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Vážení spoluobčané, 

rozhodl jsem se napsat úvodník do dnešního Zpravodaje, protože bude plný informací kolem sdělení 

k investičním akcím letošního roku v naší obci a také dále k tomu co v nejbližších měsících 

připravujeme. 

V další části Zpravodaje najdete v samostatném článku moji bezprostřední reakci a pocity z předání 

nejdůležitější stavby v posledním období v naší obci, což byla výstavba přivaděče vody pro 

zásobování našich obcí pitnou vodou. Stavba bude v krátké době zkolaudována a rovněž přepojena 

na nový páteřní vodovod V. Opatovice – Boskovice. 

A nyní popořádku k dalším akcím v naší obci.  Ve středu 11. června můžete na vlnách ČRo Brno 

106,5 MHz poslouchat v rámci pořadu Dobré ráno Moravo několik vstupů z Vanovic. Podrobné 

informace najdete na plakátech anebo na obecních stránkách. 

Dnes již mohu konstatovat, že byla dokončena spojovací komunikace mezi Vanovicemi a 

Drválovicemi, která jak věřím, zpříjemní cestu jak dětem tak dospělým jednak do školy, do kostela, 

za kulturou i sportem. Je určena pro pěší a věřím, že se po úpravách okolí stane i místem procházek. 

Současně s ní byl upraven i další úsek cesty za „mlékárnou“. 

Jak můžete pozorovat, za kulturním domem se dokončuje výstavba přístřešku pro prodej při 

kulturních akcích včetně úpravy jedné z přilehlých zdí kulturního domu.  

Na jednání zastupitelstva byla schválena smlouva s firmou, která uspěla ve výběrovém řízení na 

úpravy v naší škole. Hned na začátku prázdnin ve škole nastane čilý ruch způsobený rekonstrukcí 

fasády na čelní straně budovy, opravou tarasu, schodiště, rekonstrukcí podlah v obou třídách i 

výměnou osvětlení. Akci umožní i získaná dotace z JmK ve výši 200 tis Kč. Součástí bude i obnova 

pamětní desky p. řídícímu učiteli Josefu Náhlíkovi. 

Na 26. července je již připraven 5. ročník našeho malohanáckého řemeslného jarmarku opět 

s bohatým kulturním programem a za účasti více jak 20 řemeslníků. Pozvěte své příbuzné i známé 

shlédnout tuto naši již tradiční akci. 

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání v Drválovicích kromě jiného rozhodlo o objednání 

rekonstrukce nebo výměny vchodových dveří u obecního úřadu, kterou chceme v letošním roce 

zrealizovat. 

V minulém týdnu, jak jste již jistě zaregistrovali, proběhla výměna veřejného osvětlení 

v „Karlůvce“, kde byly naistalovány LED úsporné žárovky a doplněno jedno nové světlo u dolní 

zastávky. V postupné výměně budeme v obou obcích pokračovat, naším cílem je uspořit cca 30 % 

nákladů za energie. Projekt je připraven a závisí na finančních možnostech obce. 

Jelikož se podařilo ze záznamů v kronice obce zdokumentovat jména padlých vanovických 

spoluobčanů v 1. sv. válce, byla požádána firma Komárek Letovice o dopracování návrhu na 

rekonstrukci památníku u katolického kostela. Firma již předložila několik návrhu a 

zastupitelstvo jeden z nich doporučilo zrealizovat. Dokončení akce a odhalení pomníku 

předpokládáme při tradičním lampiónovém průvodu 28. října 2014. 
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A nakonec chci upozornit na připravovanou vzpomínkovou akci k 70. výročí popravy našich 

spoluobčanů z Drválovic a Vanovic, která proběhne v neděli 14. září jak ve Vanovicích, tak 

především v Drválovicích. Bude doprovázena výstavou artefaktů z období 2. sv. války, pietní 

vzpomínkou u památníků i kulturním programem na výletišti v Drválovicích. Záštitu nad akcí 

převzal předseda ČSBS plk. Vodička z ministerstva obrany, který se akce osobně zúčastní. 

