1.1. Strážmistr Vladimír Neumann
Narodil se 24. 4. 1911 v Radoškově, okr. Valašské Meziříčí.
Během vojenské prezenční služby u leteckého pluku 5 ve Kbelích (1.
11. 1933 – 24. 9. 1935) dosáhl hodnosti desátníka. K četnictvu
nastoupil dne 1. 4. 1936 do školy četníků na zkoušku v Moravské
Ostravě, kde byl jeho spolužákem František Duchoň, se kterým se
později potkal na četnické stanici Svatý Kopeček.
Po absolvování školy (pořadí 64/128) byl ke dni 1. 10. 1936 povýšen
na závodčího a ke stejnému dni také přemístěn k ČPO Krnov a po
roce od vstupu do sboru byl ke dni 1. 4. 1937 definitivně přijat a
povýšen na strážmistra. Od ČPO byl dne 31. 3. 1937 přemístěn na
četnickou stanici Kosov (okresní četnické velitelství Zábřeh na
Moravě). Z této stanice byl zřejmě nasazen v rámci Stráže obrany
státu na hranicích, protože je uváděn od 22. 9. 1938 do 17. 10. 1938
v zajetí v Německu, kam se dostal nejspíše v souvislosti právě se
službou v SOS.
Po návratu ze zajetí byl služebně zařazen na četnickou stanici Svatý
Kopeček, kde se podobně jako všichni tam tehdy zařazení četníci podílel na ukrytí zbraní a výstroje ze
zásob SOS. Během okupace byl opakovaně přidělován k ČSO v Olomouci a na Svatém Kopečku.
8. 6. 1940 se Vladimír Neumann oženil s Marií Steidlovou a 24. září 1943 se manželům narodila dcera
Naděžda. Rodinné štěstí však netrvalo dlouho, protože 26. 1. 1944 byl strážmistr Neumann zatčen
olomouckým Gestapem a později převezen do Kounicových kolejí v Brně.
Zřejmě stejně jako František Duchoň byl Vladimír Neumann 24. 1. 1945 převezen do
koncentračního tábora Flossenbürg. Když tam dne 10. března 1945 onemocněl a hlásil se nemocný, byl
dozorci - příslušníky SS – tělesně ztýrán, takže zanedlouho na to zemřel stižen zápalem plic a
pohrudnice. Stalo se tak 23. 3. 1945.
Nedlouho po osvobození stihlo nyní již neúplnou rodinu Neumannovu další neštěstí: 12. 9. 1945 se
v Kosově utopila dcera Naděžda, což zřejmě přimělo paní Neumannovou odstěhovat se pryč z Moravy.
Našla si místo úřednice v Nejdku v okresu Karlovy Vary. Je zajímavé, že po jistou dobu zde měla stejné
bydliště jako bývalý velitel svatokopecké četnické stanice vrchní strážmistr František Jaitner, který se
z německého vězení vrátil v květnu 1945 a byl pověřen v Nejdku vedením okresního velitelství.

