistr posádkového 
velitelství v Hradci Králové Oldřich Jelínek, rodák Královédvorský. Pilně byly obstarávány zbraně 
(čet. strážmistr Josef Ryba), které opatroval a ukládal poštovní zřízenec Jaroslav David. Část jich 
byla uložena v zahradě firmy A. Klazar u Franty Fiferny, revolvery a automatické pistole obstará-
val puškař Václav Fiedler. Ve větším měřítku zabýval se dodáváním zbraní zvláště Karel Hofman, 
kovář a člen závodní rady firmy Josef Sochor, který byl pak zatčen 1. září 1939. 

V té době navázal Bohuslav Dítě také spojení na skupinu národních socialistů, vedenou po-
slancem Stejskalem, tajemníkem Bělínem a starostou Bilinou, která měla středisko na Trotině. 
Poslanec Stejskal opatřil také značný počet pušek z Náchoda jichž převoz obstaral Jaroslav 
David. Také bylo pamatováno na tvoření zásob benzinu a pohonných látek, které obstaral Karel 
Šimek, Jaroslav Žižka a Jan Šubrt.  

Ilegální činnost v sociální demokracii konal se svou skupinou, zvláště s Neudertem, Oldřich 
Brdička, který jako okresní vedoucí měl zapojení na župního vedoucího Fr. Macháčka v Hradci 
Králové, vedoucím místním byl Josef Vágner. 

KSČ v okrese rovněž nezahálela. Povstání ozbrojené z počátku nepovažovalo za vhodné a 
sledovala především boj politický, sociální a hospodářský. Po poradních schůzích na Velichov-
kách, v Hradci Králové s krajským sekretářem Tůmou a v Jaroměři, utvořili nové okresní vedení 
ve Dvoře Králové nad Labem Straka, Pertlíček a Cejnar. Straka měl na starosti spojení s kra-
jem, Pertlíček vedení technické a Cejnar organizační, Straka byl s počátku také členem výboru 
krajského, který se scházel pravidelně každých 14 dnů v Hradci Králové vždy v sobotu, většinou 
na břehu labském za cementářskou dílnou proti nemocnici. Organizace strany se utvořily velmi 
rychle, základem byli ti, kdo vybírali na uvězněné. Hned v prvních dnech se utvořili organizace 
Klazar, Sochor, Neuman, akciová, Mandl, Lipnice, Rücker, později mládež. V čele organizací 
byli: U Klazarů Václavík a Černý, u Sochorů Košnar a Štěrba, u Mandlů Dyntarová a Lukešová, 
v akciové Jirousek, Rücker, a Macek, V Lipnici Švec. Pro hnutí opatřila strana v roce 1939 
z darů členů přes 25 tisíc korun. po vzoru Odboje byly později pro případ povstání organizovány 
tzv. desítky. Každá desítka byla pověřena určitým úkolem v Bílé Třemešné bylo asi 130 takto 
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organizovaných členů, zakoupen byl nový psací stroj, cyklostyl, papíry, blány, a radiový přijímač 
s akumulátorem. Bylo rozšiřováno ilegální Rudé Právo. 

K 28. říjnu 1939 vydala strana letáčky s výzvou k občanstvu, aby se v 18. hodin večer sešlo 
u památníku odboje. V tu dobu byla demonstrace zahájena zpěvem národní hymny, také byla 
zpívána internacionála a píseň Hej, Slované. Demonstrace se zúčastnilo na 2000 lidí. 

Později se v okresním vedení funkce častě měnily. Od května 1940 byla již činnost velmi 
omezeny, hlavně pro četná zatýkání, která vyvrcholila 24. září, kdy Gestapo odvedlo podruhé 
Pertlíčka, pak Cejnara, Straku, Vratislava Loukotu, Ditrichovou, Emanuela Flégra, Jaroslava 
Flégra ml., Josefa Flégra, Zd. Nunovou, Karla Šimka, Růženu Lukešovou, Šulcovou, Jaroslava 
Sedláčka, Fr. Černého, Šlecha, Jinřicha Pišla, Hetlera, Karolínu Dyntarovou. Průběhem vyšet-
řování byli propuštěni Píšl, Šlech, Flégr Jaroslav ml, a Hetler. Na některé přátele jmenovaných 
došlo až v lednu a březnu příštího roku, na jiné v lednu a březnu 1942. K novému komunistic-
kému zatýkání větších rozměrů přistoupili Němci ještě z jara a v létě 1943. 

