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Vzpomínka na Josefa Kolumbuse
PĜijíždíte-li z jižní strany do Nového Knína, tj. od vsi Libþice, jistČ si na jeho okraji po
pravé stranČ všimnete kamenného pomníku, který stojí pĜed hasiþskou zbrojnicí.
Na pomníku je uveden nápis : „Památce Josefa Kolumbusa, zakladateli hasiþstva; 1882 –
1967“.
Po jeho pĜeþtení si okamžitČ položíte otázku :
„Kdo byl tento muž s pĜíjmením slavného moĜeplavce, na jehož památku byl tento pomník v jubilejním roce 1967 postaven ?“
I když urþité þásti obþanĤ Nového Knína je osobnost Josefa Kolumbuse jistČ dobĜe známa, nebude na škodu si tohoto významného novoknínského rodáka blíže pĜipomenout.
Josef Kolumbus se narodil 9. listopadu 1851 v Novém KnínČ. Po absolvování novoknínské obecné školy se vyuþil v Praze hodináĜem. NČkolik let pracoval v Praze a pozdČji i ve
Vídni jako hodináĜský pomocník. V roce 1876 se v Novém KnínČ trvale usadil a otevĜel si
zde svou hodináĜskou živnost. S velkým úsilím se zaþal zapojovat i do veĜejného života,
který se tehdy rozvíjel v intencích vlasteneckých a národních.
V roce 1881 byl mezi tČmi, kteĜí se zaþali starat o založení novoknínského hasiþského
sboru. PĜi jeho založení v roce 1882 byl zvolen jeho prvním velitelem.
V roce 1882 byl obþany Nového Knína
zvolen do mČstského zastupitelstva a po dlouhá léta byl þlenem mČstské rady.
Byl spoluzakladatelem místní tČlocviþné
jednoty „Sokol“ a stal se jejím místostarostou
(námČstkem starosty). ěadu let byl Ĝeditelem
divadelního ochotnického spolku „Kolár“ a
starostou novoknínské „ýtenáĜské besedy“.
Inzerát živnosti Josefa Kolumbuse uveĜejnČný roku
1904 v publikaci Josefa Brouska
„Památník vydaný na oslavu desetiletého trvání
Sboru dobrovolných hasiþĤ v HubenovČ“.

Josef Kolumbus byl jedním z tČch, kteĜí v roce 1887 založili v Novém KnínČ slavnou
hasiþskou župu „Proud“ (þ. 48), jejíž název pochází od tehdy blízkých „Svatojánských
proudĤ“. NejdĜíve byl zvolen námČstkem starosty této župy a pozdČji byl na 5. župním
sjezdu, konaném v roce 1892, zvolen jejím starostou (prvním starostou byl od roku 1887
Vladimír hrabČ z Aichelburgu ve Slapech).
Za jeho starostování se hasiþská župa „Proud“ stala velice významným orgánem dobrovolného hasiþstva na rozsáhlém území v okolí Nového Knína. PĜi jejím založení sdružovala
župa 8 sborĤ s 338 þleny. V roce 1936, tj. po padesátiletém jejím pĤsobení, zahrnovala župa „Proud“ již 37 hasiþských sborĤ s 1090 aktivními þleny.
V roce 1928 byla jeho zásluhou založena pro Nový Knín a okolí poboþka organizace
ýsl. þerveného kĜíže, jejíž se stává pĜedsedou.
V roce 1928 byl Josef Kolumbus jmenován delegátem do ÚstĜední zemské hasiþské
jednoty.
Práce Josefa Kolumbuse byla velice oceĖována. SvČdþí o tom i to, že v r. 1929 (tj. ještČ
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za jeho života) svČĜila ÚstĜední zemská hasiþská jednota župČ „Proud“ (na návrh župní valné hromady) þestný titul „Kolumbusova“. Takže od tohoto roku je plný název novoknínské
župy „Hasiþská župa Proud – Kolumbusova þ. 48“.
NovČ ustavované hasiþské sbory þasto jmenovaly Josefa Kolumbuse svým þestným þlenem a nČkdy též i svým „protektorem“, jak bylo tehdy zvykem.
Josef Kolumbus pĤsobil i literárnČ. V roce 1902 napsal objemnou publikaci „Památník
na oslavu dvacetiletého trvání Sboru dobrovolných hasiþĤ v královském zlatohorním
mČstČ Novém KnínČ a v upomínku na 15. sjezd hasiþské župy „Proud“, konaný dne 6.
þervence 1902 v Novém KnínČ“, která byla vydána tiskem.
Žádná ustavující valná hromada nového hasiþského sboru þi slavnostní schĤze pĜi jubilejních oslavách hasiþských sborĤ župy se neobešla bez úþasti
Josefa Kolumbuse, který mČl na nich vždy aktivní
podíl. Dokázal úspČšnČ Ĝešit i finanþní problémy
župy i hasiþských sborĤ.
Byl vynikajícím Ĝeþníkem, jeho proslovy na ustavujících valných hromadách a jubilejních oslavách
hasiþských sborĤ byly velice pĤsobivé a nenapodobitelné.
Josef Kolumbus, starosta „Hasiþské župy
Proud – Kolumbusovy þ. 48“.
(fotografie z konce dvacátých let 20. stol.)

