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Zprávy 
z Klubu přátel

Rok 1939 v boskovické kronice

Příchod německého vojska 
�6. března k �8. hod. za sněžení a 

mrazu přišlo do města německé voj-
sko. 4. Schützenregiment �3. motor. aus 
Mährisch Schönberg. Dle vypravování 
byli vojáci ponejvíce ze severu Německa. 
Obsadili budovy gymnasium, měšťan-
skou školu, obecní školu chlapeckou a 
obecní školu dívčí. Přijelo asi 2000 mužů 
s oddíly dělostřeleckými a strojními puš-
kami. Na náměstí po levé straně postavili 
asi 50 kanonů s vozy muničními, v něk-
teré ulici postavili kanony v palebném 
postavení, v ulicích seřadili auta doprav-
ní. Vojáci se chovali odměřeně, lidí si moc 
nevšímali a není známo, jaké očekávali 
uvítání, jen prý hledali pobořené domy a 
továrny, které prý byly za nepokojů zpus-
tošeny, a velmi se divili, že jich nenašli 
a že v městě trvá úplný klid a pořádek. 
Obyvatelé si vojáků tuze nevšímali a jen 
obzvláštní zvědavci přišli na náměstí, aby 
shlédli, co si k nim ochránci přivezli. 

Vojsko mělo strohou disciplínu, 
v mnohých případech při cvičeních a 
pochodech dělali vojáci dojem pohybli-

vých strojů. Rozkazy velících musely býti 
přesně splněny, neuspokojivé výkony byly 
přísně trestány, což bylo pozorováno při 
Nacheksezieren, kdy cvičící poddůstojník 
podal si postiženého, jak náleží. Dopra-
va vojska a všech potřeb byla obstarána 
motorovými vozidly. U každé ubikace 
byla pojízdná kuchyně, kde byly umístěné 
oddíly stravovány. Strava byla vydatná a 
o vojsko jak při stravování, tak i v ošacení 
bylo dobře pečováno. Než vojáci navště-
vovali rádi hostince, kde si pochutnávali 
na našich jídlech, řízky, klobásy, bílé peči-
vo a cukrové pečivo byly hojně vyhledává-
ny. Ceny za požitá jídla se jim jevily velice 
nízké, za večeři platili 5 až 8 Kč, což neby-
la při stanoveném kursu �:�0 ani � marka. 
Kolik u nás korun, tolik v Reichu platili 
marek za méně jakostní výrobky. Vojáci 
i důstojníci hojně nakupovali v krámech 
zboží všeho druhu za ceny pro ně velmi 
nízké. Střevíce za 9 marek, � m sukna za 
8 až �5 marek v celé říši nedostal. Před 
velikonočními svátky, kdy mnozí dostali 
dovolenou, byly krámy nakupujícím voj-
skem obleženy. 

Koncem března přijela do zahrady 
obecní dívčí školy kuchyně označená 
Červeným křížem, že bude stravovati 
chudobné a podvýživou ohrožené obča-
ny. V prvých dnech se lidé nehlásili pro 
podávaná jídla, až přec neodolali a stavěli 
se do řady, aby vyčkali, až němec. sestry 
začnou rozdělovati. Zatím sestry připra-
vily řadu malých i dospělých žadatelů 
s nádobami, dětem rozdávaly i kousky 
čokolády, při čemž přivolaný voják vyfo-
tografoval prosící a podílené ubožáky, 
aby byl důkaz, jak němec. vojsko přispívá 
obyvatelstvu. Po týdnu kuchyně odjela, 
hladovějící již byli nasyceni.

Vojsko zůstalo v městě do 20. dub-
na, kdy seznalo, že již ho tu není třeba, 

Členská schůze 2014
Jako každý rok i letos se uskutečni-

la první členská schůze KPB roku 20�4. 
V úterý 4. března se ve videosále kina 
Panorama sešlo 55 členů Klubu. Úvodem 
předsedkyně Klubu Jarmila Winklero-
vá přednesla Výroční zprávu o činnosti 
v roce 20�3 a konstatovala, že všechny 
naplánované akce byly realizovány. Něk-
teré byly velmi úspěšné, jiné méně. Násle-
dovala zpráva o hospodaření a zpráva 
Revizní komise, která konstatovala, že 
naše účetnictví i činnost jsou v pořádku 
a odpovídají našim stanovám. 

