Jméno z pomníku- Josef Javůrek

V čísle 5/2011 Medlešických novin jsme si připomněli Václava Kubizňáka, dnes tedy dva
obrázky a několik slov ke jménu další oběti první světové války.

Josef
Javůrek
se
v Chrudimi 15.8.1895.

narodil

V roce 1905 se přestěhoval
s rodiči a dvěma sourozenci do
Medlešic, nejprve bydleli u
rybníka v domě č.p. 8. Zde se
v roce 1906 narodil mladší bratr
Alois Javůrek (další jméno
z pomníku).
V roce
1911
Javůrkovi prodali dům č.p. 8 a
zakoupili č.p. 19, kam se následně
přestěhovali.
Josef Javůrek se vyučil strojním
zámečníkem u firmy Prokop
v Pardubicích. Na jaře 1915 byl
povolán
k vojenské
službě,
narukoval do Jaroměře. Zde
absolvoval výcvik a odtud pochází
jediná
dochovaná
fotografie.
Mimo této fotografie se ale také
zachovaly dva korespondenční
lístky, které poslal rodičům.

Z nich můžeme citovat ..:
… musím Vám psáti, že ještě na svátky budeme v Jaroměři, máme jeti až po
svátkách v úterý.
Hoši Jan Doležal a Ipser z Blata jsou již u marškumpanie a v sobotu již mají jeti do
pole. Stále vzpomínám na Vás, jak se máte a myslím si, kdybych byl tak doma, bylo
by lépe. Ale co platno, vždyť nás tady je více…
Právě jsme přišli ze šištotu (střelnice) a odpoledne jdeme zase k očkování, to je již po
páté …

Následoval přesun na ruskou frontu. Ta se v té době táhla již daleko na východě, na území
Běloruska a Ukrajiny. Ještě v roce 1915 se Josef Javůrek stal nezvěstným. Podle
některých informací mohl zahynout v bažinách, které se v tehdejší bojové linii četně
vyskytovaly. Vojenský historický archiv v Praze poskytuje dnes sice informace o padlých
z první světové války, ale o Josefu Javůrkovi se tam žel nic nedochovalo.
V Medlešicích v č.p. 19 žila se svou rodinou ještě dlouhá desetiletí sestra Josefa Javůrka
Marie, provdaná Jirková (1897 –1993). Bratr František (1899 – 1970), který v roce 1918
bojoval na italské frontě se z války vrátil a ve dvacátých letech se oženil do Chrudimi.
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