Také v národním odboji začalo v roce 1940 hromadné zatýkání. V lednu byl zatčen Nepokoj, 
Polák, Ryba a Svoboda ve spojení se zatýkáním skupiny V boj v Hradci Králové. Koncem ledna 
začalo zatýkání skupiny Obrana národa v Hradci Králové a nitky šly na venkov. V únoru byl 
zatčen okresní vedoucí kapitán Styhal a po jeho výsleších byli 7. března 1940 zatčeni Krob, Br-
dička a Dítě, den potom Kleinwächter, 3. dubna Tonarová, později Mach, Fiferna, Fiedler, Emil 
Šimek, Žižka, Stein, Ineman, Funkci okresního vedoucího vojenské skupiny Národního odboje 
přejímá na podzim 1940 náměstek vedoucího úředníka okresní nemocenské pojišťovny Franti-
šek Daněk, byl zatčen v červnu 1942. V roce 1941 byla ve Dvoře Králové nad Labem odstraně-
na samospráva a dosazen německý vládní komisař a německý okresní hejtman. Starosta Bilina, 
který se svého úřadu na rozkaz Němců musil vzdát, byl v červnu 1942 v Pardubicích zastřelen. 

Všechny ilegální politické skupiny konaly pro rodiny vězněných od samého začátku perseku-
ce v městě i na venkově sbírky potravin a peněz. Mnoho osob na této akci zúčastněných bylo 
gestapem zatčeno a odsouzeno. 

Také pro Sokolstvo, které svou tichou a oddanou prací připravovalo český lid pro těžké chvíle 
již v době mírové, byl 15. březen 1939 dnem, kdy všichni již pevně věděli, že sokolské bratrstvo 
půjde do ilegality. Již v létě 1939 byly z členů Sokola tajně tvořeny bojové jednotky na podkla-
dě pětek ve srozumění s okresním velitelem Janem Peterou z Hradce Králové. Na počátku jest 
udržováno spojení s ústředním ČOS prostřednictvím Jana Pláničky, člena náčelnictva ČOS a 
v roce 1941 prostřednictvím Otakara Klicha, náčelníka župy pražské, dále spojení s krajem vý-
chodočeským s krajem Ještědským a spojení i styk další v župě Podkrkonošské. V létech 1942 
– 1945 byl udržován styk s ČOS prostřednictvím Bohumila Tesaře, Ladislava Vojáčka a Rudolfa 
Žáčka. Když po vpádu Němců na Balkán byla sokolská činnost z jara 1941 zastavena, boj ilegál-
ní v řadách sokolských se stupňoval. 

Na schůzi okrskových cvičitelských sborů v Lipnici br. Emil Žižka vyzval přítomné, aby v sokol-
ské činnosti pokračovali. Byly organizovány výlety do jednot, do Třebihoště, Doubravice, Lipni-
ce, do Tešnova, na Dehtov a skupinové vycházky o třech až pěti členech do Dvorského okolí. 
Těchto schůzek, na nichž bylo sokolské bratrstvo udržováno pohromadě, zúčastnilo se z počátku 
mnoho bratří. Zvláště pětičlenná skupina cvičitelského sboru – Žižka, Haas ml., Jirásko, Špůr 
a Petřík – k níž později byl přibrán br. Vítězník, si vzala za úkol pokračovati v šíření sokolských 
idejí a připraviti se na všechny případy i za nejtěžších dob. Bratři Měšťan a Hynek byli o těchto 
přípravných akcích občas informováni. 

Z prvních zatčených byl jednatel br. Kleinwächter. Dne 8. října 1941 byl zatčen gestapem 
starosta br. dr. František Pařez, a náčelník br. Ladislav Měšťan, téhož i následujícího roku bylo 
ještě pozatýkáno mnoho bratří jiných, z nichž 4 byli popraveni (Bilina, Ježek, Mach a Šonka) a 
7 bratří a sester bylo umučeno nebo zemřelo utrpením (mezi nimi starosta dr. František Pařez). 
Roku 1942 9. července byl zastřelen v Pardubicích br. Karel Ježek z Doubravice pro spolupráci 
s cizinou a přechovávání parašutistů, s br. Josefem Schebalem ze Svatoňovic, k němuž spojkou 
byl svatoňovický rodák br. Prouza, zaměstnaný fy Karel Suchánek ve Dvoře Králové nad Labem, 
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připravoval vojskou akci, do níž měla být postupně zapojena celá župa. Ještě týden před zatče-
ním žádal br. Haase, aby ve Dvoře Králové nad Labem obstaral byt pro parašutistu, který měl 
k nám býti poslán. K tomu však již nedošlo. 

Sociální akce, která vznikla již na podzim 1940 zásluhou hlavně br. Pařeza, aby od roku 
1942 zintensivněna, pro rodiny postižených byla o vánocích téhož roku uspořádána nadílka, 
jejíhož obstarání se zúčastnily zvláště sestry Dandová, Šturmová a Petříková. V sociální akci bylo 
poskytnuto přes 2 500 kg mouky a na penězích bylo rodinám vězněných vyplaceno na čtvrt 
miliónu korun, které byly vybrány od obětavých darů z řad sokolských a jiných. 