V následné diskusi se hovořilo o 
problémech, které členy Klubu trápí 
už velmi dlouho, dalo by se říci něko-
lik let. Trvalým problémem se zdají 
být Naučné stezky zdraví. Vandalové je 
stále ničí a jejich údržba začíná být pro 
Klub trochu problematická – fyzicky i 
finančně. Jednání s MÚ o řešení tohoto 
problému zůstává bez výsledku. Stej-
ně jako to, že MÚ není ochoten pomá-
hat neziskovým organizacím  ve měs-
tě při jejich problémech. Další disku-
se se týkala zájezdů. Problémem je to, 
že organizace, kde převažují senioři si 
těžko mohou zkoordinovat své plány a 
jednotlivé projekty. 

V závěru členské schůze členové 
schválili Plán práce na rok 20�4. Úpl-
ný závěr byl sladký – tvarohové koláče, 
mramorová bábovka, čokoládový řez 
a dobrá káva při které diskuse i dobrá 
nálada pokračovaly.

Petr Vítámvás

16. března 1939 obsadili Boskovice němečtí vojáci z 13. střeleckého pluku 
ze Šumperku (Mährisch Schönberg) (foto archiv paní Látalové).

(pokračování na str. 2

KPB Vám nabízí 
následující publikace: 

M. Minxová: Pověsti a vyprávěnky 
z Boskovic

O. Sirovátka: Lidové písně, pověsti 
a dětské hry z Boskovicka

J. Koutný: Boskovice, můj Betlém

K dostání u boskovických knihkupců 
a v informačním středisku.
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(dokončení z 1. strany)

Rok 1939 v boskovické kronice
obchody již byly vyprodány, a odjelo do 
Šumperka. Obyvatelstvo se těšilo, že žac-
tvo zase půjde do školy, neboť od přícho-
du německého vojska nebylo vyučováno. 
Správě města nastala povinnost zahladiti 
stopy, které vojsko v budovách i na uli-
cích zůstavilo.

Bytová nouze
V městě projevil se nedostatek bytů. 

Přistěhováním četných rodin ze zabra-
ného území byly obsazeny a k obývání 
upraveny všechny volné místnosti, pří-
buzní brali přátele do svých mnohdy ne 
rozlehlých bytů. Přistěhovali se rodiny 
řemeslníků, úředníků, učitelů a profe-
sorů, kteří po ztrátě zaměstnání v zabra-
ném území uchýlili se do Protektorátu, 

našli zaměstnání v českém prostředí 
anebo byli ustanoveni u zdejších úřadů. 
Do úřadů byli ustanovováni důstojní-
ci z propuštěné české armády. I od �3. 
pěšího pluku zůstalo několik důstojní-
ků u zdejších úřadů a byli ustanoveni 
jako úředníci. Po rozpuštění �3. pluku 
převzala výzbroj a skladiště říšská bran-
ná moc a plná nákladní auta odvážela 
zásoby plukovní než skladiště a ubikace 
vyprázdnila. Tím však se bytová nouze 
nezmenšila, jelikož použitá skladiště, 
ač měla velké zásoby, nebyla schopna k 
bydlení. Nouzi se neodpomohlo ani tím, 
že byly další osoby zatýkány a odváženy 
do Brna, do Vratislavi a pak po vyšetření 
a odsouzení jinde umístěny. Mnohdy se 
rodina dlouho nedověděla, kam se dostal 
odvezený příslušník.

Eislerovy továrny v Boskovicích
Nenápadně a v tichosti proběhla v roce 20�3 kula-

tá jubilea počátku činnosti podnikavé rodiny Eislerů 
z Boskovic. Od vydání povolení Adolfu Eislerovi k pro-
vozování obchodu se železem uplynulo �60 let (�853). 
Před �05 let požádal Jakob Eisler za firmu Adolf Eisler 
o povolení stavby a výroby v továrně na kovové zboží u 
vlakového nádraží, později objekty n. p. Minerva Bos-
kovice (�908). Třetí výročí se týká opět Jakoba Eislera, 
který roku �888 započal vyrábět plechové kouřovody 
(roury ke kamnům) v kůlně ve dvoře domu č. 44 (nyní 
Bílkova ulice č. 5) a v roce �889 se stal spoluzakladate-
lem firmy J&M Eisler, Továrna na plechové zboží.

