Aby nezůstali neznámí
V dnešním článku chci stručně doplnit málo známé údaje o některých účastnících odboje za války. O
všech se chystám psát podrobněji v připravované knize
životopisů žamberských odbojářů.

1913 v Dlouhé Třebové, v době zatčení bydlel v Nekoři. Byl zatčen a odsouzen za práci v ilegální organizaci
komunistické strany. Údaj o bydlišti v Žamberku a o
jeho úmrtí jsem v archivech nenašel.
Karel Krulich je uváděn jako oběť nacistické persekuce, ale v archivech jsem o něm nenašel žádnou
zmínku.

Jindřich Fröde se narodil v roce 1900 v Žamberku. Za války žil a pracoval v Přelouči. Zatčen byl
již v roce 1941 za přechovávání a obsluhu radiostanice
pro spojení s Moskvou. Byl zastřelen v koncentračním
táboře Mauthausen.

Tito odbojáři jsou uváděni v seznamech obětí nacistické perzekuce. Podařilo se mi objevit několik
dalších účastníků odboje, o kterých od roku 1980
v Žamberku nikdo nepsal.

Stanislav Langr se narodil v roce 1902 v Žamberku. Za války žil a pracoval v Červeném Kostelci.
Byl zatčen, odsouzen k trestu smrti a popraven za
účast na práci v ilegální organizaci KSČ. V Červeném
Kostelci je po něm pojmenována ulice.

Bohumil Hrůza se narodil v roce 1904 v Žamberku. Zatčen byl v roce 1941, kdy bydlel ve Lhotce
(Česká Třebová). Odsouzen byl za účast na činnosti
ilegální KSČ ve 26členné skupině spolu s Aloisem Pešornou.

Rudolf Nosek se narodil roku 1905 v Častolovicích. Za války žil a pracoval v Žamberku. Zatčen byl
již v roce 1939. Gestapo vyžadovalo vracení vězňů po
odpykání trestu zpět a posílalo je na další „převýchovu”. Stejný osud postihl i Rudolfa Noska. V koncentračním táboře zemřel tři týdny před koncem války.
Alois Pešorna, dosud uváděn jako Alois Pešorner,
popravený za hospodářský delikt. Narodil se v roce

Antonín Pozděna se narodil roku 1899 v Žamberku. Byl odsouzen za poslech cizího rozhlasu, ale
dožil se konce války.
Bedřich Prokop se narodil v Žamberku roku
1888. Jako obchodník žil v Praze. Za války finančně
přispíval na podporu rodin nacisty pronásledovaných
osob a svůj volný dům v Praze poskytl na ubytování

skrývajícího se komunistického funkcionáře. Byl za to
odsouzen k trestu smrti, ale dožil se konce války.
Vladimír Seitz se narodil v Žamberku v roce
1902. Ještě před válkou se usadil na Slovensku. Pomáhal při organizování přechodu Čechů a později i Poláků na západ. Aktivně se zúčastnil Slovenského národního povstání. Po osvobození byl tajemníkem
Okresního národního výboru.
Jindřich Šilhánek se narodil roku 1898 v Nymburce. Před válkou sloužil v Žamberku v hodnosti
štábního kapitána a po rozpuštění armády se odstěhoval do Náchoda. V květnu 1945 se zapojil do povstání ve městě. Zemřel na infarkt při zásahu proti
jednotce SS u celnice v Bělovsi.
Václav Šprindrich se narodil v roce 1894 v Žamberku. Jako štábní kapitán generálního štábu sloužil
v Praze. Za okupace se zapojil do vojenské odbojové
organizace Obrana národa s vazbou na Klatovy. Zatčen
byl již v roce 1940 a odsouzen na čtyři roky káznice.
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