Červenec 2005

Za Květoslavou Jadrníčkovou
…….žít je tak složité
a umřít je tak prosté……
Tato slova plně vystihují okamžiky, ve kterých se naposledy loučíme
s naší čestnou občankou, akademickou malířkou, paní Květoslavou
Jadrníčkovou .
Každé loučení je příležitostí k hlubokému zamyšlení nad smyslem
života. Jsou to okamžiky rozjímání, k němuž v našich uspěchaných dnech
nezbývá času.
Loučení s maminkou vždy zůstane bolestným okamžikem pro každého
z nás. V tu chvíli zdá se nám, že je náhle den proměněn v temnou noc. Že
slunce přestalo svítit do našich cest. Velká bolest svírá srdce a brání nám říci, že
život musí jít opět dál. Smrt přichází k jednomu dříve - k druhému později a
vždy zanechá za sebou bolest a smutek v srdcích těch, kdo žijí. Co ale nemůže
nikdy vzít – to jsou vzpomínky, ve kterých s námi navždy zůstane.
Paní Květoslava Jadrníčková se narodila 15. června v roce 1921 ve
Vlašimi. Po absolvování reálného gymnázia v Praze, studovala v letech 1940-44
na soukromé Škole kreslení a malování v Mánesu, kde působili profesoři a malíři
Sychra, Tittelbach, Zrzavý a další. Ve slavné výstavní síni Mánesa byly vystaveny
její práce. Po té vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u profesora
Fišárka. Roku 1942 se provdala za ing. Leo Jadrníčka, syna malíře Ludvíka
Jadrníčka. Avšak Po roce manželství ovdověla a zůstala se svým synem
Tomášem sedm let sama. Druhé manželství s Ing. Železňákem ji přivedlo do
Brna, kde vyučovala na Lidové škole umění J. Kvapila. Zde se narodila dcera
Alla.
Akademická malířka, Květoslava Jadrníčková, víc jak 70 let věnovala
výtvarnému umění, z nichž nejbližší jí byla užitá a volná grafika – litografie, lept,
suchá jehla. Obdivuhodná byla její jemnost a preciznost v rytí. Také malování
bylo jejím velkým koníčkem. Známé jsou její ilustrace k dětským pohádkám.

Vytvořila řadu etiket, vinět, novoročenek a ex libris. Její práce se brzy staly
známé téměř po celém světě. Zúčastnila se mezinárodních výstav ex libris
v Sapporu (1992), v Hongkongu, Maastrichtu (1994), Polsko, Litva, Francie,
každoročně v Itálii u pana Manterra. V Jevíčku vystavovala již v r. 1966, 1984,
1989 a 1999.
A tak se stalo, že se v r. 1972 natrvalo usadila v Jevíčku na nám.
Palackého 33 a vrátila se ke svému původnímu příjmení Jadrníčková. K dětem
přibyly další děti – snacha Ivanka a zeť Petr, radost z dětí zanedlouho doplnila
radost z vnoučat – Veroniky, Lucie a Anny. Dočkala se také pravnoučat
Kateřiny a Tomáše. Její blízcí ji navštěvovali a zahrnovali láskou a péčí.
Za své životní dílo, kdy prostřednictvím její osoby bylo proslaveno i
naše město, město Jevíčko, jí bylo právem uděleno čestné občanství Města
Jevíčka.
Mnohým z nás zůstane navždy zapsána ve vzpomínkách a v srdci, jako
skromná žena, která okolí Jevíčka procházela v doprovodu svých věrných přátel
- psů boxerů, kdy ve společnosti Elsy prožila velký kus svého života.
Milovala pohled na Jevíčko, jeho dominanty, ať už z okna svého bytu
na náměstí, nebo z nedaleké zahrádky ve stráni pod klášterem. Vždy se živě do
posledních chvil zajímala o dění ve městě.