S našimi dětmi ze ZŠ a MŠ Vanovice se sejdeme již tradičně poslední školní den u předávání 

vysvědčení a slavnostním zakončení tohoto školního na Záložně a to již v pátek 27. června od 8 

hodin. Kromě páťáků se rozloučíme i p. učitelkou Mgr. Evou Filipovou, která na naší škole působila 

jako zástup za mateřskou dovolenou od ledna 2013.                                            

          Petr Dvořáček - starosta 

 

Usnesení z 54. OZ zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 28.5.2014 

Místo konání a zahájení:  zasedací místnost SDH Drválovice, v 18:00 hodin 

 

Přítomni : Bc. Svatopluk Dračka, Josef  Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Josef Čížek, 

Mgr. Lenka Freitingerová,  Martin Chalupa  

Omluveni: Petr Dvořáček, Květoslav Sedláček 

Zapisovatel: Bc. Svatopluk Dračka 

Ověřovatelé: Josef Čížek, Jiří Pinkava 

 

Program zasedání: 

 

1) Kontrola plnění usnesení z 53. zasedání zastupitelstva obce 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3) Projednání a schválení smlouvy na dotaci s PRV Jm kraje na rok 2014 

4) Projednání návrhů na doplnění památníku 1. sv. války ve Vanovicích 

5) Schválení smlouvy o dílo s firmou Stavodos Boskovice na „Rekonstrukční práce ZŠ a 

MŠ Vanovice“ 

6) Stav na investičních akcích zařazených do rozpočtu na rok 2014 

7) Další úkoly a sdělení 

8) Návrh usnesení a závěr 

 

OZ schvaluje: 

 Smlouvu č. 024808/14/ORP na dotaci (rekonstrukce ZŠ a MŠ Vanovice) ve výši 

200 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 Variantu č. 1 (dvě desky po stranách s vyobrazením lva) na doplnění pomníku padlých 

z 1. sv. války, náklady 40.086,- Kč. Starosta vstoupí do jednání s firmou Komárek 

Letovice. Bude zadáno i obnovení nápisu na škole. 
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 Smlouvu o dílo s firmou STAVODOS Boskovice na prázdninovou opravu ZŠ a MŠ 

Vanovice s cenou díla 356.650,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 Smlouvu o zřízení věcného břemene s panem Burýškou a ing. Burýškovou na 

pozemku p.č. 1084/1 v k.ú. Vanovice a to v souvislosti se zbudováním vodovodního 

přivaděče, starosta pověřen podpisem.   

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo firmou DV Stavby Jaroslav Čuda Mladkov 

v souvislosti se zbudováním přístřešku za kulturním domem, předmětem dodatku je 

zateplení kuchyně, nová omítka a podbití podhledu, starosta pověřen podpisem. 

 ZO schvaluje RO č. 3 (viz příloha). 

 ZO schvaluje žádost Farního sboru ČCE Vanovice o příspěvek 8.000,- Kč na koncerty 

v roce 2014 v evangelickém kostele ve Vanovicích. 

 ZO schvaluje nařízení obce č. 2/2014 (tržní řád). 

 

OZ bere na vědomí: 

 Dle sdělení stavebního odboru MěÚ Boskovice není ke stavbě zbudovaného přístřešku 

autobusové zastávky  ve Vanovicích třeba stavebního povolení. 

 Cenovou nabídku opravy vstupních dveří u OÚ Vanovice předloženou firmou 

Stolařství Vladislav Hladil, V. Opatovice (nové dveře 46.000,- Kč, renovace 

stávajících dveří cca 22.000,- Kč). Kontrolní výbor projedná s dodavatelem konečnou 

variantu a předloží návrh na příštím ZO. 