PĜipomeĖme si alespoĖ jeden proslov, který Josef Kolumbus pronesl v HubenovČ na
ustavující valné hromadČ tamČjšího hasiþského sboru, konané dne 16. záĜí 1894, tj. pĜed
112 lety :
„VelectČní pánové ! BratĜi hasiþi !
Byl jsem dožádán, abych byl pĜítomen dnešní ustavující valné hromadČ Vaší, ve kteréž
Váš sbor dle právČ c. k. úĜadnČ potvrzených stanov upraviti hodláte, a proto dovoluji si
k Vám tČchto nČkolik slov pĜednésti.
Že jste pánové na tuto ušlechtilou myšlénku pĜišli, svĤj vlastní sbor hasiþský si zaĜíditi,
jest chvalitebné a svČdþí o Vaší uvČdomČlosti.
Ušlechtilý, vznešený jest úkol hasiþstva v životČ národním, významná jest láska, kterou
pĜináší na oltáĜ svých bližních. Kdo cituplný nerozechvČl se pohledem na hasiþe, který síly
své napíná, an chrání ohrožený majetek svého, neštČstím zdrceného bližního ? A mĤže být
úchvatnČjšího a dojemnČjšího výjevu, když hasiþ vynáší z plamenĤ þlovČka, snad zbožĖované dítko zoufající máteĜe ?
Nuže, Vy statní jinoši, kteĜí jste v rozkvČtu svého žití, i Vy mužové paží silných, kteĜí mozolovitou rukou peþujete o blaho rodiny své, i Vy, kteĜí duchem pracujete požívajíce dĤvČry
obecné, vstupte ve kruh spolku Vašeho, vČnujte svou sílu a odhodlanost mužnou, bujarost
mladickou, vČnujte je blahu obecnému. Nikdo se nedomnívej, že to spolek jen pro jistou
vrstvu lidu; nikoliv ! ToĢ spolek všeobecný, lidumilný, k nČmuž má pĜistoupiti každý, neb
každého stihnouti mĤže pohroma živelná. Kdo nemĤžeš pĜistoupiti za þinného, pĜistup za
zakládajícího neb pĜispívajícího þlena. A tomuto Vašemu snažení a rozvoji sboru Vašeho
volám z hloubi srdce upĜímné a srdeþné hasiþské „Na zdar !“
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Josef Kolumbus byl i velkým vlastencem, což dával najevo pĜi každé možné pĜíležitosti.
PĜi oslavách desetiletého trvání hasiþského sboru v HubenovČ, konaných v roce 1904, ve
svém proslovu mj. uvedl :
„Nedejte se zastrašiti okolností, že práce Vaše nebyla vždy dostateþnČ uznána; Vám musí
staþiti vČdomí, že konali jste skutky lidumilné, pocházející jedinČ z lásky k bližnímu.
A jako þeští hasiþi, jako þlenové vlastenecké hasiþské župy „Proud“, bućme vždy vČrnými
syny vlasti, hajme svá práva, hajme, co nám patĜí, máme svá hesla, odvahu a sílu, nedáme
se hubit od jiných národĤ, vždyĢ nám slunko svítí pro zlatou svobodu. „Na zdar ! “
Josef Kolumbus zemĜel 6. þervna 1933, pohĜben byl na novoknínském hĜbitovČ. V „PamČtní knize“ hubenovského hasiþského sboru o této smutné události Josef Brousek (1868 –
1948), tehdejší velitel župy „Proud - Kolumbusovy“ píše :
„Dne 6. þervna t.r. pĜilétla smutná zvČst, že navždy dotlouklo šlechetné srdce br. Josefa
Kolumbusa, župního starosty. ZemĜel po delší nemoci ve vČku 82 let, zastávaje do poslední
chvíle všecky své funkce. Byl 51 rokĤ velitelem sboru a 41 rokĤ starostou župy. Jaké úctČ a
vážnosti se tČšil, okázalo se nejlépe v den pohĜbu - dne 9.þervna t.r., kde mimo znaþného