V roce 1943 začal Sokol zase tvořiti akci politickou. Dne 28. října zdůraznil rozhozenými 
letáčky, vlaječkami a nápisy, že nezapomíná. Němci v bezmocném vzteku zatkli deset občanů 
jako rukojmí a věznili je asi dva měsíce v Hradci Králové (ředitel Marek, ing. Živný, učitel Otruba, 
listonoš Pitař, Můnzar, obchodník Černohorský a jiní). Během roku tohoto a příštího navázal br. 
Haas ml. v Praze styky s některými členy předsednictva i náčelnictva, kteří se vrátili z Terezína. 
Tak přišli do Dvora bratři Tesař, Vojáček i Žáček. S nimi byly podnikány pod firmou odbory 
Klubu českých turistů výlety k význačným pracovníkům sokolským v městech okolních. Také 
bylo při tajných schůzkách uvažováno o osobách a zkoumána jejich spolehlivost a chování za 
okupace. Členové Sokola se účastnili jako hlavní iniciátoři připrav k ustavení Národního výboru 
a Sokol byli v jeho předsednictvu firmy Jirásko, Žižka, dr. Koecher a Říha. 

Také akci studentskou, která byla již dlouho připravována, vedl odchovanec Sokola Jiří Řez-
níček. Studenti se dali k dispozici br. Emilu Žižkovi již za okupace. 

Ale i jinak se vedl proti okupantům boj. Dodávky zemědělců našeho kraje se obratností 
zemědělských komisí sabotovaly. Za to se hodně přenechávalo „na černo“ potřebným lidem 
z venkova a města. Podobně jednali i mnoz živnostníci a obchodníci, kteří včas rozprodali mezi 
lid vše, co by mohli Němci uchvátit a odvézt, zvláště živnostníci sabotovali nacistické nařízení 
o odvádění kovů. Dělnictvo se všemožně vyhýbalo práci pro Němce a odvlečení na práci do 
Říše. V Junkersově továrně, v níž bylo ku práci donuceno několik tisíc dělníků z blízka i z dáli, 
se pracovalo tak, když se již pracovat musili, aby se mnoho neudělalo. A nezklamal ani němci 
nenáviděná inteligence. 

V roce 1943 se konečně ve Dvoře Králové n. L. utvořila ilegální organizace, která se později 
na příkazy československé vlády v zahraničí stala Národním výborem. Základním a akčním stře-
diskem hnutí byla skupina šesti osob, v níž byli: dr.Miloslav Koecher, rada poltické správy, Fran-
tišek Říha, kapitán čs. armády v. v., a majitel autodílny, František Ruml, textilní dělník, Štěpán 
Jirásko, tovární úředník, Emil Žižka, účetní okresní nemocenské pokladny a Josef Marek, ředitel 
měšťanské školy. Ostatních 18 členů Národního výboru bylo vždy ve spojení jed s jedním ze šesti 
jmenovaných. Výběr se dál po zralé úvaze a důvěrném vyšetření všech rozhodných momentů. 

Vedle toho bylo za součinnosti bývalých aktivních důstojníků i poddůstojníků Národní gardy a 
bývalé Jednoty čs. obce střelecké a za vedení majora dělostřelectva Čeňka Matějky organizována 
skupina vojenská, která z jara 1945 již konala porady o povstání ozbrojeném. Spojkou mezi ní 
a Národním výborem byl František Říha, rovněž začátkem roku 1945 byl ustaven z iniciativy 
František Haase již delší dobu připravovaná komis pro zajištění textilního průmyslu ve dnech 
převratových. 

Tj. ve zkratce nástin ilegální práce v našem městě i okrese, z obcí venkovských se jí účastnili 
zvláště Bílá Třemešná, Lipnice, Doubravice, Verdek, Nové Lesy, Zdobín a jiné. Není možno 
v rámci krátkého článku zachytiti tuto činnost dopodrobna a jmenovati všechny, kdo ji konali a 
byli za to němci nějak trestáni: jenom stručně poznamenáváme, že ztrátou svobody bylo ze Dvo-
ra Králové n. L. a okresu podle pramenů dostupných v archivu odbočky Svazu politických vězňů 
postiženo celkem 138 našich spoluobčanů, z nich bylo 24 pro ilegální činnost popraveno. Dva 
byli odsouzeni na smrt (Anna Leverýnová a Norbert Straka), ale trest jim byl změněn na dlouho-
leté vězení. Odsouzení byli drženi ve známých německých koncentračních táborech nebo kázni-
cích a zkoušeli na tělo a duchu bestiálních metod nacistického běsnění měrou vrchovatou. Ale 
množí z nich, ač byli trýznění hladem, bitím a těžkou prací, nedali se ani tímto svým utrpením od 
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ilegální činnosti protiněmecké odvrátiti a horlivě ji konali dále mezi svými soudruhy ve věznicích, 
pro případě znovu doma ve vlasti, když byli po odpykání trestu propuštění na svobodu.  