 Předložený návrh změny ÚP č. VII pro obec Vanovice - byly zjištěny nesrovnalosti. 

Starosta informuje stavební úřad Boskovice a vyzve ho k jejich odstranění. 

 Žádost spol. E.ON o vyjádření k projektové dokumentaci Obnovy VN 56, o. Vanovice  

s tím, že pan Pavlík a Přibyl dokumentaci prostudují a připraví podklad pro příští ZO. 

 Žádost pana Braunschlägera o provedení opatření ke snížení rychlosti v Drválovicích 

v části „Chaloupky“, bylo navrhnuto vodorovné dopravní značení. 

 Výzvu odboru živ. prostředí MěÚ Boskovice k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby domovní čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 718/15 v k.ú. Vanovice na 

den 5.6.2014 (Krajcinger). 

 Informaci J. Pavlíka, že v případě vypracování studie na zbudování kořenové čističky 

v dolní části Vanovic by mohlo dojít k bezplatnému převodu dolního rybníka do 

majetku obce. 

 Podnět pana Ivo Kouřila upozorňující na prohlubeň v povrchu komunikace u obchodu 

v Drválovicích (v době projednání již opraveno). 

 Oznámení p. Rajblové ve věci opravy stěny dvora u RD č. 107 ve Vanovicích. 

 ZO akceptuje žádost p. Chybové o pokácení borovice před RD č. 183 ve Vanovicích, 

pokácení zajistí na svoje náklady žadatelka. 
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OZ ukládá:  

 Místostarostce zajistit návrh smlouvy s panem Martinem Kučerou o úhradě nákladů 

souvisejících se změnou ÚP ve věci zamýšlené výstavby nového rodinného domu.  

 Účetní zpracovat návrh na vyřazení odcizených laviček ze hřbitova ve Vanovicích. 

 

Příště se OZ sejde v pondělí 30.6.2014 v 18 hod. ve Vanovicích. 

 

 

 

 

Informace pro občany 

Provozní doba kadeřnictví 

Paní Kouřilová oznamuje, že kadeřnictví ve Vanovicích bude v červnu a červenci otevřeno 

takto: 

 

Červen:   středa 18.6.2014  14 – 17 hod. 

Červenec:  čtvrtek 3.7.2014  14 – 17 hod. 

   středa 16.7.2014   14 – 17 hod. 

   středa30.7.2014  14 – 17 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích vás zve k dalšímu letnímu 

koncertu. Koná se 28.6.2014 od 17 hod. v evangelickém kostele. Tentokrát vystoupí 

pěvecký sbor Izmael z Klobouk u Brna (v jeho podání uslyšíme řadu spirituálů) a 

hudebně-pěvecké těleso Kudykam z Vanovic. I tento koncert je pořádán s 

finanční podporou Obce Vanovice. 
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Volby do Evropského parlamentu 

Možná jste ještě neměli možnost seznámit se s výsledky voleb do Evropského 

parlamentu. Účast byla malá (jako ostatně v celé naší republice), o to víc děkujeme 

všem, kdo využili svého práva volit a přišli do volebních místností. 

Vanovice  

strana č. název strany       počet hlasů %       pořadí 

4  NE BRUSELU – Národní demokracie   1  1,8  8. 

5  KDU-ČSL       8  14,5  3. 

7  TOP 09 A STAROSTOVÉ     5  9  4. 

10  KSČM        14  25,5            1. 

14  ČSSD        11  20            2. 

16  ANO 2011       3  5,5            6. 

18  MORAVANÉ       2  3,6            7. 

22  ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE Tomia Okamury  2  3,6  7. 

24  STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ   2  3,6  7. 

27  VOLTE PRAVÝ BLOK… (CIBULKA)   1  1,8  8. 

32  PIRÁTI       4  7,3  5. 

36  ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIÁLNÍ   1  1,8  8. 