Jak šel čas, ubývalo sil a paní Jadrníčková se stala v roce 2002
obyvatelkou nového domu s pečovatelskou službou v Jevíčku a blízkém okolí,
kde v příjemném prostředí strávila zbytek svého života.
Ještě před necelým měsícem držela tužku v ruce a na výkresech zůstaly
tak nedokončené náčrty.
Lidské žití – to je kniha moudrosti, lásky, porozumění a práce.
My na tu poslední stránku knihy života Květoslavy Jadrníčkové
vkládám od nás všech - poděkování za všechno dobré a krásné, čím naplnila a
obohatila životy jiných.

Vyhrožoval na veřejnosti
Podezřelým z trestných činů výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a
proti jednotlivci je čtyřiadvacetiletý muž z Jevíčka. Ten měl údajně 7. července, v
odpoledních hodinách, na Palackého náměstí v Jevíčku bezdůvodně slovně a
poté i fyzicky napadnout dalšího stejně starého spoluobčana. Poškozenému
údajně vyhrožoval vážnou újmou na zdraví a následně na něj měl zaútočit
nožem. Toto jednání v poškozeném vyvolalo vážnou obavu o svůj život a
zdraví. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení. Šetřením případu se budou
zabývat svitavští kriminalisté.
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Vloupání do pivnice v Jevíčku
V ranních hodinách dne 27. června došlo k vloupání do pivnice na
Svitavské ulici v Jevíčku. Neznámý pachatel zde odcizil finanční hotovost ze
schránek dvou výherních automatů, cigarety a další finanční hotovost, kterou
nalezl po vypáčení barových skříněk. Při odchodu si s sebou přibral také
odložený mobilní telefon. Celková škoda přesahuje 14 tisíc korun. Z toho škoda
na zařízení se odhaduje na 1 500 Kč. Případ je kvalifikován jako trestný čin
krádeže vloupáním.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 69. zasedání Rady Města Jevíčka dne 13. 6. 2005
Rada schvaluje žádost PBH Jevíčko na zakoupení oběhového čerpadla pro
objekt K. H. Borovského 464, Jevíčko.
Rada schvaluje kompenzaci nájmu za užívání nebytových prostor provedením
prací na údržbě zeleně žadateli v Zadním Arnoštově.
Rada schvaluje zařazení žádosti do seznamu Programu regenerace MPZ pro rok
2006.
Rada schvaluje objednání inzerce u Deníku Bohemia dle zápisu.
Rada schvaluje objednávku u firmy CHAS grafické studio Moravská Třebová
dle zápisu.
Rada pověřuje ing. Tučka řešením připomínek občanů ul. Okružní IV.
Rada schvaluje přidělení bytů dle návrhu komise bytové a sociální dle zápisu.
Rada schvaluje umístění poutačů – směrovek žadateli dle zápisu.
Rada schvaluje materiální pomoc ČSCH ZO Jevíčko dle zápisu.
Rada schvaluje předání 2 publikací „Pardubický kraj“ dle zápisu.
Rada schvaluje prodloužení smlouvy zpracovateli „Jevíčského zpravodaje“.
Rada schvaluje poskytnutí vozu TATRA – JSDHO a propagační materiál na
sportovní akci dle zápisu.
Usnesení z 70. zasedání Rady Města Jevíčka dne 29. 6. 2005
Rada schvaluje příspěvek na letní tábor dětí pro organizaci PIONÝR ve výši dle
zápisu.
Rada schvaluje uzavření smluv na zpracování PD na rozšíření el. sítě s VČE dle
zápisu.
Rada schvaluje zvýšenou cenu za program VEMA na zpracování evidenčních
listů dle zápisu.
Rada schvaluje pronájem nebytového prostoru Kostelní 41, Jevíčko dle zápisu.
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Rada schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor pro firmu Project
INTERNATION a.s. Praha pro zřízení základové stanice Oskar Mobil a.s. dle
zápisu.
Rada schvaluje záměr výstavby základové stanice Oskar Mobil a.s. dle zápisu.