Popraveno bylo v roce 1942 celkem 9 občanů. Jaroslav Bilina, Jaroslav David, Adolf Frieda, 
Karel Ježek a Josef Šonka byli zastřeleni po atentátu na Heydricha v červnu a červenci v Pardu-
bicích, Bohumil Cejnar, Josef Flégr a Alois Pertlíček popraveni 27. listopadu v Mnichově a Josef 
Brádler zastřelen na útěku z koncentračního tábora. 

Sedm dalších královédvoráků bylo popraveno 1. června 1943 ve Stuttgartě František Fiferna, 
Jaroslav Mach a Karel Nepokoj z Národního odboje a Václav Diviš, Jaroslav Flégr, Jan Švajdr a 
Josef Toman z ilegálních pracovníků KSČ, mimo ně Josef Hrouda v Osvětimi a Leopold Mühl 
zastřelen na útěku z koncentračního tábora. 

Také dne 13. září 1944 byl dnem hromadné exekuce na uvězněných našich spoluobčanech, 
to byli v Drážďanech popraveni Josef Flejgr, Josef Kareš, František Klazar a Otto Štěrba. Kromě 
nich byl toho roku v Drážďanech popraven Raimund Kříž a při náletu v Buchenwaldu zastřelen 
Ladislav Souček. Všichni pracovali ilegálně v KSČ. 

V koncentračních táborech bylo pro ilegální činnost umučeno nebo na následky použitého 
utrpení zemřelo z Královédvorska 13 občanů a to Antonín Machek, Václav Netík, dr. František 
Pařez, František Pur (smrtí dobrovolnou pře zatčením), Josef a Pavel Sochorové, Karel Šimek, 
Oldřich Václavík. Evžen Vonásek, Jan Růžička, Václav Krkonoška z Bílé Třemešné, Josef Sei-
fert z Řečice a Jaroslav Voltr z Doubravice. Také se nevrátilo velmi mnoho z těch, kdo byli 
odvlečeni z důvodů rasových. 

Nezvěstní, na jejichž příchod toužebně čekaly rodiny a jejichž se nedočkaly, jsou: František 
Černý, Jaroslav Hemelík, Karel Hofman, František Polák a František Ponikelský. 

Terorem, hrůzami a vražděním umlčeli nacisté na čas veřejné projevy odporu, ale nenávist 
k utlačovatelům vřela v lidu, který cítil, že obětí na životech musí šetřiti pro okamžik rozhodný, 
dále projevovala se prozírnému oku většinou tichým, ale neméně rozhodným a výmluvným způ-
sobem při různých příležitostech. Zásadně protiněmecky byly orientovány a skoro protiněmecké 
i posluchači přijímány některé veřejné přednášky (Oberpfalcerova O českém jazyce, a opravdu 
vzněcující přednáška Mírko Očedlíka o hudbě Smetanově), literární večery spolku Palcát, někte-
ré divadelní představení, která byla prostředkem výchovy lidu a kulturního zdůraznění, produk-
ce hudební (Smetanová Má vlast) i pěvecké (Foersterovy sbory Svatý Václav, Rodné mluvě, a 
dvojsbor Hymnus, Smetanova Česká píseň) ze kterých jsme si odnášeli posilu národního sebe-
vědomí, výstavky české knihy, tendenčně uspořádané aj. Ba dokonce i pohřby osob smýšlení 
vysloveně protiněmeckého se stávaly příležitostí k demonstračním projevům beze slov. Neméně 
zajímavý po té stránce byl i výběr knih, které čtenáři žádali v městské knihovně. Že všichni praví 
vlastenci v těch těžkých dobách horlivě poslouchali cizí rozhlas a šířili vydatně jeho zprávy o ně-
meckých porážkách a neúspěších mezi svými známými, nemusím snad ani podotýkati. 

Takovým způsobem i akcemi nahoře připomenutými se na Královédvorsku udržoval lid 
v mravní síle, v nezlomné víře v budoucnost i ve spravedlnost dějinnou a v přesvědčení, že náro-
da uvědomělého a opravu statečného v podobě trvale udržeti nelze. Podzemním boje, i obětmi 
z něho vyplynuvšími, k nímž ještě přibyly životy těch, kdo ve dnech květnových roku 1945 padli 
v povstání ozbrojeném a před  tím jak příslušnicí čs. zahraničního vojka – ukázalo Královédvor-
sko, že jest v plné míře hodno své krásné tradice dějinné, v obětech těch, které přinesli příslušni-
cí všech národních skupin i politických stran společně, tkvějí. Kořeny naší znovudobyté svobody 
i radostná krása dneška. Vzpomínáme jich vroucně zvláště v těchto dnech, kdy v osvobozené 
naší vlasti poprvé vonějí májové květy, kterých se naši velcí mrtví nedočkali, vzpomínáme jich 
všech s nesměrnou láskou, tryskající z bratrství krve, práce a boje, a máme jediné přání, aby 
z jejich pokorné, veliké oběti vykvetlo našemu kraji a celému národu trvalé požehnání, šťastná 
budoucnost. (poznámka: V článku bylo užito zpráv, které dodali Oldřich Brdička, Bohouš Dítě, 
Josef Petřík a Norbert Straka). 
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Přípravy k ozbrojenému povstání a 5. květen 1945 ve Dvoře Králové nad Labem
K přípravám pro ozbrojené povstání ve Dvoře Králové nad Labem bylo přibráno začátkem 

měsíce května více osob, předem vybraných Národním výborem, který existoval již dříve za 
předsednictví dr. Koechra. 