37  OBČANSKÁ KONZERVATIVNÍ STRANA  1  1,8  8. 

 

Celkem         55  99,8 

 

Platných hlasů   55 

Neplatných hlasů    1 

Voličský průkaz    1 

Celkem voličů          339 

 

Drválovice  

strana č. název strany       počet hlasů %       pořadí 

1  SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ    1  4,8  3. 

5  KDU-ČSL       6  28,6  1. 

6  STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU    1  4,8  3. 

7  TOP 09 A STAROSTOVÉ     3  14,3  2. 

10  KSČM        3  14,3            2. 

16  ANO 2011       3  14,3            2. 

18  MORAVANÉ       1  4,8            3. 

22  ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE Tomia Okamury  1  4,8  3. 

26  KSČ        1  4,8  3. 

32  PIRÁTI       4  7,3  5. 

 

Celkem         21  100 

 

Platných hlasů   21 

Neplatných hlasů    2 

Celkem voličů           111  
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Vodovodní přivaděč předán Obci Vanovice 

  

Je sobota 6. června 2014. Tímto dnem jsem převzal od dodavatele stavby, firmy H3 - IS 

Blansko, s.r.o. dílo, které dlouhodobě stabilizuje dodávky pitné vody pro obě naše obce 

Vanovice a Drválovice a díky tomu zajistí i další možnosti jejich rozvoje.  

Ano, po  8 měsících práce a překonání nástrah terénu i 

technologie, jsme společně s p. Miroslavem Přibylem převzali 

nejdůležitější akci v tomto volebním období. Stavba za více jak 

2  mil Kč již slouží svému účelu a věřím, že odstraní veškeré, 

zvláště letní, výpadky v zásobování pitnou 

vodou. Protože vodojemy obou našich obcí 

jsou propojeny, budou mít i Drválovice 

stejnou kvalitu pitné vody jako Vanovice. Apeluji touto cestou znovu na 

naše spoluobčany v Drválovicích, aby vodu začali používat a zamezili 

tak jejímu hromadění ve vodovodním řadu, což potom způsobuje její 

znehodnocování a zhoršuje kvalitu i těm, co ji pravidelně odebírají.  

 U předání kromě zástupců obce byl i 

jednatel firmy H3 p. ing. Haška, 

stavbyvedoucí p. Kala a náš stavební dozor p. Odehnal. Podle 

sdělení Vodárenské a.s. dojde ještě v příštím týdnu k přepojení 

všech přivaděčů na trase včetně té naší na nově zbudovaný 

přivaděč V. Opatovice - Boskovice. Tím bude celá akce 

uzavřena. Ještě nás čekají administrativní záležitosti, jako je 

kolaudace celé stavby, dotažení smluv o věcných břemenech, 

vyúčtování dotace atd., což ale již nebrání zdárnému provozu 

celého díla.  

Přivaděč má délku téměř 1,7 km a je veden z 97 % po 

pozemcích obce. Je nastaven automatický převod dat o odběru 

na dispečink VaS, která nám jednou za měsíc bude odebranou 

vodu účtovat (za cenu něco málo přes 17,- Kč za m3).  

V rámci sjednaných víceprací jsme zajistili i provedení 

rekonstrukce naší stávající armaturní šachty ve vodojemu, napojení na náš vodojem i přímý 

propoj nového přivaděče s naším hlavním vodovodním řadem. Věnoval jsem stavbě 

maximum svých schopností a dovedností a jsem rád, že Vám 

dnes mohu tuto zprávu přinést.  

Chci poděkovat i p. Miroslavu Přibylovi a Jiřímu Chladilovi, 

kteří byli při realizaci stavby po stránce odborné nápomocni. 

Celou stavbu zhodnotím v příštím Zpravodaji, toto je jen 

informace o dokončení díla, jehož celý průběh jsem zachytil 

fotograficky a najdete jej v sekci Fotogalerie - Dění v obci. 

