
 

 

Textové přílohy 

Zprávy SD týkající se Nového Města nad Metují 

Rok 1939 

V Novém Městě nad Metují bylo nejen Němcům, ale i českým fašistům 

vyhrožováno v září smrtí oběšením.
1
 

26. října byly na karnevalové taneční zábavě v Krčíně použity vstupenky, které 

byly vyrobeny podle vzorů potravinových lístků.
2
 

9. listopadu zbili čeští mladíci, kteří na sobě měli odznaky ČNS, v hotelu 

jakéhosi Němce.
3
 

V listopadu také do města zavítal bývalý poslanec agrární strany Václav 

Pozdílek. Vystoupil na zasedání Národního souručenství a vysvětlil, že říšský 

protektor nepovolil zvýšení mezd. O tom se mezi místními pracujícími velmi 

diskutuje. Také se říká, že K. H. Frank brání vyplácení příspěvku státním 

zaměstnancům.
4
 

Na budově okresní zdravotní pojišťovny byl dříve vyvěšen český štít s písmeny 

50 cm vysokými, nyní už je tam k vidění pouze malá tabulka s požadovanými 

údaji. Ředitel zdravotní pojišťovny Jireš řekl, že pokud má být nápis německý, 

je tato malá velikost dostačující.
5
 

V hostinci Balcar ve Vrchovinách se pravidelně schází skupina českých 

vlastenců a poslouchají zde české vysílání zahraničního rozhlasu.
6
 

Velkostatkář Bartoň z Dobenína daroval v Náchodě sokolům ze zabraných 

částí Orlických hor turistickou chatu na Novém Hrádku jako náhradu za jejich 

ztracené objekty.
7
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 NA, fond 114, sign. 114-303-2, karton 301, denní zpráva SD z 9. 10. 1939 
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 NA, fond 114, sign. 114-303-2, karton 300, denní zpráva SD z 26. 10. 1939 
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 NA, fond 114, sign. 114-303-2, karton 300, denní zpráva SD z 15. 11. 1939 
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 NA, fond 114, sign. 114-303-2, karton 300, denní zpráva SD z 2. 12. 1939 

7
 NA, fond 114, sign. 114-302-1, karton 300, denní zpráva SD z 12. 12. 1939 



 

 

Majitel továrny v Novém Městě nad Metují tvrdil zaměstnancům, že továrníci 

by rádi zvýšili platy, ale říšský protektor to nechce dovolit. Nedostatek různého 

zboží také svádí na wehrmacht, který vše zabavuje. Podle českých hospodyněk 

už také brzo nebudou houskové knedlíky, protože Němci jsou známí jako žrouti 

bramborových knedlíků.
8
 

Rok 1940 

V Novém Městě nad Metují stojí ještě dnes dva osobní automobily, které byly 

před dvěma lety při mobilizaci zabaveny v sudetském pohraničí. Obyvatelstvo 

věří, že úřady na ně již zapomněly. Gestapo bylo informováno.
9
 

Na kostelních slavnostech 12. 5. byl prodáván textil bez poukázkových bodů.10 

Fašisté z Nového Města nad Metují, kteří se chtěli připojit k organizaci Vlajka, 

dostali z pražského vedení dopis, ve kterém stálo, že nová vedoucí osoba je 

plně schválená vedoucími kruhy a mohou tedy uskutečnit svůj záměr.
11

 

Na popud okresního hejtmana Vožického bylo vystaveno cestovní povolení pro 

královéhradeckého biskupa. Ten byl během celého trvání cesty v doprovodu 

vrchního komisaře a jezdil jeho služebním vozem. Obyvatelstvo, které má 

omezený příděl benzínu, přijalo tuto zprávu s nevolí.
12

 

V Novém Městě nad Metují je obyvatelstvo toho názoru, že v oddělení 

potravinových přídělů okresního úřadu jsou úředníci, které mají dobré vztahy 

s velkoobchodníky, protože za různé prohřešky jsou stíháni pouze malí 

obchodníci.
13

 

Vedoucí obchodu Baťa v Novém Městě nad Metují poslal lidi, kteří si chtěli 

koupit boty, na České národní souručenství, ať si je zakoupí tam.
14
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 NA, fond 114, sign. 114-303-3, karton 301, denní zpráva SD z 20. 9. 1939 
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 NA, fond 114, sign. 114-311-3, karton 310, denní zpráva SD z 9. 1. 1940 
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 NA, fond 114, sign. 114-311-4, karton 310, denní zpráva SD z 20. 1. 1940 



