JOSEF JANDÍK
Narodil se v lednu 1884 v rodině drobného zemědělce v Lejšovce u Jaroměře. Vystudoval učitelský ústav a
učil na různých školách, od roku 1921 byl ředitelem měšťanské školy v Dolní Dobrouči a o dva roky později byl
ředitelem menšinové české školy v Lanškrouně. Od roku
1935 byl až do odchodu do penze okresním školním inspektorem v Žamberku.
Když začali nacisté za Protektorátu Čechy a Morava
zatýkat české vlastence, domluvil se s náčelnicí sokolské
župy Orlické Zemánkovou na pravidelné finanční pomoci. Vybrané peníze posílal od roku 1940 na tajný účet do
Hradce Králové. Ze Žamberka tam bylo posláno asi
20 000 K.
Když byli v roce 1942 zatčeni první odbojáři na
Žambersku, domluvil se na zastavení pomoci pro Hradec
Králové. Pravidelné podpory v částkách 250 až 800 korun pak dostávaly paní Nosková, Kubcová, Weihrauchová a později i Bublová a Zaňková. Podporoval i paní Esserovou a Papáčkovou v dnešním Letohradě a Wagnerovou v Klášterci nad Orlicí. Peníze vybíral pouze na základě naprosté důvěry, bez seznamů a dokladů. Organizátorům sbírek byl totiž určen trest smrti a dárcům vězení.
Do konce války bylo v okolí Žamberka rozdáno na sto tisíc korun.
V červnu 1942 se zúčastnil první schůze ilegálního

Okresního národního výboru, konané z popudu ředitele
městského úřadu Pospíšila a obchodníka Josefa Charfreitaga. Po navázání spolupráce s vojenskou skupinou Františka Markalouse byl inspektor Jandík požádán, aby organizoval politický odboj. V každé obci okresu si vybral
důvěrníka, který měl v příhodné době zorganizovat místní národní výbor. Během roku 1944 dodali místní důvěrníci seznamy spolehlivých důstojníků. Od března
1945 pracoval Okresní národní výbor a v obcích okresu
Místní národní výbory, které v květnových dnech převzaly moc a udržely pořádek. Josef Jandík byl předsedou
místního a místopředsedou okresního revolučního národního výboru.
Podle dokumentů VHÚ-VHA Praha a knihovny
Městského muzea v Ústí nad Orlicí napsal
Pavel Svědiroh.
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