Říčanský rodák Jana Škába (1914-1989)
Dle původních zápisků Jana Škáby zapsal vnuk Martin Škába roku 2013.

Stručný životopis
Jan se narodil 15. Května 1914 v Říčanech v rodině živnostníků a majitelů obchodu s papírenským
zbožím Josefa a Anny Škábových (již o nich bylo psáno v příspěvku „Významní obyvatelé města Říčan“
– jedni ze zakladatelů loutkového divadla v Říčanech - http://www.maks-ricany.cz/maks/vyznamniobyvatele-mesta-rican-josef-a-anna-skabovi).
Jan vychodil obecnou školu, dále čtyřtřídní měšťanskou, vyučil se
malířem písma, pracoval u několika firem. V době krize nějaký
čas pomáhal svému otci Josefovi v obchodě v Říčanech. V roce
1938 nastoupil místo pomocného zřízence na ministerstvu
vnitra. V okupaci byl nasazen v továrně ČKD v Praze. Během
druhé světové války v roce 1940 se oženil s Valerií Romendovou
(1916-1998). S ní měl tři děti: Janu (narozenou v roce 1942),
Jindřišku (1945) a Jiřího (1951).
Po květnovém povstání 1945, kterého se aktivně účastnil v
Říčanech, se
vrátil na
ministerstvo
vnitra. Zde byl
členem očistné
komise a
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závodní rady.
(archiv autora)
Tam také
zakládal závodní organizaci KSČ. V té době zemřel
jeho otec a musel převzít vedení obchodu, jelikož
matka pro své stáří na to nestačila a jiné obživy
neměla. V roce 1949 byl nucen předat obchod
národnímu podniku Narpa, což velmi těžce nesl jak
on, tak jeho matka Anna, která obchod vedla skoro
od počátků ještě s manželem Josefem. Po likvidaci
prodejny vstoupil do služeb VDP 152 v Říčanech
jako pokladní a skladový účetní, kterýžto podnik byl
převzat Jednotou Říčany. Od podzimu 1951 byl
zařazen do výroby v n. p. Kovoslužba, chladící
zařízení Praha 10.
U Kovoslužby opravoval ledničky v rodinách
vysokých funkcionářů KSČ. Takto pracoval až do
roku 1974. Poté odešel do důchodu a začal pracovat
na chalupě u druhorozené dcery Jindry ve vesnici

FOTO: Jan a Valerie, 1940
(archiv autora)

Bor v jižních Čechách. Následně pomáhal s úpravou domu prvorozené dcery Jany v Říčanech, také
pomáhal s úpravy domu č. 60 a začátkem 80. let pomáhal i s přestavbou domu rodičů své snachy
Vlasty Škábové v Mladých Bukách, resp. domu Miroslava a Vlasty Šimonových. Od roku 1978 také
pracoval jako hlídač ve zdravotnickém zásobování v Říčanech. Zde působil až do roku 1985.

Rodokmen rodu Škábů
Jan byl nejenom velmi pracovitý a manuálně zručný, zabýval se též historií a duchovním světem.
Během poslední dekády svého života objel celou republiku, obešel nesčetné množství archivů,
matrik, farních úřadů, obeslal stovky lidí s jedním cílem – vytvořit rodokmen rodu Škábů. Podařil se
mu úžasný kus práce. Ve svém rodopisném bádání se dostal až do roku 1636, vysledoval rodové linie
v deseti větvích a jedenácti generacích nazpět. Nejstarší známý prapředek Jiřík z Popoviček žil v rodě
před 350 lety. Fascinujícího výsledku dosáhl bez internetu, mailů, mnohdy i bez telefonů a v
pokročilém věku.
Když v roce 1988 sběr materiálů dokončil a pustil se do sepsání svých zjištění, napsal na obal:
„Svým dětem, vnoučatům a dalším potomkům rodiny Škábových, přistupuji k sepsání tohoto mála, co
vím o našich rodinných předcích, odkud pochází a jak postupem řady generací se rozrůstali, rozbíhali
se ze svého původního rodiště. Tato práce mi trvala řadu let a prakticky není ukončena, velmi rád
bych si přál, aby některý z mých dětí pokračovali dále a taky zanechali cennou historickou rodinnou
kroniku dalším pokolením.“
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Vnuk Jana Škáby Martin Škába si dovolil pokračovat v jeho šlépějích. S nesmírnou pokorou, díků v
srdci i duši a hrdostí na život a práci svého dědečka přepsal původní ručně psané zápisky v roce 2013,
tedy 24 let po jeho smrti a dál se zajímá o historii a vše s rodem spojené.
Jan Škába – Martin Škába