poþtu obecenstva z celého okolí - doprovodilo jej 360 bratĜí v kroji na jeho poslední cestČ.
PrĤvod pohĜební - za velení župního velitele br. Josefa Brouska - vyšel od domu smutku
na námČstí, kde stanul pĜed stĜíkaþkami - þerným florem zastĜenými a po rozlouþení starostou mČsta p. Janem Doubravou - hnul se dále.
Náš sbor zastoupen 10 þleny. Na hĜbitovČ promluvilo vícero ĜeþníkĤ a když za zvukĤ „Národní hymny“ spuštČna rakev s ostatky zesnulého starosty do lĤn matky zemČ - všichni, jinak otužilí bratĜi oslzeli - vždyĢ odešel jim navždy jejich „tatíþek“ - jak jej nazývali.“
PĜi pĜíležitosti padesátiletého trvání hasiþské župy byla dne 6. záĜí 1936 na hĜbitovním
pomníku Josefa Kolumbuse slavnostnČ odhalena bronzová pamČtní deska.
Po smrti Josefa Kolumbuse se starostou „Hasiþské župy Proud – Kolumbusovy“ stal Václav RĤžiþka, dlouholetý župní jednatel a starosta obce Slapy. Po jeho smrti v bĜeznu 1936
se posledním starostou této župy stal Josef Brousek z Hubenova, dosavadní její velitel a
další významná osobnost hasiþstva ve zdejším novoknínském a dobĜíšském regionu.
Na závČr si ještČ pĜipomeĖme, že slavná novoknínská „Hasiþská župa Proud – Kolumbusova þ. 48“ zanikla v roce 1938 pĜi celostátní reorganizaci þeského dobrovolného hasiþstva,
kdy dosavadní župy byly pĜemČnČny na „Okresní hasiþské jednoty“, které zaþaly zásadnČ
pĤsobit dle tehdejšího uspoĜádání politických okresĤ.
Po celý život se Josef Kolumbus usilovnČ snažil být užiteþným pro své okolí, pro své spoluobþany. Jeho pracovitost byla v tomto smČru neutuchající. Byl pĜíkladem poctivého, obČtavého a nezištného þlovČka, vždy pohotového a dbalého Ĝešit úkoly i problémy, které mu
vyplývaly ze svČĜených funkcí. Získal si úctu i vdČk tehdejší veĜejnosti a po dlouhá léta byl
vzorem pro nastupující mladší generaci a to nejen pro tu, která pĤsobila v hasiþstvu. Byla
také jiná doba - doba, kdy vykonávání veĜejných funkcí mČlo svou spoleþenskou váhu a
uznání.
Autor tohoto þlánku navštívil novoknínský hĜbitov, kde u hrobu Josefa Kolumbuse se
poklonil a vzdal úctu tomuto vzácnému muži, jehož zásluhy v oblasti rozvoje zdejšího dobrovolného hasiþstva i mČsta Nový Knín byly ohromné. PĜekvapilo ho, v jakém žalostném
stavu je nejen jeho hrob, ale i celý novoknínský hĜbitov. Vzácná bronzová pamČtní deska
z jeho hĜbitovního pomníku zmizela. ÚdajnČ byla v poslední dobČ nČkým zcizena - pravdČ-
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podobnČ pro pár korun utržených v nČkteré sbČrnČ kovového odpadu.
Bylo by chvályhodné, kdyby novoknínský hasiþský sbor za pomoci MČstského úĜadu
v Novém KnínČ uctil památku Josefa Kolumbuse úpravou jeho zĜejmČ již opuštČného a sešlého hrobu - vþetnČ poĜízení a umístČní repliky pamČtní desky na pĤvodní místo. Letos
v záĜí tomu bude 70 let, co pĤvodní pamČtní deska byla slavnostnČ odhalena. VandalĤm
nelze ustupovat.
Hubenov, 21. 6. 2006