Jak to vlastně bylo s Eislerovými firmami? Někteří 
boskovičtí badatelé uvádí, že ve městě byla jedna Eis-
lerova firma, jiní zastávají názor, že byly nejméně dvě, 
možná však i více než dvě. Stejná otázka nás napadne 
po přečtení stati ing. Stanislava Pavlíka „Počátky kovo-
výroby v Boskovicích“. Autor zde uvádí: „V roce �854 
založil v Boskovicích na severozápadním okraji města, 
nedaleko dnešní železniční stanice, Adolf Eisler továrnu 
(větší dílnu), na kovové zboží. V obchodním rejstříku 
zemského soudu v Brně byla zapsána jako „Adolf Eisler, 
Metallwaren-Fabrik, Boskowitz, Mähren…“

Kdo trochu zná historii Boskovic, počátky továr-
ny Minerva a její spojitost s firmou Eisler, uvědomí si, 
že údaj ing. Pavlíka o vzniku továrny Eisler je chyb-
ný. Kolem roku �855 se totiž v místech, kde dnes stojí 

budovy podniku Dürkopff-Adler, dříve Minerva a ještě 
dříve Továrna na železné zboží Adolf Eisler, nacházela 
pouze pole. Teprve po roce �900 a později, v souvislosti 
se stavbou železniční tratě Skalice – Boskovice – Vel-
ké Opatovice – Chornice v roce �908, v těchto místech 
začal stavební ruch, např. stavba cihelny pana Jaroslava 
Hurába, městská elektrárna, obytné domy. 

Historie firmy „Adolf Eisler, Metallwaren-Fabrik, 
Boskowitz“ začíná až v těchto letech.

Při pátrání po firmách rodiny Eislerových jsem 
nacházela dokumenty v různých archivních fondech 
Státního okresního archivu Blansko a Moravského 
zemského archivu v Brně. Zjistila jsem, že v Boskovi-
cích bydlelo několik rodin Eislerů a jejich příslušníci 
byli poměrně odvážní, podnikaví, vzdělaní a zřejmě i 
bohatí. Dnes se zmíním jen o těch, kteří měli něco spo-
lečného se železem a podíleli se na vzniku a provozu 
kovodělných továren.

JACOB EISLER
Při návštěvě židovského hřbitova v Boskovicích si 

nelze nevšimnout vysokého tmavého pomníku nedale-
ko obvodové zdi vpravo od vstupní brány. Tento pomník 
patří Jakobu EISLEROVI, zakladateli podniku J (Jakob) 
& M (Max) Eisler, Továrna na kovové a plechové zboží v 
Boskovicích, později majiteli firmy Adolf Eisler, Továrna 
na kovové zboží, předchůdci nejen v Boskovicích zná-
mé továrny na výrobu šicích strojů, tedy bývalému n.p. 
Minerva Boskovice, dnes Dürkopf-Adler, a.s. 

Jakob Eisler se narodil 28. listopadu �845 v Bosko-
vicích rodičům Isaku Eislerovi a jeho manželce Lei, roz. 
Löw jako předposlední z pěti sourozenců. Po ukončení 
školní docházky nastoupil Jakob do učení v obchodě 
se železem v Boskovicích na náměstí, který patřil jeho 
strýci Adolfu Eislerovi. U strýce (švagra, jak se někdy 
v dokumentech uvádí) Adolfa zřejmě Jakob bydlel až 
do roku �886. Tento letopočet se totiž později uvádí 
ve sčítání lidu z roku �9�0 o příchodu Jakoba Eislera 
do Boskovic-Židovského města.

Koncem roku �877 se Jakob oženil s Katharinou 
Mayerovou z Boskovic. Měli pět dětí, syna Julia, nar. 
26. 9. �878, Roberta, nar. 8. �2. �879, Maxe, nar. �7. 3. 
�88�, Fritze Heinricha, nar. �8. 4. �883, a dceru Irmu, 
nar. 2. 8. �885. Katharina (Kateřina) Eislerová však 22. 
února �888 zemřela a Jakobovi zůstalo pět malých dětí. 
Na počátku roku se oženil podruhé, tentokrát se jeho 
ženou stala Matylda Jelínková z Hoštic. S ní měl dceru 
Lily, narozenou 24. �2. �889.

