Strážmistr Josef Hakl
Pro
historiky
a badatele
je
prakticky
znovuobjevenou osobností, o které se dosud téměř
nevědělo. Informace o něm jsou zatím strohé, ale díky
rodině, která muzeu zapůjčila řadu fotografií a
exponátů, se s ním můžeme blíže seznámit…
Josef Hakl se narodil 24. března 1912 v obci
Podveky. Prezenční vojenskou službu vykonal u 5.
pěšího pluku čs. armády.

Poté v polovině 30. let zažádal o přijetí do státní
služby a nastoupil u Policejního ředitelství v Praze.
Víme s jistotou, že Josef Hakl byl také významným
policejním sportovcem. Jeho doménou byl zápas řecko –
římský, kde ve své váhové kategorii v letech 1930 –
1940 jen stěží hledal soupeře, který by ho překonal.
Pražskou policii reprezentoval i na mezinárodním poli a
získal řadu trofejí a ocenění.

Josef Hakl byl i přesvědčeným vlastencem. Koncem
30. let byl přeložen ke státnímu policejnímu úřadu
v západočeské Aši, která se postupně stala baštou
sudetoněmeckých nacistů.

Tamějšímu policejnímu správci JUDr. Karlovi jeho
služební zařazení nikdo nezáviděl. Množícím se
provokacím a násilnostem henleinovců dokázal čelit jen
stěží, i když měl v hrstce svých policistů zkušené
úpolníky, jako právě Josefa Hakla. Ten si po
zkušenostech z pohraničí o dalších úmyslech nacistů
nedělal žádné iluze…
S nacistickou okupací v březnu roku 1939 se
rozhodně nesmířil. Spolu se svými kolegy z pražského
50. policejního revíru vytvořil Nuselskou policejní
odbojovou skupinu, kterou vedl strážmistr Machek.

Spolu s kolegy Veselým, Svačinou, Dolejšem,
Leblem, Kmínkem, Vrbou, Šafránkem, Hartmanem a
policejním lékařem MUDr. Müllerem ukrývali zbraně a
získávali zpravodajsky cenné informace o činnosti
nacistických bezpečnostních složek, které předávali
dalším odbojovým organizacím, zejména vojenské
Obraně národa. Spolupracovali také se známou
skupinou „Tří králů“, vedenou důstojníky čs. armády
pplk. Balabánem, Mašínem a škpt. Morávkem.
Bohužel, nacistická tajná státní policie (Geheime
staats polizei - Gestapo) byla všeho schopný,
nebezpečný protivník a pomocí konfidentů se jim
dostala na stopu. Rozsáhlé zatýkání v březnu 1941
postihlo i Nuselskou odbojovou skupinu. Stateční
policisté čelili brutálním „vyšetřovacím“ metodám,
které by nenašly oporu v žádném právním řádu…
František Machek byl popraven 5. 11. 1942
v Plötzensee, Vilém Veselý 10. 6. 1943 tamtéž, Emanuel
Svačina 13. 3. 1941, Silvestr Kmínek 16. 3. 1942
v koncentračním táboře Osvětim, Vilém Vrba 21. 9.
1942 v koncentračním táboře Flossenbürg, Ing. J. Korb
14. 2. 1943 v koncentračním táboře Dachau. MUDr.
Zdeněk Müller zahynul při útěku před gestapem
v březnu 1941 v pražské Nekázance.
Josef Hakl byl popraven 14. února 1943
v koncentračním táboře v Dachau.
Čest jejich památce.

Podveky na svého statečného rodáka nezapomněly…

