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Miloslav Trnka

Kronikář obce Jáma na Prachaticku Bedřich Šnajdr (1890 - 1967)

„Pro č zřizujeme kroniky obecní? Abychom budoucím generacím zachovali obraz našeho současné-
ho života, jeho snah, chyb i úspěchů, kladných hodnot i stinných stránek. Mladí pochopí tak lépe,
jak šel život zdejší i okolní a s jakými často oběťmi bylo budováno to, kolem čeho chodívá se mnoh-
dy žel nevšímavě, bez porozumění ...“

Možná, že právě tato prostá slova z  příručky, jak založit a vést pamětní knihu,
také kdysi zaujala   mladého navrátilce ze světové války. Byl jím Bedřich Šnajdr
(*24. února 1890 ve Vadkově u Lhenic,  † 17. srpna 1967 v Jámě čp. 2). Světlo
světa prvně spatřil z maminčina klína ve zdech vadkovské usedlosti U Klečků
čp. 7. Ke všeobecnému školnímu vzdělávání si pak vyšlápl z rodného domu
na obecnou do Lhenic, později i do tamní živnostenské školy pokračovací.

Dějinné události však zanedlouho převálcovaly to půlstoletí klidu a míru. A mobilizace, vyhlášená
zlověstnými plakáty „Mým národům“ v den lhenické svatojakubské pouti, tvrdě zasáhla i do jeho
života. Spolu  s jinými jamskými sousedy a tisíci dalších Jihočechů šel v první vlně záložáků  i čty-
řiadvacetiletý Bedřich Šnajdr. Dostál slovům vojenské přísahy, splnil povinnost k vlasti a narukoval
do Budějovic k svému  c. a k. 91. pěšímu regimentu.

Se sedmým pochodovým praporem 91. pluku infanterie prodělal válečné tažení do Srbska i krvavé
boje s Rusy v zasněžených Karpatských horách,  završené zajetím celého rakouského sboru. Bed-
řich sepsal vlastní válečné prožitky z  této doby, kdy mu ošetřovali omrzliny v polním lazaretu u vsi
Volosjanka. V Omsku na Sibiři jako zajatec pracoval při opravách železničních tratí. Odtud se pak
po dalším zranění na dráze díky péči Červeného kříže r. 1916 dostal přes Švédsko domů.

O třináct let později se vedení zápisů  v kronice obce
Jáma skutečně ujal. Do pamětní knihy, kterou vedl
v letech 1929 - 1939 zaznamenal i cenné údaje o všech
jamských vojínech, kteří prošli mnoha frontami Velké
války 1914-1918. V historii Jámy tak navždy zůstává
zapsán nejen jako neobyčejně pozorný letopisec, ob-
jektivní komentátor hospodářského a kulturního dění
v obci, ale i dobrý a rozvážný rolník, živitel čtyřčlenné
rodiny na zdejším statku U Kováříčků čp. 2. V  letech
1928-1943 také stál v čele zdejšího zastupitelstva jako
starosta. V nedávno vydané knižní monografii obce
Jáma je jeho následujícím osudům zaslouženě věnová-
na zvláštní pozornost. Historickou monografii Jámy
zdobí na s. 118 jeho pěkná portrétní fotografie.
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