Podnikatelské aktivity Jakoba Eislera v kovový-
robě se v záznamech Židovské obce Boskovice popr-
vé zmiňují v roce �888. V té době už Jakub vlastnil 
obchod se železem po svém strýci, byl tedy finančně 
zajištěn a mohl své podnikání rozšířit. Jeho činnost 
zřejmě nebyla oficiálně ohlášena, protože téhož roku 
(�888) 5. prosince podalo Společenstvo řemeslných 
živností v Boskovicích prostřednictvím svého předse-
dy Tomáše Marka stížnost následujícího znění (přepis 

původního textu):
„Obchodník se železem Jakub Eisler v Boskovi-

cích, provozuje již po tři měsíce živnost řemeslnou, 
totiž zřídil si dílnu v židovském městě v domě pána 
Frydmana, v níž vyrábí pomocí stroje plechové roury 
a záhyby (kolena) a přitom zaměstnává pět pomocní-
ků zámečnických, dále míní vyrábět plechové kamna 
trouby do kamen atd.

Poněváč jest to výroba řemeslná, a patří k živnos-
ti zámečnické, a Jakob Eisler k provozování živnosti té 
opravněn néni a ani dosavád ji neohlásil, vidí se Spole-
čenstvo ř. ž. (řemeslných živností) nuceno prositi slavné 
C. K. Okresní Hejtmanství v Boskovicích, ráčiž zaká-
zati další výrobu živnosti zámečnické Jakobu Eislero-
vi, a za neoprávnění výroby té a neoznámení živnosti 
by byl potrestán.

V Boskovicích dne 5. prosince �888 
Tomáš Marek, t. č. předseda“

Stížnost společenstva prošetřil místní četník a Jakob 
Eisler byl potrestán, jak vidno z dalšího záznamu:

„Actum 4/� �889:
Jakob Eisler, 42 starý,
mosaistického vyznání, obchodník se železem 

v Boskovicích přiznal v roce �888 asi �200 kusů ze 
železa (plechu) vyrobených, z nich z každého dostane 
za koupi asi 5 kr. Vinou přestoupení § �32 r. z. č. 227 ze 
dne 20. �2. �854 má zaplatit pokutu 5 zl. do nemocenské 
pokladny. Arest – vězení na 24 hodin se odkládá 

Jakob Eisler, Geschlosen und gefist
(Uzavřeno a skončeno)“ 

(Pokračování v příštím čísle VLB)Dům v Bílkově ulici č. 5.

Náhrobek na židovském hřbitově v Boskovicích.

Marie Wetterová
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Vzpomínka stará 100 let

Komenského ulice směrem od nádraží. Vlevo pivnice a kavárna Miroslava Novotného, druhý zprava bývalá modlitevna 
českých bratří

Miroslava Minxová
Zvláštní postavení v Boskovicích 

mívala Německá ulice (dnešní Komen-
ského ulice), jedna z nejstarších částí 
města. Asi před �00 lety byla osídlena 
většinou středními a malými rolníky. Jen 
někteří patřili k „sedlákům bohatým“, 
kteří vlastnili osm, deset nebo patnáct 
hektarů polí a luk.

Roku �868 dali postavit manželé 
Klevetovi na konci ulice sousoší zakla-
datelů naší vzdělanosti Cyrila a Meto-
děje. Z velké rodiny Klevetovy pomřeli 
téměř všichni na mor, který řádil právě 
kolem svátku obou věrozvěstů. Z vděč-
nosti, že se někteří z nich zachránili, dali 
na památku vytesat podobu obou kněží 
do kamene. Od té doby byly sochy každo-
ročně 5. července zdobeny květinami. V 
ten den celá ulice držela svorně svátek. 
Toho dne se nepracovalo. Děti dovádě-
ly na kolotoči a houpačkách, s kterými 
pravidelně každý rok přijížděli komedi-
anti a rozložili se na nevelkém prostran-
ství na konci ulice v místě, kde dnes stojí 
hotel Slávia. 

V této starobylé ulici, vonící v létě 
rozkvetlými lipami stával domek, jehož 
stáří se odhadovalo nejméně na 200 let. 
Nebyl podsklepený a byl vystavěný celý 
až po střechu z kamene. (Byl zbořen 
za války.) Měl malou kuchyňku a velký 
pokoj. Byl nízký s malými okny. Hospo-
dářská stavení byla uvnitř dvora. Sestá-
val ze dvou částí. Nižší obytné, do které 
se vcházelo vraty a částí vyšší, která před 
padesáti lety nebyla už desítky let obyd-
lená a sloužila za skladiště odložených 
věcí. A tato část byla právě nejzajímavěj-
ší. Dřevěnými dveřmi se vešlo do velmi 
tmavé předsíňky, která byla osvětlena 
jen potud, pokud se otevřely dveře. Z 
předsíňky se stoupalo dřevěnými scho-
dy do malé místnosti se začernalými 
dřevěnými trámy na stropě a cihlovou 
podlahou. Tato nevelká místnost prý 
byla před �00 - �50 lety modlitebnou 
českých bratří.