Rada schvaluje žádost o zplnomocnění ve věci řízení o stavební povolení pro
firmu Project INTERANACION a.s. Praha.
Rada schvaluje „Dodatek smlouvy č. 2“ s firmou Fortech, spol. s r.o. Litomyšl.
Rada schvaluje poskytnutí vozidla TATRA – JSDHO s účastí na závodech
v obci Bělá.
Rada schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Jevíčko-předměstí dle zápisu.
Rada schvaluje „Plán odpadového hospodářství“ dle zápisu.
Rada schvaluje záměr vytvořit infrastrukturu v další lokalitě pro výstavbu RD.
Rada schvaluje kronikářem předložené texty pro zápis do „Městské kroniky“.
Rada schvaluje pro ZŠ a ZvŠ Jevíčko čerpání finančních prostředků na připojení
na internet.
Rada schvaluje smlouvu s Uměleckou agenturou ART PRODUCTION TED,
v.o.s. Brno na divadelní představení.
Rada pověřuje starostu jednáním ve věci odkoupení pozemku dle zápisu.
Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 15. 6. 2005
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi: RNDr. Dag Hrubý, Rudolf Šnéberger, Jan Štindl,
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Miloslav Parolek, Pavel Komárek,
c) program zasedání,
d) prodej části p.č. 5330 v k.ú. Jevíčko-předměstí zaměřenou jako p.č. 5330/2 –
trvalý travní porost, výměra 1054 m2 p. Janu Štindlovi, Pionýrská 571,
Jevíčko za cenu 40,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem vč.
geometrického zaměření,
e) nabytí pozemků v obci Jevíčko a k.ú. Jevíčko-předměstí - p.č. 4200, 5185 a
5150 do vlastnictví města a st.p.č. 320/1 a 342 do vlastnictví PBH Města
Jevíčko,
f) nabytí st.p.č. 163, zaměřenou jako 1751/39 v k.ú. Jevíčko-předměstí do
majetku Města Jevíčka,
g) směnu st.p.č. 161/1 a st.p.č. 162 z majetku města za část p.č. 3058
(zaměřenou jako p.č. 3056/2) a část st.p.č. 163 (zaměřenou jako p.č.
1751/39) z majetku manželů Honzákových, vše v k.ú. Jevíčko-předměstí,
h) směnu nemovitostí – části p.č. 5339, zaměřenou jako p.č. 5339/2 z majetku
města za části p.č. 1672/1 a 1672/5 z vlastnictví firmy Rabbit a.s. zaměřené
jako p.č. 1672/8 a 1672/9 v k.ú. Jevíčko-předměstí s tím, že rozdíl ve výměře
bude vyrovnán částkou 40,- Kč/m2 a bude zřízeno věcné břemeno na část
p.č. 5339/2 a 1672/7 pro přivaděč vody do biocentra Finsterlova hlubina,
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i) prodej části p.č. 5339 v k.ú. Jevíčko-předměstí, zaměřenou GP č. 818181/2005 jako p.č. 5339/1 firmě Rabbit a.s., za cenu 40,- Kč vč. nákladů
spojených se zaměřením,
j) prodej části parcely p.č. 538/22 v obci Jevíčko a k.ú. Jevíčko-předměstí
zájemci VPO Protivanov a.s., formou smlouvy o smlouvě budoucí s
termínem realizace hrubé stavby do dvou let, za cenu 300,- Kč/m2 vč.