Ing. Miroslav Král

Poznámka : Souþasná pĜíjmení zakonþená ve výslovnosti na –s (v písmu na –s, –z, –x) skloĖujeme
nyní podle vzoru „muž“, dĜívČjší skloĖování dle vzoru „pán“ je dnes považováno za
zastaralé. Výjimkou je Hus – Husa. Proto u výše doslovnČ uvádČných starších textĤ je
uvádČno „.....Kolumbusa“ místo nyní správnČjšího „.....Kolumbuse“.
(dle vyjádĜení „Ústavu pro jazyk þeský AV ýR“ ze 13. 6. 2006)

VýĖatky ze dvou þlánkĤ uveĜejnČných v mČsíþníku „Vltavské proudy“ :
þlánek ýestmíra Amorta „Josef Kolumbus osmdesátníkem“
(výĖatek z þlánku, který byl uveĜejnČn v mČsíþníku „Vltavské proudy“,
roþ. X.,þ. 11 z 22. 11. 1931)
V mČstském zastupitelstvu Josef Kolumbus pracoval od roku 1882 do roku 1904 a
od roku 1909 do roku 1927. VzornČ vyĜizoval obsáhlou samosprávnou agendu. ÚzkostlivČ a peþlivČ napĜ. provádČl likvidaci bývalé „Obþanské záložny Novoknínské“, zaniklé následkem neutČšených finanþních pomČrĤ v roce 1888. Byla to nevdČþná práce.
8. 11. 1931 se sešlo v novoknínské sokolovnČ nČkolik set pĜíslušníkĤ hasiþstva, prostorný sál byl zcela zaplnČn. Slavnost byla
uspoĜádána na poþest Josefa Kolumbuse
v pĜedveþer jeho životního jubilea
(následující den - tj. 9. 11. 1931 se dožívá
osmdesáti let). Slavnost zahájil starosta Nového Knína J. Doubrava.
Jubilant nebyl na slavnosti v sokolovnČ
pĜítomen, doléþoval se po nemoci doma.
Byl však pĜítomen slavnostnímu defilé hasiþských sborĤ, uspoĜádaném na ulici pĜed
okny jeho domku. PĜed zahájením slavnostní pĜehlídky dostavila se k jubilantovi deputace, která mu pĜedala þestný dar – sošku
župního praporeþníka s vyrytým vČnováním.
Celé mČsto bylo v ten den slavnostnČ vyzdobeno prapory a hostilo velké množství návštČvníkĤ.

Oslava byla ukonþena na námČstí hymnou,
kterou zahrály kapely Františka Macha a
Josefa Šmídla. V þlánku je pĜipomenuto, že
obČ kapely pĜi oslavách úþinkovaly zcela
zdarma.
Nyní doslovnou þást textu z uvedeného þlánku :
„Vlastní den osmdesátin Josefa Kolumbusa
pĜinesl mu nové a krásné uznání. Z rozkazu
pana presidenta republiky bylo úĜednČ jubilantu projeveno nejvyšší uznání za vykonanou práci humánní a osvČtovou.“