Tento starobylý dům byl selským 
stavením. Před sedmdesáti lety tu řeh-
talo ve stájích deset koní. Nákladní auto-
mobilová doprava dosud neexistovala. 
Všechnu přepravu vykonávali lidé koň-
skými potahy. Majitel tohoto domku pan 
Sedlák vozil denně do Skalice a zpět do 
Boskovic poštu. Bývaly to balíky, dopisy 
a také peníze. Čtyřikrát denně uháněl 
z Boskovic krytý poštovní vůz (ve 4.30, 
��.00, �3.30 a 20.30 hod.)

Nejhorší jízdy byly na podzim brzy 
ráno a pozdě večer, kdy se poštovní vůz 
kodrcal po hrbolaté silnici a ostražitě 
vjížděl do hlubokého úvozu před Mlad-
kovem pod Vinohrádkami. Dnes je tento 
úvoz zasypán. Avšak v dřívějších dobách 
vedla přes něj cesta jako přes hlubokou 
průrvu, po jejichž stranách se zvedaly 
dosti příkré svahy. Byly porostlé hustým 
lesem a křovím, takže jezdec, chodec či 
povoz, vjíždějící do tohoto místa, pono-
řil se na dno dosti úzké a hluboké rokle. 
Jestliže na silnici, v polích bylo i v noci 
vidět alespoň obrysy věcí kolem, byla v 
úvozu černá hustá tma. Bylo to místo jako 
dělané pro různé nekalé živly.

V roce l969 o tom vyprávěla Anna 
Sedláková, narozená v roce �896, která 
byla jednou z šesti dětí na statku.

„Jednou, bylo to na podzim, kdy se 
brzy stmívá, jeli jsme s poštou do Skalice. 

Vůz jsme měli naložený samými klobou-
ky. Ty tehdy dělali ve Svátkově továrně (V 
Havlíčkově ulici, bývalá Hrůzova likérka, 
potom Kras). A kromě těch klobouků js-
me vezli s sebou i peníze. Bylo jich tehdy 
několik tisíc. Když vezl otec peníze, nikdy 
nejel sám, vždycky ho někdo doprová-
zel. Tehdy jsem s ním jela já. Otec seděl 
na kozlíku a podřimoval. Koně zvyklí na 
tuto cestu chodili téměř sami. Když js-
me sjížděli k Vinohrádkám a blížili se k 
úvozu, koně znepokojeně frkali, jako by 
cosi cítili, jako by se báli. Ani mně neby-
la moc dobře.

Vjíždíme do úvozu a teď to začalo. 
Zprava, zleva najednou vyskočily jaké-
si postavy. Některé se vrhly ke koňům, 
pověsily se jim na krk, jiné chtěly vyska-
kovat k nám na vůz. Otec se rázem pro-
bral z dřímoty. I já jsem se vzpamatovala. 
Chytila jsem do ruky „lácary” (opratě). 
Opřela jsem se nohama o plentu (deska 
na kozlíku na opření noh).

Otec chytil bič a šlehal na všechny 
strany. Při tom křičel a nadával: „Vy lum-
pové, vy darebáčci.” Koně sebou trhli a 
začali tryskem letět.

Chlapi křičeli a odskočili. Jízda to 
byla příšerná. Koně se řítili Mladkovem 
ke Skalici. Nedej Pánbůh, aby nám teh-
dy někdo vkročil do cesty. Bývalo by to 
dopadlo moc špatně.

Když jsme dorazili před poštu do 
Skalice, z koní jen lilo. Ihned jsme je 
vypřáhli, hodili na ně houně a půl hodiny 
s nimi chodili dokola než zchládli. Pak js-
me vše vyprávěli poštmistrovi a byli jsme 
rádi, že to tak dobře dopadlo.