úhrady nákladů spojených se zaměřením,
k) prodej parcely st.p.č. 39 v k.ú. Jevíčko–město, zájemcům Josefu Selingerovi a
Ing. Lence Sedláčkové, Kostelní 46, Jevíčko za podmínek realizace hrubé
stavby do tří let a za cenu 300,- Kč/m2,
l) nabytí parcel v obci Jevíčko a k.ú. Jevíčko-předměstí p.č. 5361, 5362, 5365/1,
5367, 5368, 5369 a 5370 o výměře 145 323 m2, za cenu 530 tis. Kč do
majetku Města Jevíčka,
m) způsob financování koupi nemovitosti dle usnesení 33/1 písm. l) formou
půjčky od Obce Slatina ve výši 500 tis. Kč s úrokem obvyklým, s dobou
splatnosti do 1 roku,
n) záměr nabytí parcel v obci Jevíčko a k.ú. Jevíčko-předměstí p.č. 1991, 2329,
2330 do majetku Města Jevíčka,
o) záměr nabytí parcely v obci Jevíčko a k.ú. Jevíčko-předměstí p.č. 2338 do
majetku Města Jevíčka,
p) uzavření smlouvy o směně nemovitostí ve smyslu usnesení ZM 31/1 písm.
e) s tím, že po zápisu smlouvy požádá o zrušení zástavního práva,
q) záměr odkoupení restitučního nároku dle zápisu,
r) odvolání proti rozhodnutí pod č.j. OŠK/22794/2005 dle zápisu,
s) cenovou nabídku firmy PROTECH spol. s r.o. Nový Bor, za zpracování
projektové dokumentace pro stavbu „oprava části silnice III/36613 Okružní
II. - Jevíčko“ za cenu 75 893,10 Kč,
t) smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou ISMA s.r.o.
Jevíčko na úpravu rajského dvora Augustiniánského kláštera – III. etapa ve
výši 168 997,- Kč vč. DPH,
u) smlouvu o dílo 122/2005 uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou ISMA
s.r.o. Jevíčko na vybudování odlehčovací komory a odlehčení kanalizace ul.
Třebovská, v části „propoustek na Žlibeckém potoku“ v ceně díla 634 468,Kč vč. DPH,
v) souhlasné stanovisko k vynětí ZPF pro zastavěnou část se záměrem postavit
na p.č. 4599 a 4594 v k.ú. Jevíčko-předměstí objekt bydlení na žádost
žadatele Jiřího Smékala, Ochoz u Brna,
w) záměr uspořádat nultý ročník přehlídky mažotetkových skupin v září 2005
s finanční podporou města do 30 tis. Kč,
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x) cenovou nabídku firmy Stolařství Mrňka, Konice na dodávku EURO oken Komenského náměstí 167, Jevíčko ve výši 442 533,- Kč vč. DPH,
y) uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi pro řešení přestupků ve výši za
podaný a projednaný přestupek 1 500,- Kč a za odložený nebo postoupený
přestupek 500,- Kč pro rok 2006 a další období,
z) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti komise ŽP,
b) zprávu předsedkyně osadního výboru v Zadním Arnoštově - Markéty Krejčí.
Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení ZM 51/1 písm. f) ze dne 28. 8. 2002,
b) bod usnesení ZM 19/1 písm. i) ze dne 21. 4. 2004.
Zastupitelstvo pověřuje:
starostu ve věci:
a) exekučního jednání o nemovitosti p.č. 1991 o výměře 8157m2 a p.č. 2329 o
výměře 81 m2 a p.č. 2330 – lesní pozemky,
b) exekučního jednání o nemovitosti p.č. 2338 o výměře 6301 m2 - lesní
pozemek,
c) schváleného prodeje dle usnesení ZM 18/1 písm. j) - prodej p.č. 222/5 v k.ú.
Jevíčko-předměstí panu Janu Smékalovi, Růžová 78, Jevíčko.

Vážení občané,
vlivem zpřísňující se legislativě a prováděným kontrolám, se od
provozovatele skládky – firmy P-D Refractories CZ a.s., množí stížnosti na
výskyt nepovolených odpadů, které nelze na skládku, vzhledem k provoznímu
řádu skládky a v návaznosti na již zmíněnou legislativu vstupem naší země do
EU, ukládat.