Petr Dvořáček - starosta 
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Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 13 

hodin: 

  

 
Červen 

   

    
1.6. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 

7.6. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227 

8.6. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 

14.6. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 

15.6. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327 516 446 398 

21.6. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

22.6. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 605 

28.6. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 

29.6. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018 

     

 

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111(Po - Pá 17 - 7h., 

So, Ne a sv. 17 - 24h. 

 

 

 

Děti narozené v květnu 

 

Veronika Švancarová  5.5. 

    Rodičům gratulujeme. 

 

 

 

Jubilanti v červnu  2014 

 

 Ivanka Macháčková 50 

 Jiří Gross   50 

 Pavel Freitinger  50 

 

 

Našim milým oslavencůpm přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných let života. 
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ČTENÍ Z OBECNÍ KRONIKY.  

ROK 1911 

Obec doplatila poslední část dluhu za vodovod. Počet domovních čísel stoupl o č. 139 a 140 

(cementárna). 

Na popud vyšlý z tělocvičných jednot sokolských v Letovicích a Boskovicích zřízena ve 

Vanovicích tělocvičná jednota „Sokol“, jíž záložna propůjčila sál ku cvičení. 

Jaro r. 1911 bylo mokré, čímž osetí polí bylo velice stíženo. Podzimek byl suchý. Na polích 

se rozmnožili velice myši a hraboši. Na jich hubení objednala obec „Lefflerovy bacilly“, 

strychninový oves a dala zhotoviti mnoho pastí. Tak bylo mnoho těchto škůdců zahubeno, přece 

však škoda byla značná. Jeiný hospodář např. nachytal na 8 000 hrabošů (St. Vlk). 

  

ROK 1912 

Přibyly dva nové domky č. 141 na „Stádlech“ a 142 na „Přísadniskách“. 

Občanská záložna zřízená roku 1867 působením bratří Vlků ze Svárova, Čecha z Novičí, 

učitele Fr. Břenka z Vanovic aj. oslavila své 45 leté trvání. V prvním roku působnosti obnášel 

vložený kapitál 3.775 zl. 36 kr., roku 1912 hospodařila záložna kapitálem 1.163.155 K 94 hal. 

Na žádost obecního zastupitelstva provedl silniční výbor válcování okresní silnice Vanovice 

– Šebetov, čímž spojení těchto obcí značně zlepšeno. 

Odbor Národní Jednoty na popud člena svého výboru Stan. Vlka podal žádost k zemědělské 

radě o subvenci na zřízení sušírny ovoce. Udělena subvence do 400 korun na vnitřní zařízení 

s podmínkou, že potřebný domek postaví obec svým nákladem, což se také stalo za obnos 818 

korun. Ač sušírna nebyla  úplně dohotovena usušeno hned první rok asi za 800 korun, ovoce to za 

nepříznivé tehdejší nepohody, bylo by podlehlo zkáze již na stromech. 

 

ROK 1913 

Po úplném zaplacení vodovodu vyhověla obec přáním občanů v „Uličkách“ a v „Kamínce“ a 

prodloužila vodovod i do těchto částí nákladem 2.232 K 64 j. 

Tohoto roku oráno ve vanovickém katastru poprvé parním pluhem (panské pozemky), u 

Drbálovic Karel Vlk. 

Počet časopisů (výtisků( došlých r. 1913 na zdejší poštovní úřad stoupl na 43.500.  

V ohledu hospodářském učiněn důležitý krok vpřed odvodněním a scelením luk, o něž 

hlavně se přičinili Em. Dvořáček, St. Vlk, Josef Tajovský, Josef Boháček. Vyměřování započato r. 

1907 a skončeno r. 1909. Vlastní práce scelovací a odvodňovací vykonány r. 1913 nákladem 20.842 

K 64 h. 

Roku 1909 zažádalo také 59 ze 100 majitelů pozemků o odvodnění a scelení ostatních 

pozemků, rozpočet vypracovaný úřadem pro agrární operace obnášel 164.300 K. Přípravné práce 

započaly již roku 1913. 