 

 

Okresní úřad vydal oběžník, ve kterém stálo, že bude založen Český svaz pro 

spolupráci s Němci. Podepsán byl německý nepřítel a milovník Židů okresní 

hejtman Vožický.
15

 

Společnost proslulá spojením s národní organizací Sokol se sešla 13. 7. 

v hotelu Rambousek. Všichni byli v povznesené náladě a utahovali si z 

německých vojáků. Poté od houslisty nechali pro jednoho z vojáků zahrát 

štvavou píseň Hej Slované. Ten nepoznal, o co se jedná a nechal píseň doznít 

až do konce.
16

  

Četnická stanice v Novém Městě nad Metují dělala průzkum, který se týkal 

organizace Vlajka.
17

   

Shánění masa pro wehrmacht se stávalo čím dál obtížnějším. Zemědělci 

nechtěli odevzdávat dobytek. Starosta Krčína označil například starou a 

vychrtlou krávu jako „pro Němce dost dobrou.“
18

 

V Krčíně bydlí fanatická sociální demokratka Anna Víchová, která vede 

skupinu žen.
19

 

Starosta Krčína odmítl jedné německé ženě vypsat odběrové poukázky 

s důvodem, že neví, zda k tomu má pravomoc. Odmítl je vypsat i jednomu 

Čechovi, protože nebyl členem Národního souručenství.
20

 

20. 10. se konala schůze organizace Vlajka. Přišlo na ni 140 účastníků a řečnil 

zde Halman z Prahy. 
21

 

8. 11. byly v noci rozšiřovány komunistické letáky a nalepovány plakáty na 

budovy.
22
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 NA, fond 114, sign. 114-312-1, karton 311, denní zpráva SD z 19. 7. 1940 
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 NA, fond 114, sign. 114-312-1, karton 311, denní zpráva SD z 24. 7. 1940 
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 NA, fond 114, sign. 114-312-1, karton 311, denní zpráva SD z 27. 7. 1940 
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 NA, fond 114, sign. 114-311-5, karton 310, denní zpráva SD z 21. 1. 1940 
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 NA, fond 114, sign. 114-305-2, karton 304, denní zpráva SD z 25. 10. 1940 
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 NA, fond 114, sign. 114-315-6, karton 314, denní zpráva SD z 5. 4. 1940 



 

 

Královéhradečtí fašisté měli setkání v hotelu Avion v Hradci Králové. Přijel na 

něj i vedoucí novoměstských fašistů Smolák.
23

 

Němci v Novém Městě nad Metují dostávají poslední dobou výhružné dopisy, 

kde jsou uráženi a je jim vyhrožováno smrtí.
24

 

V Novém Městě byly vyvěšeny falešné zatykače na místního fašistu Smoláka. 

Byl tam zobrazen zesměšňujícím způsobem a stálo tam „Das wäre ein Ochs, 

der ihn anzeigen würde (To by byl vůl, kdyby ho udal.“.
25

 

Anonymní dopisy od českých občanů dostával i starosta Jireš. Bylo mu 

vyčítáno hlavně špatné hospodaření. Dále se anonymové zmiňovali o jeho 

četných milostných vztazích a napadali jeho náklonnost k Benešovi.
26

  

V roce 1940 byl zachycen exemplář ilegálního výtisku Rudého práva. Na okraji 

byla poznámka „Člen č. 189, 13. květen 1940.“ Na poslední straně listu byla 

ještě zpráva v Morseově abecedě, která ale nebyla rozluštěna. Gestapo dostalo 

zprávu.
27

 

Rok 1941 

Novoměstský okresní soudce Morávek, jehož bratr byl zatčen během 

studentských demonstrací v Praze, je v poslední době často viděn ve 

společnosti Židů Kohna, Šidlofa a Steinera.
28

 

V Novém Městě nad Metují byli viděni Češi, kteří se zdravili zdviženýma 

rukama a s prsty ve tvaru „V“.
29

 

20. 7. v noci byly po městě rozšířeny letáky se sovětskou hvězdou.
30

 