Pro odvoz objemného odpadu, který se ukládá do velkoobjemových
kontejnerů, je zakázáno ukládat následující:
a) do kontejnerů nesmí být odkládány odpady nebezpečného charakteru –
např. směsné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorbční
činidla, zářivky, televizory, ledničky, akumulátory, utuhlé barvy, nádoby
se zbytky olejů a odpady obsahující azbest,
b) do kontejnerů nesmí být odkládány také odpady kategorie „O“ –
pneumatiky, vzdušnice, železný šrot,
c) skládka nepřijímá odpady biologicky rozložitelné jako je klestí, piliny,
hobliny a dřevěné desky z demolic,
d) do kontejnerů nelze ukládat také odpady nadměrné svojí velikostí jako
jsou například staré sedací soupravy, skříně, drátěnky, apod.
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Pokud se zjistí při prováděných kontrolách nedodržování výše uvedených
bodů, provozovatel skládky má právo a povinnost kontejner s obsahem
nepovolených odpadů vrátit zpět. Svozová firma by byla nucena obsah
kontejneru ručně přetřídit a vzniklé vícenáklady účtovat k tíži Města Jevíčka,
takže nás všech, protože by se následně promítla v „poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů“, který všichni každoročně platíme.
Výše vyjmenované odpady, které nelze ukládat na skládku Březinka,
odkládejte do:
Sběrného dvora (objekt bývalé Sodovkárny) v provozní době:
St 7:00 – 12:00 12:30 – 17:00, So 8:00 – 14:00.
Pro občany Města Jevíčka je ukládání do Sběrného dvora zdarma (je
zahrnut již v poplatku).
Doufáme, že vzniklé případné problémy jsou řešitelné, a že najdeme
společnou cestu, která by byla schůdná pro všechny zainteresované strany.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Adam Zádrapa
Ondřej Ambroz
Jakub Oliver Kubín
Ondřej Blcha
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Michal Písek – Michaela Barvířová
Vladimír Řehoř – Petra Vystavělová
Milan Štindl – Pavlína Hiklová
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Květoslava Jadrníčková
Jaroslav Kadlec
Josef Havelka
Eva Pávková
Ladislav Jílek
Jiří Kejzlar
Životní jubileum v měsíci červenci 2005 oslaví:
Zdenka Smékalová
Jubilantce blahopřejeme.
V obřadní síni města Jevíčka byly v červnu uvítány do života tyto děti:
Dominik Schuppler
Ondřej Kubín
Barbora Vykydalová
Martina Kohoutková
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Krásy baroka v Jevíčku a okolí
Barokní zámek v Biskupicích
V Městském muzeu probíhá od září 2004 nová výstava „Krásy baroka
v Jevíčku a okolí“. Úkolem výstavy je zmapovat barokní památky v našem městě
a okolí, obdivovat a vnímat jejich kamennou krásu, chránit je a zachovat ve
spolupráci s Městem Jevíčkem a památkovou péčí pro příští generace. Někdo
namítne, že již dříve jsme se setkali ve Zpravodaji s barokními sochami z první
poloviny 18. století v Jevíčku, nestačí však pouze jedno setkání, musíme se
k nim opakovaně vracet, aby k nám opět a opět promlouvaly. Objevujeme vždy
na nich něco nového, co jsme dříve nepostihli.
Dnes navštívíme barokní stavbu světské architektury, a to zámek
v Biskupicích. Půdorys barokních zámků prodělává v 17. a 18. stol. vývoj od
uzavřené čtyřkřídlé budovy (italský typ) až k francouzské otevřené tzv.
podkovovité dispozici trojkřídlé. Tak je vytvořen čestný dvůr, cour d´honneur
(kurdonér).
Biskupický zámek vzniká v letech 1713-1716. Staví ho olomoucký
probošt Vilém Vojtěch Liebštenský, hrabě z Kolovrat, který koupil dne 30. 6.
