VOLYŇŠTÍ ČEŠI V NĚMČIČKÁCH
BRATŘI KUTKOVI – Josef, Václav, Antonín

Josef
*22.1.1922 + 20.3.1980

Václav
*22.3.1924 + 5.2.1945

Antonín
*9.6.1927 + 16.7.1980

Narodili se na Volyni v obci Niva Hubinská v zemědělské rodině, která se na úrodnou Ukrajinu
vystěhovala z českých zemí v době Rakouska – Uherska. Po ukončení školní docházky pracovali
s rodiči na zemědělské usedlosti. V době okupace, prováděli nacisté trestné výpravy do volyňských
vesnic. V Nivě Hubinské při jedné z výprav nahnali vojáci ženy a děti do stodoly, kterou zapálili.
Po jejich odjezdu se mužům podařilo stodolu uhasit a své blízké zachránit. Když byla na jaře 1944
obec osvobozena Rudou armádou, byli zdejší Češi zařazováni do československého armádního
sboru, který doplňoval své stavy.
Po vykonání základního vojenského výcviku byli bratři zařazeni k 3. brigádě do spojovacího
praporu. První boje prodělali na polském území na přístupu ke karpatskému pohoří. V boji o
Dukelský průsmyk byl Josef raněn do ruky. Po překonání Karpat se účastnili bojů při osvobozování
Slovenska. Zde ve Východné u Liptovského Mikuláše 5. února 1945 prostřední Václav padl.
V květnu 1945 byli Josef a Antonín v Praze na vojenské přehlídce, odtud odjeli na Žatecko, kde byli
demobilizováni. Rozhodli se zůstat v Československu a dostali statek v Němčičkách, kde se oba
oženili. Za účast v boji obdrželi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

Československý válečný kříž 1939
Sovětská medaile Za vítězství nad Německem
Polská medaile Za zásluhy na poli slávy z roku 1944 – stříbrný stupeň
Československá vojenská medaile „ Za zásluhy“ II. stupně bronzový
Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Dukelská pamětní medaile
Pamětní medaile k 20.výročí osvobození ČSSR
Pamětní medaile k 30.výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození
Československa Sovětskou armádou
Pamětní medaile Zasloužilý bojovník proti fašismu - stříbrná medaile

LICHOVIT ANTONÍN
*12.7.1898 + ?
Narodil se na Volyni ve vesnici Český Hubín v zemědělské rodině českých vystěhovalců z
Rakouska-Uherska. Vyučil se obuvníkem. Když se na území Ukrajiny začaly formovat z Čechů a
Slováků v ruském zajetí a českých vystěhovalců československé legie, tak se do nich v roce 1916
přihlásil. Jeho účast v boji neznáme. V roce 1919 se vrátil zpět k rodičům a oženil se. V době jeho
návratu do rodné vesnice byla tato součástí Ruska. Když byla na jaře 1944 po třech letech německé
okupace Volyň osvobozena jednotkami Rudé armády, přihlásil se do 1.československé samostatné
brigády, která přišla na Volyň, aby se zde přeformovávala na armádní sbor. Po absolvování
základního výcviku byl zařazen k 2.rotě 5.praporu 3.brigády jako obsluha minometu, s níž odjel
koncem léta 1944 do podhůří Karpat, kde se ještě na polském území účastnil bojů při osvobozování
Krosna. Hlavními a nejtěžšími boji prošel v pohoří Karpat v boji o Dukelský průsmyk. V boji byl
zraněn do pravé ruky a v důsledku zranění přišel o jeden z prstů. Po demobilizování se vrátil zpět
na Volyň a po nabídce vrátit se do Československé republiky, využili s manželkou této možnosti a
přestěhovali se do Němčiček . Pracoval v JZD, jehož se stal členem.

VLADIMÍR KUTEK
*26.3.1922 + 5.9.1998
Stejně jako jeho bratranci, i Vladimír Kutek se narodil v Nivě
Hubinské do zemědělské rodiny z Rakouska – Uherska. Po
osvobození Volyně byl ve svých 22 letech zařazen k čs. armádnímu
sboru. V dubnu 1944 byl při prezentaci na velitelství v Rovně zařazen
do výcviku k dělostřelectvu, který probíhal na osvobozovaném území
Rumunska. Po jeho skončení byl v hodnosti svobodníka zařazen
k 1.baterii 4.pluku 3.brigády. Do boje vstoupil na podzim 1944
v Karpatsko-dukelské operaci. Po bojích při osvobozování polského
Krosna zde dělostřelci ničili nepřátelská opevnění. V prosinci byla
jeho jednotka stažena z Dukly zpět k polskému Jaslu a nasazena do
Jaselsko – gorlické operace, jejímž úkolem bylo prolomit nepřátelské
obrany v prostoru Jaslo-Gorlice, bránící postupu sovětských jednotek. Po likvidaci nepřátelské
obrany se dělostřelci vrátili na Slovensko ke Stropkovu, odkud se s koncem války dostali na
Moravu.
Po slavnostní přehlídce v květnu 1945 v Praze odjel Vladimír Kutek s jednotkou na Žatecko, kde
zajišťovali dozor nad odsunem německého obyvatelstva. Po demobilizaci se s bratrem Jaroslavem
usadili v Němčičkách na usedlosti po odsunuté německé rodině. Bratr Jaroslav se později
odstěhoval do Rajhradu.

ANTONÍN MARTÍNEK
*29.9.1912 + 30.3.1981
Narodil se v obci Budky Hubinské v rodině vystěhovalců z Rakouska
– Uherska. Po ukončení školy pracoval s rodiči v zemědělství. Když
na jaře 1944 Rudá armáda osvobodila Volyň, byl odveden k
čs.armádnímu sboru. Po ukončení výcviku byl zařazen ke 3. brigádě
k minometné rotě.
Do prvních bojů vstoupil ještě na polském území v době zahájení
Karpatsko – dukelské operace. Zúčastnil se těžkých bojů na Dukle a
osvobozování Slovenska.
Z Moravy, kde ho zastihl konec války, odešel do Prahy, kde se účastnil vojenské přehlídky před
prezidentem Edvardem Benešem. Po několikaměsíčním pobytu na Žatecku byl demobilizován a
vrátil se na Volyň k manželce a synovi. Když dostal možnost hospodařit v Československu na
statcích po odsunutých Němcích, vrátil se i s rodinou na Moravu. Obec Němčičky si vybral proto,
že zde již v době jeho příjezdu žili bratranci Kutkovi.

JOSEF NOVÁČEK
*5.3.1922 + 16.6.2002
Syn českého zemědělce vystěhovaného z Rakouska – Uherska se
narodil ve volyňské obci Niva Hubinská a po základní škole se šel učit
na krejčího. Před koncem války byl se skupinou vesničanů poslán na
nucené práce do Německa. V Berlíně byl nasazen na práci v továrně.
Ke konci války se mu podařilo z Německa uprchnout a v březnu 1945
se stal příslušníkem 1. pěšího pluku čs.armádního sboru. Po slavnostní
přehlídce v Praze odjel s jednotkou na Žatecko, kde byl 24.8.1945
demobilizován. Později využil možnosti hospodařit na usedlosti
v Němčičkách. V padesátých letech byl odsouzen k 8 měsícům za
veřejné pobuřování a snižování vážnosti prezidenta republiky. Po
odpykání trestu pracoval v Jednotném zemědělském družstvu
Němčičky.
Informace byly čerpány z knihy Ludvíka Hořčici - Bojovali za hranicemi za svobodu vlasti