K provádění vojenských záležitostí byl ustanoven kapitán v. v. František Říha, jako člen NV, 
u něhož se konaly ilegálně četně schůzky a porady. Vojenským velitelem města byl vybrán Ná-
rodním výborem major dělostřelectva Čeněk Matějka, který navázal styk se staršími důstojníky a 
vybral si z nich velitele, přidělil jim bojový úsek a určil úkoly. Mimo jiné měli za úkol zajistiti ne-
nápadnou obhlídkou všechny možnosti a potřeby k úspěšnému provedení, vybrati si z ostatních 
důstojníků nižší velitele a vykalkulovat potřeby mužstva. Nábor potřebného mužstva a poddůstoj-
níků prováděli učitel Šolc a podporučík Národní gardy Prans. Bylo počítáno, že zbraně a munice 
budou získány jednak dobrovolným odezváním kapitulujících vojenských jednotek – jak se stalo 
např. později u německého četnického oddílu v Národní bance – jednak přepadem vojenských 
jednotek a jednotlivců Volkssturmu, majících zbraně doma. 

Dispozice k zabezpečení přádku a ochrany majetku ve městě při kapitulaci Německa byly 
zhruba tyto:

město bylo rozděleno na 3 úseky:
úsek 1: - část měst na západním – pravém – břehu Labe, nádraží mimo – velitel št. kpt.   
               Zdeněk Váša,
úsek 2: - střed a jižní část města, ohraničen: kamenný most severně a železný most jižně, 
              velitel št. kpt. Stanislav Vinař,
úsek 3: - severní část města, Husova ulice, Na žlabě a silnice ke hřbitovu, rozhraní mezi II. a 
               III. úsekem – velitel npor. Zeman.

Zajištěním telefonního a telegrafního provozu na poště byl pověřen št. kpt. Hadinec, poboč-
níkem určen št. kpt. Neuhold. 

Nádraží jako samostatný úsek bylo pod vedením št. kpt. ing. J. Nováka, člena železničního 
personálu. 

S Bílou Třemešnou navázal major Matějka rovněž styk ke společné akci. Přípravy byly konány 
pří stálém pozorování a sledování němců a pozorovatelů různých kategorií informovali denně 
majora Matějku. Že němci byli ve stále pohotovosti, bylo známo a to z důvodů různých men-
ších sabotážních akcí na telefonním vedení a železniční trati. Rozkaz k zahájení akce byl přesně 
předem smluven a to na současné zvonění všech zvonů ve měst, ve skutečnosti pak daly signály 
k povstání také poplašné sirény. 

Jako místo možného odporu, by možno říci jistého odporu, byla předvídána továrna Junkers, 
v níž počítáno se 200 – 250 ozbrojenými muži Werkschutzu, úředníky a mistry, Löwwenbacho-
va továrna cca 60 SS manů a Italů –později se ukázalo, že Italové se přidali k našim a značně 
přispěli k zachránění vojenského majetku před zničením od SS, asi 35 členů německého četnic-
kého pohotovostního oddílu bylo v Národní bance, o němž bylo mínění různé cca 40 Hitlerjun-
gend učňů fy Junkers ve škole II. obvodu, ca 30 mužů ubytovaných na sokolském cvičišti, nějaká 
část v chorobinci. S odporem jednotlivců Volkssturmu nebo stáže v lazaretu Todtorganisation se 
ani mnoho nepočítalo, jakož i s velkým oporem personálu vlaku vojenské tiskárny na nádraží. 

Bylo rovněž smluveno, že se připojí k povstání vězeňský oddíl Čechů pod vedením něžněného 
poručíka Šedivého, což se skutečně stalo a jejich přispěním byl obsazen okresní úřad. 

Dne 5. května 1945 ve 12.30 hodin po volání pražského rozhlasu o pomoc propuklo povstá-
ní ve Dvoře Králové nad Labem. Zatím, co lid spěchal do ulic a na určená stanoviště, připravili se 
němci továrny Junkers k odporu, obsaditi vchody a tzv. bunkry a odstřelovali příchody k továrně 
a její okolí. Kulometnou palbou bylo slyše již velmi krátce po poplachu. Zatím naši dobrovolníci 
v občanském oděvu zavřeli všechny závory, které si Němci dali postavit, a dali se do práce. 