1713 biskupické panství od Františka Ferdinanda z Bohuňovic za 52 000
rýnských zlatých. Starou tvrz, která stála v místech dnešního zámku a kterou
postavili asi bratři Volfart (Wolfram) a Jan z Kynšperka, dal zbořit. Roku 1729
dědil panství Jan Norbert Liebštejnský a po něm jeho syn Jeroným. Ve své
závěti odkazuje panství bratru Rudolfovi, který je odkazuje nejmladšímu bratru,
ale za podmínky – uvedené v závěti, že do své smrti bude panství spravovat
jeho manželka Marie Antonie rozená z Blümengen. Marie Antonie se znovu
vdává za bratra svého otce Kryštofa z Blümengen, zemského hejtmana a
sběratele umění mimo jiné vlastnil sošku Spasitele od Michelangela
Bounarottiho vyřezanou ze slonoviny. Panství odkazuje Marie Antonie
nevlastnímu synovi Petru Heřmanovi, takže celý majetek přechází na rod
Blümengen.
U stavby čtyřkřídlového, na východě a severu patrového biskupického
zámku vyniká krásný v kameni provedený východní portál s ozdobným
motivem rostlinného původu (akant). Monumentálně působí průčelí severního
křídla zámku, které má výstupek (rizalit) s krátkými boky bez bočních oken, je
zvýrazněn ještě polopilíři s hlavicí a atikou s volutovým štítem (zídka na hlavní
římsou pohledově zakrývající střechu).
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Další opravy zámku provádí Josef hrabě Schaaffgotsche, který zámek
získává 3. 4. 1816. Je komorníkem a rytířem řádu císaře Leopolda. Mezi jeho
předky patří generál jízdy Valdštejnovy armády Jan Oldřich svobodný pán ze
Schaaffgotsche, symbol odvahy, ráznosti a smělosti, který po zradě Octavia
Piccolominiho zůstává vedle generálů Ilowa a Trčky Albrechtovi z Valdštejna
věrný, i když je v Opavě zatčen, mučen a bez jakéhokoli důkazu viny (zrady
císaře Ferdinanda II.) 1635 popraven.
Josef von Schaffgotsche je neobyčejně podnikavý, je předsedou jevíčské
hospodářské jednoty vzniklé již 15. 3. 1859, která podporuje zemědělství,
průmysl a zakládá první Záložny na Moravě. Staví také v roce 1836 část vesnice
zvané Flintor pro své lesní dělníky. Kolem zámku je vysazen park a v zámku je
instalováno teplovzdušné topení. V roce 1874 dědí biskup. panství jeho dcery
Antonie a Marianette Schaffgotsche, každá polovinu. Antonie se provdává za
generála prince Jiřího Lamorala Thurn-Taxise, kterému darovala Marianetta
svou polovinu panství. Tak začíná v Biskupicích šlechtický rod Thurn-Taxisů,
který zde sídlí až do roku 1945. Dne 9. 12. 1903 umírá Jiří Lamoral a po něm
dědí synové Friedrich a Hugo. Hugo padl v první světové válce 6. 9. 1915
v Bukovině. Jeho majetek dědily dcery princezny Marie, Antonie a Irene. V roce
1905 se žení Friedrich, jeho manželkou se stala Eleonore, sestřenice belgického
krále, rozená z knížecího rodu de Ligne. Měli tři děti, dceru Eulalii (1908), syny
Jiřího Lamorala (1910) a Huga (1916). Eulalie se provdala za svého bratrance
Filipa Thurn-Taxise do bavorského Hohenbergu a měla s ním čtyři děti.
Lamoral se oženil s Edite Generad a v roce 1944 se jim narodila dcera Marie,
nyní provdaná Weilerová. Po druhé světové válce byl L. nezvěstný. V roce 1940
se oženil Hugo s Ingeborg Sponerovou, dcerou výrobce prádla Karla Sponera
z Chornic. Měli dva syny Karla a Friedricha, kteří žijí v Rakousku. ThurnTaxisové opravili východní křídlo zámku, rozšířili zámecký park a ohraničili ho
cihlovou zdí.
Dne 10. května 1945 byl bez soudu Friedrich Thurn-Taxis zastřelen.
