Březnová výročí skutečských osobností
Narozeni v březnu:
28. 3. 1753

P. Antonín František Tomášek (Tomaschek)
farář, děkan

20. 3. 1829

Josef Kučera
technolog v oboru cementářském, zakladatel cementáren, podnikatel,
redaktor a odborný spisovatel

8. 3. 1851

PhMgr. Josef František Antonín Kavan – Bouda
lékárník, významný český vlastenecký buditel (170. let od narození)

29. 3. 1874

Msgre Jiří Sahula
římskokatolický duchovní, biskupský notář, tajný papežský komoří, skutečný
konsistorní rada, historik, publicista, redaktor, spisovatel, hudebník, dirigent
a sbormistr, reformátor hudebního písma

14. 3. 1878

Josef Chroust
učitel, ředitel, ředitel hudebního kůru skutečského děkanského kostela,
obnovitel pěveckého a hudebního spolku Rubeš, veřejný činitel, český
vlastenec

27. 3. 1922

Karel Klikar
sbormistr, učitel, organizátor hudebního života ve Skutči, skladatel

Zemřeli v březnu:
15. 3. 1901

František Tocháček
malíř (120 let od úmrtí)

JAROSLAV HAVEL
Málokdy se stane, že někdo zemře na svoje vlastní
narozeniny. Přesně to se stalo Jaroslavu Havlovi, jehož
110. výročí narození si připomeneme 28. března.
Jaroslav Havel byl členem rozvětvené a rodiny Havlů,
která od přelomu 19. a 20. století významně ovlivňovala
skutečské hudební dění. Rod pochází z Chrudimska –
muži měli svá civilní povolání a kromě toho byli také
hudebníky. Všichni ovládali hru na několik hudebních
nástrojů a většina z nich hrála v různých kapelách
příslušníků rodu Havlů.
Jaroslav Havel se jako syn Františka Havla narodil
v Chrudimi. V dětství se od svého otce naučil hrát na
trubku, housle a bicí nástroje, a pomáhal mu při
vyučování. Vystudoval konzervatoř, byl členem

Filmového symfonického orchestru v Praze, kde hrál na bicí nástroje (tympány, vibrafon a
xylofon). Toto místo však roku 1958 opustil a vrátil se do Skutče, kde působil jako první
ředitel hudební školy – nejprve pobočky hudební školy řízené z Hlinska, potom školy
samostatné. Školu vedl až do roku 1972. Individuálně vyučoval hru na nástroje, ale také
založil žákovskou dechovou kapelu.
V letech 1982 až 1984 byl také kapelníkem Šeucouské muziky. Komponoval skladby pro
taneční a salonní orchestr, je autorem operety Posvícení. Zemřel 28. března 1998 ve Skutči.
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