Za krátký čas nato jsme se dozvě-
děli o těch výtečnicích. Otci se zdálo, 
že jednoho z nich poznal. Zmínil se o 
tom v hospodě a hned nato k nám při-
šli čtyři chlapi a prosili otce, aby nic 
nehlásil četníkům. Pro mne to byl záži-
tek na celý život. Ještě dnes, i když je mi 
tolik let, si všechno pamatuji do všech 
podrobností.“

Na statku se o koně starali pacholci. 
Koně museli mít vzornou čistotu. Každý 

den ráno je hřebelcovali. Pak je kartáčo-
valí rýžákem a mastili jim kopyta olejem. 
Dbali na to, aby byli řádně okuti. Vyhazo-
vali denně hnůj, dávali jim čistou pode-
stýlku. V jednom koutě konírny byla slá-
ma na dřevěné pryčně. Zde někteří čele-
dínové spávali, přikryti houní.

Kromě koní byly na statku čtyři 
krávy. Mléka byl nadbytek. Děvčata �� 
- �2�etá musela krávy podojit do hrotků 
dříve, nežli šla do školy a zanést mléko 
do obchodu, kde je od nich vykupovali. 
Zbytek mléka se nechal stát, selka sbíra-
la smetanu a jednou za čtrnáct dní děla-
li máslo. Sebranou smetanu nalila do 
máselnice. Do smetany tloukli dřevěnou 
palicí tak dlouho, až se máslo oddělilo 
od podmáslí. Stlučené máslo vyjmuli a 
natlačili do zvláštních dřevěných forem 
oválného tvaru.

Po vyklopení mělo máslo na povrchu 
všelijaké květinky, růžičky, lístečky či jiné 
ornamenty. Takto zdobené máslo se bali-
lo do čistě opraných křenových listů.

Velikou události na statku byly žně. 
V době, kdy dozrávalo obilí, chodil hos-
podář často na pole, díval se, zda je obili 
zralé. Rozdrtil obilný klásek v ruce, kou-
sal do zrnek, aby zjistil, zda už dosáh�o 
potřebné zralosti.

Doma zatím nádeníci a členové rodi-
ny připravovali pro uskladnění a mláceni 
stodolu. Především upravili mlat - rov-
né místo uprostřed stodoly. Ve velkých 
dřevěných neckách smísili žlutou hlínu 
- žlutici s kravinci a vodou a zpracová-
vali tak dlouho, až dostali nepříliš hus-
tou a nepříliš řídkou hladkou hmotu, 
kterou mlat potírali a vyrovnávali. Pak 
všechno nechali několik dni zaschnout. 
Zbytkem hmoty natírali také chodbu v 
obytném domě.

Co a kde se bude kosit, určil sám hos-
podář. Selo a sklízelo se na polích, která 
měla svá jména: Na dlouhých, na Trníčku, 
v Janových dolech, na Farářce, na Bah-
nech, na Prašnicích, v Tarasech, na Čer-
veném vrchu, u Mordovanské studánky, 
nebo ve Střelcích.

Na konci sklizně obilí vybírali ženci 
nejlepší obilné klasy, z nich uvili věnec 
a propletli polním kvítím. K tomu při-
chystali velikou kytici. Obojí předali s 
posledním vozem obilí hospodáři. Při 
tom nejvýřečnější z čeledi, obvykle to 
byla žena, říkávala:

Ó bránko, bránko, rozestup se na 
stránko. 

Rozestup se šíře, abych mohla při-
stoupit k panu hospodáři blíže. Co já 
jsem ubohá vystála, než jsem tu kytici 
uvila, všem jsem ji podala, žádná ji nésti 
nechtěla, poněvadž, kurážná nebyla.

A já že kurážná jsem, přináším tuto 
kytici až sem.

Při této kytici přeji vám štěstí, zdra-
ví, Boží požehnání. V této kytici je jed-
no červené kvítečko a to praví přijmou-
ti kytici ode mne. Při podávání věnce 
se říkalo:

My k vám přicházíme a vám při-
nášíme památku našich letošních žní. 
Když jsme to kvítí chtěli míti, museli js-
me do dalekých krajin jíti. Nejen jíti, ale 
jeti, čtyřma vranýma koňma diamantem 
kutýma a damaškem kšírovanýma.

Když jsme šli přes jeden hájíček, 
vyběhl na nás mysliveček a on nám ten 
věnec chtěl bráti, my jsme jej nechtěli 
dáti. Že jej nedáme, neb jej pro našeho 
hospodáře máme. Při tomto věnečku 
přejeme vám štěstí, zdraví a Boží požeh-
nání. V tomto věnečku je jedno červe-
né kvítečko a to praví přijmouti věnec 
ode mne.