Jeho manželka Eleonore, která byla v Biskupicích oblíbená, chovala se k českým
obyvatelům přátelsky, odjíždí na podzim 1945 do Belgie. Syn Hugo dostává
v září 1945 povolení k vycestování do Rakouska. Panství Biskupice včetně
zámku získává čsl. stát. Dvory v Jaroměřicích a Biskupicích byly rozparcelovány.
Zámek se stal v roce 1955 sídlem základní školy, v roce 1965 nový majitel
Moravské šamotové a lupkové závody provádí rozsáhlou přestavbu v hodnotě
520 000 Kč, bylo zřízeno 16 bytů, konírna upravena na taneční sál. Tyto
přestavby zasáhly nepříznivě do podoby zámku, který nebyl později udržován a
je dnes ve špatném stavu. Jeho majitelem se stal sochař a restaurátor p. Maňák.
Ing. Jan Suchomel
Jevíčský zpravodaj 7/2005

9

www.jevicko.cz

Moriamur pro patria!
Roku 1928 vyhlásil ministr národní obrany výroční den bitvy u Zborova
– 2. 7. 1917 za svátek československé armády. V kalendáři slavnostních dnů
Československé republiky se stal po 28. říjnu druhým nejvíce oslavovaným
datem. Dne 8. listopadu 1928 (výroční den bitvy na Bílé hoře) byla zahájena za
účasti prezidenta republiky T. G. Masaryka, členů vlády, generality, spolků atd.
na Vítkově v Praze stavba památníku padlých legionářů.
Ve svém článku bych chtěl připomenout skutečnost, že této slavné
bitvy se zúčastnili také tři vojáci – legionáři narození v Bělé a Maloníně. Je
obdivuhodné, že ze dvou vesnic, jejichž hranice je dána potokem, pocházeli tři
účastníci této bitvy. Vždyť celá československá brigáda, rozčleněná na sedm
praporů měla pouhých 3 500 vojáků. Protože jedním z těch tří byl můj strýc
Gabriel Skácel, chtěl jsem se o osudu legionářů z Bělé – Malonína dovědět více.
Napsal jsem proto do Vojenského historického archivu a odtud jsem dostal
požadované záznamy legionářů, doufám proto, že moje údaje budou přesné.
Podle tohoto archivu pocházeli z Bělé – Malonína tito legionáři:
Richard Kouřil – narozený 9. 5. 1893 četař 6. střeleckého pluku,
Julius Nárožný – nar. 6. 2. 1890 – šikovatel 8. střeleckého pluku. Oba odmala
byli a v legiích se také hlásili jako členové Sokola. Bitvy u Zborova se zúčastnili a
také zde padli Vojtěch Šich z Malonína a Josef Skácel z Bělé. Gabriel Skácel,
narozený 24. 3. 1898 v Bělé bitvu přežil. Dožil se pak osmdesáti let. Krátce před
svou smrtí navštívil naposledy Bělou a Jevíčko a při té příležitosti mi předal
některé osobní doklady. Protože zatím bohužel neznám nic bližšího o Vojtěchu
Šichovi a Josefu Skácelovi, kteří 2. 7. 1917 u Zborova padli, chci podrobněji
uvést alespoň údaje o svém strýci.
Gabriel Skácel se vyučil pekařem. Bylo to v prvních letech války. Jeho
otec a starší bratr Jaroslav již byli odvedeni a zúčastňovali se bojů na ruské
frontě. Doma zůstali s matkou kromě něj ještě čtyři mladší sourozenci. Bydleli
v jedné pronajaté světnici, odkázáni na výdělek matky, zemědělské dělnice. Jak
se válka prodlužovala, začínala všeobecná nouze a hlad. Gabriel nosil domů
hladovým sourozencům u mistra pekaře ukradený chleba, dokud jej kdosi
neudal a pak, aby se vyhnul soudu a vězení, přihlásil se dobrovolně na frontu.