Z počátku bylo viděti jednotlivce třebas i jen s loveckou puškou, později ovšem objevovaly se 
vojenské pušky, pistole a pancéřové pěsti. Hrstce našich lidí se podařilo bez bolesti odzbrojiti 
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pohotovostní četnický oddíl v Národní bance, strážné u lazaretu, v tržnici, stráže u vězňů a růz-
né ozbrojené jednotlivce. Na náměstí shromáždila se větší záloha našich dobrovolníků, kteří po 
postupném ozbrojení, tak jak bylo možno zbraně získat, byli auty a pěšky odeslány kapitánem 
četnictva Recinou na potřebná stanoviště. 

V Löwenbachově továrně kladli 44 značný odpor, přes to však podařilo se je udržeti v šachu, 
aby nemohli zasáhnouti mimo objekt. Toto předvídal major Matějka, že by se jim býval odebral 
proud a vodu. 

Ve škole II. obvodu došlo k přepadu ozbrojené Hitlerjugend, která fanaticky po každém jed-
notlivci i ženách střílela. Přes to byli odzbrojeni a uzamčeni v jedné místnosti měšťanské školy 
a hlídání. Současně na nádraží byl zajištěn personál vojenské tiskárny a nádraží bylo v našich 
rukou. 

Spát událostí byl tak rychlý, že za necelou hodinu po zahájení povstání bylo celé vnitřní město 
naše a zůstávala jako hlavní ohniska odporu továrna Junkers, Löwenbachova továrna a později 
znovu nádraží. 

Z Junkersovy továrny vyjela totiž tři improvisovaná obrněná auta obsazená němci, směrem 
k nádraží a zahájila u školy II. obvodu palbu. V té doby byla škola v našich rukou a HJ uzavřena. 
Za asistence znovu ozbrojené Hitlerjugend začali schytávat naše lidí, plili po nich a políčkovali 
je. V této situaci přijel na motocyklu, řízeném studujícím Řezníčkem, major Matějka k sjednání 
pořádku ve funkci parlamentáře. Ačkoliv jako parlamentář byl řádně označen bílou páskou, byli 
oba zákeřně zastřeleni dávkou z kulometu z obrněného auta pře školou na ulici, aniž s nimi kdo 
jednal. 

Odtud odjela dvě obrněná auta k nádraží, kde zahájila bitku s našimi obhájci, která se přenesla 
i do sousedního lesa. Cestou byli pochytání naši lidé, dopraveny na nádraží a uzavření v čekár-
ně. 

Ihned po povstání byl zveřejněn národní výbor. Jeho předseda dr. Koecher navázal jednání 
o odevzdání moci s německým okresním hejtmanem dr. Dobischem, ten se nabídl, že bude 
nápomocen v jednání s německými oddíly o zastavení boje a krveprolití. Na několika místech 
se to podařilo, ale zatím dorazil k nádraží přepadací oddíl – Jagdkomando – který přemohl sla-
bou posádku nádraží. Dr. Dobisch šel s dr. Koechrem a s kpt. Říhou, aby jako parlamentáři i 
s tímto oddílem jednali o zastavení boje. Na nádraží byli však oba dr. Dobischem vydáni, zajati 
a postaveni s ostatními zajatými ke zdi. Je jisté, že dr. Dobisch potřeboval čas, čekal posilu a že 
vyjednávání jen předstíral. Kolem 17.30 hodiny bylo hlášeno velitelem I. úseku, že od nádraží 
přijíždí 10 obrněných automobilů plně obsazených Němci a že v prvním sedí okresní hejtman 
dr. Dobisch. 

V 17.50 hodin přijel na městský úřad, kde bylo velitelství, člen Národního výboru Říha za do-
provodu ozbrojeného německého šikovatele a pod jeho nátlakem učinil projev do místního roz-
hlasu. Vyzval obyvatelstvo k rozchodu, tlumočil vyhrůžku hejtmana, jestliže nebudou odevzdány 
do 18. hodin všechny zbraně a nenastane-li ve městě klid, že použije nejkrutějších opatření. ně-
kolik vět promluvil německy šikovatel, což nikdo již neposlouchal a obyvatelstvo se všemi směry 
z náměstí vytratilo. Úderem 18. hodiny vyjíždělo první obrněné auto do náměstí. Zbraní, které 
jednotlivci odložili, bylo velmi málo, sem tam nějaká pancéřová pěst a proto, jak známo, ještě ve-
čer a druhý den ráno chodili strážníci po domech a s výzvou, aby každá zbrň byla odevzdána. 

Němci samozřejmě ihned přikročili k protiopatřením, vyhlásili stranné právo, hlídkovali po uli-
cích, zakázali východ po 20. hodině večerní, pochytali civilní osoby po ulicích a věznili je jednak 
na nádraží, jednak v celách okresního úřadu. Národní výbor byl zatčen a odvezen do Velichovek, 
kde bylo hlavní velitelství německého maršála Schörnera. 