 

ROK 1914 

Hlavní potrubí prodlouženo do „Fabriky“ nákladem 684 K 64 h.  

Téhož roku došlo k opravě filiálního katol. chrámu sv. Václava, jíž se ukazovala naléhavá 

potřeba. Rozpočet obnášel 18.000 K. Na uhrazení nákladu věnoval Jeho Císařská Výsost následník 
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trůnu arcivévoda František Ferdinand de Este 10.000 K. Zdi kostela opraveny, střecha zvýšena, 

rovněž i věž a opatřena červenou krytinou taškovou. 

Důležitým krokem hospodářským bylo zavedení elektrického proudu, k osvětlování a pohonu 

hospodářských strojů. O zavedení proudu z elektrárny v Boskovicích bylo zprvu jednáno 

s městskou radou v Boskovicích. Mělo se utvořit ze zúčastněných obcí družstvo, které by potřebný 

kapitál, asi 50.000 K, na postavení sítě poskytlo. Jednání však nevedlo k cíli. Roku 1914, kdy se 

jednalo o zavedení osvětlování v sanatoriu pro tuberkulosní u Jevíčka, chopila se akce firma 

Bartelmus Donát & spol. jsouc ochotna na svůj náklad postaviti primérní síť z elektrárny p. Jaroše 

ve Zboňku až do zmíněného sanatoria a dodávati pak proud. Na schůzi zástupců interesovaných 

obcí docíleno dohody a uzavřena smlouva s firmou na 15 let na dodávání proudu. Postavení 

sekundární sítě po obci zadáno obecním zastupitelstvem za obnos 9.000 K firmě Bartelmus Donát & 

spol. 

Proti usnesení obecního zastupitelstva o zavedení elektrického proudu obecní sítí podán byl 

protest z popudu jednoho rolníka a podepsalo jej 5 rolníků, 9 podsedníků a 64 domkaři. Než projekt 

přece uskutečněn a při otevření proudu v listopadu bylo v obci instalováno již 110 žárovek. Také do 

bytu správce školy zaveden proud k osvětlování. 

Dne 28.cervna rozlétla se po všech zemích mocnářství neblahá zvěst, že J.C.V. následník 

trůnu srcivévoda František Ferdinand de Este se vznešenou chotí svojí Žofií, vévodkyní 

z Hoheberka, stali se obětí vraženého atentátu v Serajevě. 

Všechno obyvatelstvo naší říše ohromeno hrozným tímto činem, projevovalo nejloálnějším 

způsobem svoji účast. 

Diplomatické jednání následkem vraždy J.C.V.následníka trůnu Františka Ferdinanda 

zavedné se Srbskem nevedlo k cíli a tak došlo 28.července k vyhlášení války naší říše se Srbskem. 

Zároveň vyhlášena mobilisace, na Moravě částečná (v obvodu I. armádního sboru Vídeň). 

Při této mobilisaci povoláno bylo z Vanovic 32 záložníků a domobranců I. výzvy (do 36 let). 

Jména jejich jsou: 

č. 3 Dvořák Josef, raněn na levé ruce a r. 1915 propuštěn jako invalida,  

č. 9 Náhlík Josef, raněn r. 1915, zajat v Rusku, 

 Náhlík Otakar, bratr jeho, 

č. 13 Chalupa Josef, 

č. 20 Bohatec Rudolf, raněn, onemocněl reumatismem, padl v prosinci 1915 v Rusku 

č. 33 Pospíšil František, 

 Pospíšil Josef, zajat v Rusku, 

 Pospíšil Jaroslav, raněn, zajat v Rusku, 

č. 39 Sedlák František, 

č. 43 Lébiš Josef, onemocněl reumatismem, 

č. 47 Valoušek František, 

č. 48 Čejka František 

č. 49 Buryška Josef, raněn, v r. 1916 na dovolené 

č. 53 Dvořák Josef, padl 3.9.1915 u Cruman v Rusku, vyznamenán medailí bronzovou, 