Byl spěšně vycvičen (pluk byl organizován v Šumperku) a poslán na ruskou
frontu. Jako vojín 93. pěšího pluku byl 10. října 1916 při bojích v Karpatech
zajat a jako zajatec se ocitl v ruském vnitrozemí. Již 17. ledna 1917 se v Kamenci
Podolském přihlásil do československých legií, takže se jako vojín zákopnického
oddílu zúčastnil památné bitvy u Zborova. Na rozdíl od svých rodáků z Bělé ji
přežil. Buď jako zraněný nebo nemocný byl odeslán do nemocnice v Kyjevě.
Dne 9. července 1918 byl převelen z pluku Jana Žižky a zapsán jako
jízdní vojín 2. eskadrony jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa. Jako jezdec
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prodělal pak četné boje a šarvátky při obraně Sibiřské magistrály, po níž byli
českoslovenští legionáři přepravováni do Vladivostoku. Jako jeden z posledních
pak byl evakuován lodí přes Ameriku do Francie a pak vlakem do vlasti. Z I.
světové války se tak vrátil až 5. srpna 1920 a demobilizován byl opět
v Šumperku 8. února 1921.
Ještě na chvíli se vraťme k našim hrdinům, účastníkům bitvy u
Zborova. Cituji z knížky Jana Galandauera Bitva u Zborova, kde na str. 32 je
popisován nástup vojáků ke Zborovu: „Vždycky jsme si přáli, když jsme byli
jako rozvědčíci roztroušeni v ruských divizích, abychom šli jednou společně do
boje proti odvěkému nepříteli. Když jsme pochodovali Tarnopolem do vsi Bělé,
to byl dojem, na který celý život nezapomenu. Československé vojsko – tři
pluky s husitskými prapory – pochodovalo v plné zbroji, zase po tři sta letech.
Hudba hrála nadšení nemělo konce. Když jsme pochodovali z kopce dolů,
nestačili jsme se ohlížet, slzy nám tekly radostí – to nás bylo! Tři tisíce
osmahlých mladých tváří, tři tisíce bratří, odhodlaných zemřít za vlast.“
Ještě několik údajů závěrem. V průběhu I. světové války byl postupně
povolán do zbraně asi jeden milión Čechů. Zahraničního odboje se z jevíčského
soudního okresu zúčastnilo celkem 230 mužů. Z toho bylo 204 legionářů
ruských, 21 italských a 5 francouzských.
Z popudu Jednoty Československé obce legionářské byl postaven
v Jevíčku na náměstí Památník odboje. Alegorické sousoší bylo dílem profesora
jevíčského reálného gymnázia Martina Poláka. Slavnostní odhalení památníku se
konalo 6. července 1927. Dne 31. července byla v Bělé na jeho rodném domě
umístěna pamětní deska Josefu Skácelovi. Památník odboje od Martina Poláka
byl odvezen a zničen v září 1940 na příkaz německých úřadů.
Josef Skácel jun.

Program kina Astra na měsíc srpen
6. – 7.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký film:
XXX: NOVÁ DIMENZE
Další nebezpečná akce agenta XXX. V hlavních rolích Ice Cube, Samuel L.
Jackson a Willem Dafoe.
Vstupné: 64,-Kč
Mládeži přístupný
13. – 14.
sobota ve 20.00 hod.
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neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
BUĎ V KLIDU
Každý chce mít superstar… John Travolta se vrací jako Chili Palmer z filmu
Chyťte ho! Dále hrají: Uma Thurmanová, Danny De Vito, Rock, Harvey Keitel
a další.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
20. – 21.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký film:
KRUH 2
Strach uzavírá kruh. Každý, kdo se podívá na děsivé Samařino video, přesně za
sedm dní zemře.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži nepřístupný
27. – 28.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
PO KRK V EXTÁZI
Žiješ jenom jednou. Filmový thriller, ve kterém zdvořilý hrdina beze jména,
Daniel Craig, je dokonalý profesionál.
Vstupné: 64,-Kč
Mládeži nepřístupný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena.
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