Dva Češi dostali výhružné dopisy od tzv. „Benešovy mafie.“, ve kterých bylo 

popsáno vyúčtování s fašistickými zrádci.
31
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 NA, fond 114, sign. 114-303-2, karton 307, denní zpráva SD z 13. 11. 1940 
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 NA, fond 114, sign. 114-303-2, karton 310, denní zpráva SD z 6. 2. 1940 
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 NA, fond 114, sign. 114-307-2, karton 306, denní zpráva SD z 16. 1. 1941 
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 NA, fond 114, sign. 114-302-6, karton 300, denní zpráva SD z 19. 7. 1941 
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 NA, fond 114, sign. 114-302-6, karton 300, denní zpráva SD z 22. 7. 1941 



 

 

V souvislosti s letními hosty ve městě začalo bujet ve zvýšené míře pašování a 

černý trh.
32

 

5. 9. házeli dva čeští učni kusy asfaltu na dva německé vojáky. Oba mladíky 

zdrželi četníci.
33

 

 Kurzy němčiny na okresním úřadě v Novém Městě nad Metují byly 

navštěvovány velmi málo. Nikdo se nestará o to, zda jsou kurzy navštěvovány, 

či nejsou.
34

 

27. 11 kolem 23. hodiny byla přestřižena brzdová hadička u vagónu 429374 

vlaku, který mířil do Říše.
35

 

Rok 1942 

14. 1. zachytil německý voják, který jel ve vlaku do Nového Města nad Metují, 

poznámku, která vyklouzla dosud neznámému Čechovi. Stálo tam „Ruští kozáci 

zajali 11 divizí. Utečte, nebo jste ztraceni.“
36

 

V Hradci Králové se mluví o tom, že v okolí Nového Města nad Metují přistálo 

dvanáct parašutistů.
37

 

V Novém Městě nad Metují vydalo NG výzvu, aby každý člen podepsal 

prohlášení o věrnosti. Kdo by to odmítl, bylo mu vyhrožováno disciplinárním 

řízením. V souvislosti s tím byla rozšířena fáma, že ti, kdo se této akce nebudou 

účastnit, budou zastřeleni.
38

 

V Novém Městě nad Metují a okolí se rozmáhá od letních hostů (převážně 

učitelů a profesorů) to, že své denní procházky využívají především ke 
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 NA, fond 114, sign. 114-306-3, karton 307, denní zpráva SD z 23. 1. 1942 
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 NA, fond 114, sign. 114-308-4, karton 313, denní zpráva SD z 3. 12. 1942 
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 NA, fond 114, sign. 114-308-2, karton 307, denní zpráva SD z 2. 7. 1942 



 

 

„křečkování“. To vzbuzuje nelibost mezi německými a částečně i českými 

rolníky.
39

 

Předseda místní organizace Vlajka Herzig se vyjádřil, že kdyby byly české 

úřady bdělé, mohl být zabavený židovský majetek v českých rukách a ne 

v německých.
40

 

Rok 1943 

Na hřbitově v Novém Městě nad Metují je zaměstnaný jako hrobník jeden 

bývalý voják, německý invalida. Byl však minulým vedením města vyhozený. 

Invalida se obrátil na německý úřad v Hradci Králové a ten ho v jeho funkci 

potvrdil. Ve městě začal být známý jako „německý křikloun“ a spousta Čechů 

si nepřála, aby pečoval o jejich rodinné hroby.
41

 

V okolí Nového Města nad Metují se objevil nový fenomén a to velký počet dětí, 

které se narodily nezletilým rodičům. V Novém Městě se vdávají již 

šestnáctileté dívky a osmnáctiletí chlapci, aby se tímto způsobem vyhnuli práci 

v Říši.
42
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 NA, fond 114, sign. 114-314-3, karton 307, denní zpráva SD z 23. 7. 1942 
40

 NA, fond 114, sign. 114-308-4, karton 307, denní zpráva SD z 19. 3. 1942 
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 NA, fond 114, sign. 114-308-4, karton 309, denní zpráva SD z 26. 8. 1943 
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 NA, fond 114, sign. 114-308-3, karton 300, denní zpráva SD z 18. 12. 1943 



 

 

Obrazové přílohy 

1. Ruští partyzáni na Krahulčím 

 

2. Pomocná bezpečnostní skupina 



 

 

 

3. Květen 1945 

 

4. Farář Anton Rührich 

 

 



 

 

 

5. Proud německých zajatců vedených Krčínem 

 

6. Uprchlíci v roce 1945 

 

 

 



 

 

 

7. Rudá armáda ve městě 

 

8. Obnova správy, uprostřed Bedřich Augustin 



 

 

 

9. Vyhořelý hotel Rambousek 

 

10. Německá armáda u zasypaného vlaku 