Povinností hospodáře bylo chasu 
podělit pitím a penězi.

Každé roční období mělo své půva-
by. Po skončení žní přicházely polní prá-
ce podzimní. Po jejich skončení všichni 
čekali na dlouhé zimní večery a povídač-
ky u sousedů.

Celá ulice prožívala všechny udá-
losti roku společně, vypomáhal soused 
sousedovi, po večerech se navštěvovali a 
besedovali. Tento obrázek zašlého života 
už žije jen ve vzpomínkách starých lidí a 
nenávratně mizí.
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Petr Vítámvás

Betlém v klášterním kostele v Rajhradě.

3�. března před �00 lety se v Lysicích 
narodil Jaroslav Vaněk, řezbář, sochař 
a restaurátor. Základní vzdělání získal 
v Lysicích, od roku �928 se učil řezbářem 
v Poličce a poté v Brně v řezbářské firmě 
Josefa Proseckého na Pekařské ulici, v l. 
�93�-�933 absolvoval večerní kurzy při 
Škole uměleckých řemesel v Brně u prof. 
Oppenheimera. Následně pracoval jako 
řezbář u firmy Bek v Kutné Hoře; zde byl 
za okupace nasazen jako dělník ve stříbr-
ných dolech na Kaňku. Od r. �945 půso-
bil jako samostatný umělec v Brně, roku 
�950 se stal členem Svazu výtvarných 
umělců v sekci restaurátorství. 

Od roku �945 se podílel na opravě 
válkou poškozených památek v Brně, a 
takto se vlastně dostal i k profesi, které se 
pak věnoval celý život – betlemářství; pro 
kostely v Komíně, Králově Poli a mino-
ritský kostel doplnil poškozené betlémy, 
respektive začal vytvářet náhradou za 
zcela zničený betlém nový, a právě bet-
lém u minoritů se pro něj stal, dá se říci, 
celoživotním dílem, pracoval na něm 
průběžně od roku �946 až téměř do své 
smrti v roce �99�. Vzniklo tak jedinečné 
dílo, patrně největší na Moravě. Jaroslav 
Vaněk do něj vložil všechnu svou víru, 
lásku k Bohu, církvi a v neposlední řa-
dě také dlouholeté přátelství s minorit-
ským otcem provinciálem Norbertem 
Škrdlíkem, jehož věrná podoba v jedné 
ze soch betlémského komplexu patří 
k unikátům města Brna. Na žádost P. 
Škrdlíka vyřezal nejprve jesličky (ty byly 
bohužel odcizeny). V dalším roce přiby-
la socha Panny Marie a svatého Josefa a 
v roce �948 byla vyřezána stáj a základní 

sestava kolem jesliček. V roce �949 při-
byl první ze Tří králů a postupně vyřezá-
val další figurky, mezi nimiž se objevují i 
postavy dvou chlapců, ve kterých řezbář 
znázornil své syny. Zvláštností betlému je 
figurka P. Škrdlíka, díky jehož podpoře a 
dlouholeté spolupráci mohl tento betlém 
vzniknout. Betlém má takřka 20 metrů 
dlouhý podstavec, na jeho ohradě jsou 
reliéfy navštívení, obřezání, obětování 
a útěk do Egypta. Figury jsou z lipového 
dřeva, o velikosti 0,5 – � m, poslední z 
nich přibyla roku �990 před autorovou 
smrtí a představuje sv. Anežku Českou. 
(V roce 20�2 betlém zrestauroval pan 
Zdeněk Marek.)

V roce �955 dostal Jaroslav Vaněk k 
dispozici prostor v zadní části chrámové 
lodi kapucínského kostela Povýšení sv. 
kříže v Brně s prosbou o vytvoření bet-
lému. Sochař, kterému byl určen pouze 
prostor bez jakýchkoliv dalších požadav-
ků, zde vytvořil pozoruhodné dílo, kde ve 
výrazu obličeje každé postavy můžeme 
vyčíst určité pohnutí – zadumání, úžas 
či překvapení. Za svého života stavěl 
tento betlém autor vždy sám, naposle-
dy v roce �990. Tehdy se zrodil nápad 
umístit mezi figurky betlému také posta-
vu sv. Františka z Assisi coby zakladatele 
tradice stavění jesliček. V létě roku �99� 
Jaroslav Vaněk vyřezal své poslední dílo 
– reliéf sv. Františka jako součást bet-
lému v kostele u kapucínů. Ve stejném 
roce 4. října, v den svátku tohoto světce, 
zemřel. Sv. František je zpracován pod-
le motivu příběhu o vlku z města Gubia. 
Figuru vlka, které již nestihl vyřezat hla-
vu, dokončil později jeho spolupracov-
ník, pan Kokeš. 