Pod ochranou stranného práva a vlastních hlídek soustředili Němci větším dílem své soukme-
novce do Junkersovy továrny a v příštích dvou nocích většina zmizela z města. Mezi nimi ovšem 
nechyběl ani bývalý okresní hejtman dr. Dobisch. 

Ve městě zůstal tzv. bojový velitel, jeden německý podplukovník se dvěma auty německých 
vojáků a polní četnici. 
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V úterý dne 8. května bylo zřízeno velitelství Národní stráže na městské úřadě a od časných 
hodin ranních bylo vyjednáváno v kanceláři městského úřadu s německým podplukovníkem o 
kapitulaci a odevzdání zbraní. Tento si vymiňoval naprosto volný odchod v plné výzbroji směrem 
na Žireč, s čímž štábní kapitán Novák, který jednání vedl, nesouhlasil a požadoval naopak ode-
vzdání zbraní a zaručoval mu odchod na Trutnov. Jednání se stále protahovalo, až kolem čtvrt 
na 10 hod. vrátili se členové Národního výboru z Velichovek a mělo býti v jednání pokračováno. 
V této době náhle však zmizel podplukovník i se dvěma auty nasedlého mužstva, která stále ce-
lou dobu na náměstí i s četníky. 

Na náměstí shromažďovalo se obyvatelstvo, hlásili se dobrovolníci do vojenské služby, členové 
Národní gardy, finační stráže, skauti aj. Četnictvo pod velením kapitána čet. Raciny a poručíka 
četnictva Kymličky a městská policie byli na svém místě v plném počtu k dispozici. 

Bylo třeba vojensky zajistit ihned všechny vojenské objekty a majetek pro náš sát a zajistit 
důležité německé funkcionáře a jejich pomahače, což provádělo četnictvo a policie.

Byla zorganizována strážní služba a první naši vojáci v civilním oděvu, označeni páskou „ná-
rodní stráž“, pochodovali již kolem 16. hodiny do strážní služby. 

Celý den a celou noc krajem stěhovala se německá kapitulující armáda směrem na Trutnov, 
nástupovou cestou ovšem odhazovala a ničila vše, co ji brzdilo v rychlém ústupu. Záře a výbuchy 
ze zapálených vozidel a letedel bylo možno pozorovati z města. 

Druhý den projelo mnoho různých bloudících vojenských jednotek naším městem, byly ozbro-
jovány, odebírány jim dopravní prostředky a měly jen velkou snahu dostati se vpřed a hlavně na 
západ. Odzbrojování řídil kpt. Mischinger a podařilo se tak nashromážditi velmi mnoho zbraní, 
munice a jiného vojenského materiálu, který sloužil k ozbrojení vlastních jednotek. 

Velitelem štábního oddílu byl štábní kapitán Vinař, pobočníkem štábní kapitán Neuhold. Po-
něvadž úkoly tohoto štábního oddílu stále vzrůstaly, povolal velitel posádky pplk. Klust v dohodě 
s Národním výborem a podle platných branných předpisů 10 nejmladších vojenských ročníků 
– ročník 1927 – 1937 – do vyjimečné vojenské činné služby a tím bylo možno zvládnout všech-
ny úkoly ve městě a později i mimo ně. 

Spoušť, jakou zanechali ustupující Němci v bývalých Sudetech, byla strašná. U silnic převráce-
ná vozidla všeho druhu, vypálená, zbraně, munice a trhaviny poházené po okolí. Odstraňování a 
zajištění těchto věcí bylo ihned prováděno sběrným hartcem pod velením por. zbroj. Klimeše. 

Povoláním 10 ročníků bylo dosaženo stavu cca 1 500 mužů, z nichž opět byly propuštěny 
osoby nezbytně nutné k provozu důležitých podniků, některý druh živnostníků k zajištění neru-
šené výživy obyvatelstva, takže zůstal stav kolem 800 mužů, což vystačovalo právě na 2 směny 
strážní a zajišťovací služby ve městě i mimo. Pro ubytování strážního oddílu, přejmenovaného na 
strážní prapor, nebylo vhodných míst, jen Neumanova továrna, která byla zahmyzená a proto 
spali ve svých domovech.  V Bílé Třemešné byla detašovaná jedna rota. Výstroj mužstva s po-
čátku byla všelijaká, Ve městě nebyla vojenská skladiště, byly ušity u firmy Sotex plátěné modré 
obleky s lodičkou, jiní měli jen vojenskou blůzu po Němcích, až teprve později byla opatřena 
vojenská výstroj po bývalém vládním vojsku z Hradce Králové a Josefova. Od jídelní misky po-
čínaje bylo nutno vše obstarati. 

Postupně bylo obstaráno bývalé Sudetské území našimi úřady a obyvateli. Zřizovány stráže 
v přilehlých vesnicích, poskytována ochrana železničnímu personálu při obsazování železničních 
stanic, což vyžadovalo značný počet mužstva, takže bylo nutno ve městě restringovat stráže a 
předávat jednotlivé objekty k hlídání závodním milicím. V některých obcích zřídili si národní 
výbory a národní správy z českých dobrovolníků obecní stráže služby, zbraně jim zapůjčilo po-
sádkové velitelství. 