č. 61 Klimeš, onemocněl 

č. 66 Paroulek Ludvík, raněn, povýšen na desátníka, bubeník, 

č. 75 Geršl Matouš, padl u Lgoty Murovanej v Rusku, 



 

11 

č. 76 Chalupa František, padl u Gorice, 

 Chalupa Jindřich, 

č. 86 Paroulek Bedřich, raněn do pravé paže, propuštěn 1916 jako invalida, v srdpnu 1917 znovu 

povolán, 

č. 105 Nechuta Vojtěch, zajat v Rusku, 

č. 108 Dvořáček Jindřich, 

č. 110 Chalupa Augustin, 

č. 113 Kopecký Augustin, zajat v Srbsku 

č. 119 Nečas František, onemocněl reumatismem 

č. 123 Štupla Otakar, 

č. 126 Kaderka Josef, raněn, 

č. 69  Kalousek Josef, 

č. 134 Kopecký Karel, 

č. 135 Pavlík František, 

č. 92 Nechuta Otakar, padl 12.7. v Mone Forno. 

 Vyhlášení mobilisace vyvolalo velký rozruch v klidné jindy vesnici. Dotklo se hluboce zvláště 

oněch rodin, jejichž živitelé měli odejít do boje. V neděli 2-srpna záložníci a příslušníci první výzvy 

vydali se po mnoha dojemných výjevech o 10 hodině dopoledne na nádraží Šebetov – Vanovice. Nejen 

příslušníci jejich rodin, ale všecko obyvatelstvo provázelo vřelými přáními zdaru a šťastného návratu. 

V Brně trvalo několik dní, než dostavivší se mužstvo bylo ošaceno a vyzbrojeno, proto někteří zdejší 

vojíni ještě několikráte přijeli se potěšiti se svými drahými přes noc a brzy ráno odjeli ke svému oddílu. 

 Branci a jednoroční dobrovolníci odvedeni při pravidelném odvodu na jaře 1914, nastoupili 

službu 24.srpna 1914. Jsou to: 

Tajovský Josef - jednoroční dobrovolník, raněn při výcviku, po absolvování důstojnícké školy raněn 

v poli jako kadet. Zajat v Rusku. 

Nechuta Josef - jednoroční dobrovolní, omrzl v Karpatech, ezmřel na Pparatyfus B“ v Tyrolích. 

Fr. Dokoupil č. 52 – pluk železniční, 

Josef Kabelka – námořník.  

Kromě těchto byli v době mobilisace v činné službě: 

č. 107 – Dufka Vojtěch, raněn u Ravy Ruské 2x 

č. 90 Buryška Augustin, šikovatel u hudby 

č. 95 Polák Frant., zajat v Rusku, onemocněl tyfem a zemřel, 

č. 105 – Nechuta Jaroslav, ve vzduchoplaveckých dílnách, 

    Nechuta Rudolf, c. a k. dělostřelecký setník, onemocněl úplavicí, povýšen na majora. Dozorčí 

důstojník v továrně muniční. 

 Po první mobilisaci následovalo odevzdání koní klasifikovaných v červnu 1914. Odevzdáno a 

dopraveno po silnici do Brna 17 koní rolnických a 5 koní vojenských, propůjčených dvěma hospodářům 

(Kaláb 4, Boháček1). Za dodané koně vypláceno, jízdecký kůň 825 K, tažný lehký 850 K, těžký 1000 

K, soumar 400 K.  