þlánek „Z Nového Knína“
(výĖatek z þlánku uveĜejnČném
v mČsíþníku „Vltavské proudy“, roþ. XV.,
þ. 9 z 24. 9. 1936, str. 7, autor neuveden)
6. záĜí 1936 byla na hĜbitovČ v Novém KnínČ odhalena Josefu Kolumbusovi pamČtní
deska.
Odpoledne se sešli hosté v hostinci „Na
Hrádku“ a poté se prĤvod všech úþastníkĤ
odebral na místní hĜbitov. Starosta Doubrava pĜivítal hosty, ocenil práci zesnulého a
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sĖal roušku s pamČtní desky s následujícím JeštČ malá poznámka : Aloisie Kolumbusová, manželka Josefa Kolumbuse, nar.
nápisem :
21. 6. 1862, zemĜela 27. 8. 1935 a byla
„Josef Kolumbus, župní starosta
pohĜbena do téhož hrobu na novoknína velitel sboru,
ském hĜbitovČ.
celý svĤj život zasvČtil práci
(data narození a úmrtí pĜevzata z pomníku
pro myšlenku hasiþskou“
rodinného hrobu)
PamČtní desku z hodnotného kovu, na které byl umístČn i hasiþský znak, zhotovil novoknínský klempíĜský mistr p. Zettel tak
dovednČ, že dČlá dojem desky lité.
Po odhalení pČvecký kroužek zapČl „PaDČkujeme
mátce tvojí ...“ Poté se úþastníci odebrali
k hlavnímu kĜíži, kde staroknínský faráĜ P.
panu Ing. Miroslavu Královi
Pošmourný celebroval pobožnost za všechz Hubenova
ny již zesnulé þleny hasiþstva pohĜbené na
za perfektní zpracování
hĜbitovČ.
materiálu
Slavnost pokraþovala ve spolkové místnosti, kde župní náþelník Josef Brousek
o Josefu Kolumbusovi
z Hubenova pĜednesl vzpomínkový projev
k památce Josefa Kolumbuse.

Podøkování

Inzerát živnosti Josefa Kolumbuse
uveĜejnČný roku 1904 v publikaci Josefa Brouska „Památník vydaný na oslavu desetiletého
trvání Sboru dobrovolných hasiþĤ v HubenovČ“
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Josef Kolumbus

(fotografie z 90 let 19. stol.)

Josef Kolumbus

(fotografie z konce 20 let 20. stol.)

Sbor dobrovolných hasiĀĪ Nový Knín si Vás dovoluje pozvat na

Oslavy 125 let od založení
Sboru dobrovolných hasiĀĪ
konané dne 29.6. a 30.6.2007 v „oplocence“ v Novém Knínď
Program:
Pátek 29.6.
17:00 - Položení kytice k hrobu J. Kolumbuse na hĜbitovČ v Novém KnínČ
17:50 - Slavnostní pĜedání a požehnání praporu SDH Nový Knín pĜi
mši svaté v kostele sv. Mikuláše na námČstí JiĜího z PodČbrad
Sobota 30.6.
10:00 - PĜíjezd zástupcĤ sborĤ na námČstí JiĜího z PodČbrad
10:30 - Slavnostní prĤvod k pomníku J. Kolumbuse
11:00 - Projevy a pĜedání vyznamenání
13:00 - Zápis soutČžních družstev
14:00 - Zahájení soutČže s PPS 8 „O pohár starosty mČsta“
15:00 - Prezentace Hasiþského záchranného sboru StĜedoþeského kraje
16:00 - Pokraþování soutČže s PPS 8 „O pohár starosty mČsta“
18:00 - Vyhlášení výsledkĤ soutČže s PPS 8 „O pohár starosty mČsta“
18:30 -Volná zábava s country kapelou FLOK SKH

V rámci oslav pĢijede historická požární stĢíkaĀka PRAGA RN, sloužící
v Novém Knínď od padesátých let do povodní v roce 2002,
historická vojenská technika americké armády,
prezentace bagĢíkĪ a BOBCAT SHOW,
v prĪbďhu dne bude hasiĀská zbrojnice otevĢena pro veĢejnost
a bude zde pĢedstavena technika sboru.
SrdeþnČ zveme všechny pĜíznivce nejen hasiþského sportu,
ale i dobré zábavy.
Obþerstvení po celý den i noc zajištČno.
ZmČna programu vyhrazena.
MČsíþník Novoknínský zpravodaj.
Zvláštní vydání "125 let SDH Nový Knín" vyšlo v Novém KnínČ dne 18. þervna 2007.
Ministerstvem kultury ýR evidováno pod þíslo MK ýR E 10608.
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