V Löwenbachově továrně byl zřízen sběrný tábor pro Němce pod vojenským dozorem. Bylo 
repatriováno posádkovým velitelstvím z okolních vesnic přes tisíc cizinců – Ukrajinců, Poláků, 
Italů, Francouzů aj., zavlečených sem Němci na práci. V této akci spolupracoval úředník národ-
ního místního výboru J. Hynek. 
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Začátkem července byl strážní prapor postupně likvidován, jednotlivé roty přiděleny na jiná 
místa budoucích mírových posádek a ve dvoře Králové n. L. zůstal pouze menší strážní oddíl pod 
vedením št. kapitána Másla. 

Národní výbor, jak vyšel z ilegality, vykonával funkci národního výboru místního, okresního, 
okresní národní výbor, jehož předsedou byl zvolen dr. Koecher, se ustavil 15. května. 

(Napsali Neuhold a Koecher, otištěno v brožuře Odboj a rok práce. 

Josef Prokop
Prvním voleným předsedu okresního národního výboru Královédvorského se stal Josef Pro-

kop. Narodil se 7. ledna 1891 ve Smiřicích z dělnické rodiny. Po vyjití školy přestěhovali se 
rodiče do Dvora Králové nad Labem, kde se Josef Prokop vyučil holičem a divadelním vlásen-
kářem. Po vyučení pracoval několik let v Praze, kde se seznámil s národně sociální a sociálně 
demokratickou mládeží ze Žižkova, mezi těmito prožíval krásné chvíle. V debatách, čtení, při 
demonstracích a někdy i v potyčkách s buršáky na Příkopech se propracovával k pevnému poli-
tickému charakteru. Později si v našem městě otevřel vlastní holírnu, ale musel na vojnu, neboť 
byl označen jako politický nespolehlivý. Po první světové válce se velmi zajímal s ruskou revoluci 
a s S. K. Neumanem přešel do Svazu komunistických skupin, jež se proslavili plně za stanovisko 
ruské revoluce. Sekretariát těchto skupin byl v Prokopově holírně. V době, kdy strana sociálně 
demokratická se vyštěpila na pravici a levici, spolupracoval k utvoření KSČ a stal se pilným do-
pisovatelem komunistických časopisů. 

V roce 1924 byl zvolen do městského zastupitelstva a stal se prvním náměstkem starosty. 
Tuto funkci zastával až do rozpuštění KSČ. V krátkém období druhé republiky pracoval ve straně 
práce. Hned po okupaci dne 16. března 1939 byl zatčen a uvězněn. V červenci byl z vězení pro-
puštěn, ale 1. září 1939 opět zatčen a odvezen do koncentračního tábora v Buchenwaldu, kde 
zůstal až do konce války. Vrátil se sice s podrytým zdravím, ale s chutí do nové práce. Byl ihned 
postaven v čele okresu, kde vykonal velkou práci po zřízení krajů byl ustanoven bezpečnostním 
referentem KNV, později stal se jeho předsedou a to až do podzimu 1953. Také byl předsedou 
KV KSČ v Hradci Králové. 

Závěr
Jak jsem již v úvodu řekl, snažil jsem se vylíčit kronikářsky události let 1938 – 1945, co nej-

podrobněji. Přes to vím, že některé věci mohly mi uniknout, neboť k sepsání této kroniky mohl 
jsem přistoupiti poměrně značně pozdě. 

Dnes, kdy jsem zápisy skončil, 18. prosince 1953, jsou poměry zcela jiné. S jejich hlediska 
zdály by se čtenáři snad některé zápisy malicherné. Ale nutno se na věc dívat jinak. Zápisy kroni-
ky ukazují právě ten velký rozdíl v práci a myšlení těch let 1938 – 1945 proti nynější době, kdy 
náš stát je republikou lidově demokratickou, kde vláda je v rukou lidu a stará společnost, o níž se 
v této kronice dočítá, zmizela. Náš stát pod vedením KSČ v úzké spolupráci s Národní Frontou 
nastoupily cestu k socialismu a v úzkém spojenectví se Sovětským svaze a zeměmi lidových de-
mokracií bojuje za lepší život nejen svého lidu, ale celé lidské společnosti. 

V životě národů a lidstva nastaly převratné změny, ty hluboko zasahují do dějin celého světa a 
všichni opravdoví, pokrokoví lidé jsou přesvědčeni, že všechny překážky, které staví kapitalismus 
v cestu socialismu, budou zdolány všude, na celém světe, aby všichni lidé všech ras byli bratry, 
aby navždy zmizely války, a lidé žili šťastný život, o jakém snily velcí duchové i prostí lidé od ne-
poměti. poslední bitva vzplála! 