Pro klášterní kostel sv. Petra a Pav-
la v Rajhradě vytvořil betlém s postava-
mi svaté rodiny téměř v životní velikosti 
(betlém byl později doplněn o postavy tří 
králů). Betlémy jsou vrcholem a korunou 
Vaňkova díla.

Jako restaurátor se podílel na opra-
vách zejména sakrálních památek pře-
devším v Brně, ale i v jeho širším okolí, 
či vůbec v Jihomoravském kraji. Hned po 
válce pracoval na obnově průčelí mino-
ritského kostela sv. Janů v Brně, v dalších 
letech na opravě průčelí a galerie soch 
světců kapucínského kostela Povýšení 
svatého kříže a dominikánského koste-
la sv. Michaela v Brně, v 80. letech pak 
dohlížel na opravu brněnské katedrály. 
V Brně se dále podílel na restaurování 
Parnasu a sousoší sv. Trojice na Zelném 
rynku, morového sloupu na náměstí Svo-
body a portálu staré radnice. Za dlou-
holetou práci na obnově brněnských 
historických památek udělil v roce �979 
Jaroslavu Vaňkovi primátor Brna veřej-
né uznání.

Mimo Brno pracoval na opravě 
průčelí kostelů ve Křtinách a v Kromě-
říži, morových sloupů v Horních Věsto-
nicích a v Mikulově, barokních soch na 
hřbitově ve Střílkách, v Židlochovicích 
a na zámcích v Uherčicích, Slavkově, 
Buchlovicích, Jaroměřicích a Náměšti 
nad Oslavou.

 Sám vytvořil sochy pro řadu kostelů, 
např. sv. Vavřince pro kostel v Brně-Řeč-
kovicích i pro kostel v Křenovicích, sochy 
P. Marie Lurdské, sv. Antonína a sv. Judy 
Tadeáš pro brněnské kapucíny, sochu 
Krista v nadživotní velikosti pro kostel 
Všech svatých v Ořechově. Sochu sv. Sta-
nislava pro farní kostel v Kunštátě vytvo-
řil – jak vzpomínali jeho synovci Jaromír 
a Rudolf – z třešně z lysické zahrady. 

Pro různé kostely nejen v brněnské 
diecézi po reformě liturgie po II. vati-
kánském koncilu vytvořil řadu obětních 
stolů a čtenářských pultů. Pro farní kos-
tel sv. Prokopa v Letovicích, na objednáv-
ku tamějšího faráře a zároveň děkana P. 
Františka Krchňáka, spolužáka z Lysic, 
Jaroslav Vaněk vytvořil v letech �982-
�986 čtrnáct zastavení křížové cesty, 
dřevěné reliéfy o rozměrech 80 x �20 
cm, dále obětní stůl s reliéfem večeře 
Páně a ambón (čtenářský pult) s reliéfy 
čtyř evangelistů.

Jaroslava Vaňka pojilo přátelství 
k řadě kněží, s kterými dlouhá léta spolu-
pracoval, některé jsme již v textu zmínili, 
k dalším patřil např. prelát Ludvík Hor-
ký nebo brněnský biskup Karel Skoupý, 
rodák z Lipůvky. Pro něj, po jeho smrti, 
zhotovil pietu na jeho hrob na ústředním 
hřbitově v Brně.

V. Štaud v krátkém vzpomínkovém 

textu na Jaroslava Vaňka o něm napsal: 
„Jako hluboce věřící člověk mohl ke své 
tvorbě přistupovat vnitřně svobodný, 
nemusel se podílet na výrobě totalit-
ních pseudouměleckých děl a ani z exis-
tenčních důvodů nebyl nucen jako jiní 
umělci podbízet se režimu a dělat kom-
promisy… Jaroslava Vaňka zdobila umě-
lecká originalita, obětavost a zejména 
pak mimořádná skromnost. Snad ona 
způsobila, že jeho talent nebyl nikdy řád-
ně doceněn…“

Řezbář, sochař a restaurátor Jaroslav Vaněk 

Křížová cesta v Letovicích.

Pastýř - betlém u Minoritů v Brně.

Betlém v minoritském kostele v Brně.