 Koncem srpna a v první polovici září povolána do zbraně II. výzva domobrany se zbraní (37-42 

let) a to ve 4 lhůtách, poslední lhůta byla 12.září. byli to: 

č. 5 Kalabus Tomáš, určen k lehké službě (v nemocnici, pak ve strážní službě, 

č. 22 Nechuta František, v poli, 

č. 41 Přibyl Matouš, 

č. 55 Kavan Antonín, v místní službě v Brně, 
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č. 57 Chalupa Adolf, v automobilových dílnách, 

č. 80 Šmeral Augustin, v poli 

č. 118 Dokoupil Josef, 

č. 91 Havel Václav, nezvěstný od podzimu 1914. 

 Již v měsíci září byl pociťován nedostatek drobných peněz, vzniklý tím, že nerozvážní lidé 

z obavy, že papírové peníze pozbudou ceny, drobné mince uschovávali. Na upokojení obyvatelstva 

vydána od politického úřadu přiměřená vyhlášení, aby tak činěno nebylo. 

 Zdejší záložna občanská svým k vojskům odcházejícím vkladatelům ochotně vyplácela 

požadované obnosy i mimo úřední hodiny. Ostatní vkladatelé zachovali rozvážný klid a až na nepatrné 

výjimky nevybírali vkladů. 

 Koncem srpna vykonán nařízený soupis zásob obilí a dobytka, dále nařízeno od polit. úřadu 

hlášení zásob vždy 15. Každého měsíce u obecního úřadu. Na zatajování zásob vyřčen trest až 2.000 

K neb vězení při větších zásobách až 20.000 K neb 1 rok vězení. 

 Při vyhlášení mobilisace skličovaly obavy mnohé rodiny, jichž členové odešli k praporům, 

poněvadž na počátku žní, jež byly opožděny, trvalo stále deštivé počasí. K urychlení žní přispěl na štěstí 

obrat k lepšímu jasnému počasí, vydatně prospělo též zřízení žňové komise, která přidělila potřebné 

pracovní síly na pomoc, kde jí bylo třeba. Za všestranné ochotné pomoci mohli všichni zemědělci dobře 

svou úrodu skliditi. 

 Pro bezpečnost zostřeny noční hlídky a doplněn mladíky hasičský sbor, jehož vedení po odchodu 

velitele Frant. Chalupy převzal předseda sboru Emanuel Dvořáček. 

 V měsíci září vykonán v obci soupis vhodných a volných obytných místností, jichž by mohlo 

býti užito ke případnému ubytování vystěhovalců z Haliče, k němuž však nedošlo. 

 C.K. okresní hejtmanství vydalo zákaz, že nesmí se bez oprávnění v krámech prodávati lihoviny 

a hostiti tamže karbaníky dlouho do noci na úkor oprávněných živnostníků. 

 Ve prospěch červeného kříže v obci sebráno a 21.9. zasláno 22 peřiny, 6 plachet, 6 ručníků, 6 

korun a 2 koše jablek. 

 Proveden v září nový soupis obilí, sena, slámy, dobytka a zaslán c.k. okres. hejtmanství.  

 Výnosem c.k. místodržitelstvím zvýšena cena mouky: pšeničná č. 0 1 kg 60 h, č. 1 59 h, č. 2 58 

h. Z domácích mlýnů č. 0 54 h, č. 1 52 h, č. 2 50 h. žitná uherská neb Daubkova 46 h, jemnomletá 

z domácích mlýnů 42 haléře. 

 Vládním nařízením ustanoveny maximální ceny obilí a nařízena rekvisice téhož pro vojenskou 

potřebu. Každému majiteli se musí ponechati obilí na setí a výživu domácnosti až do nové sklizně. Obci 

nařízeno dodati pro vojenský erár 70q pšenice, 180q žita, 30q ječmene a 180q ovsa. Nachytáno a 

dodáno v prosinci 50q pšenice, 150q žita, 30q ovsa, 70q ječmene. 

 10.října vykonána byla přehlídka domobranců rozených roku 1892, 1893, 1894 v Brně a 

odvedeni: 

č. 63 Dokoupil Stanislav, padl v Rusku, 

č. 92 Nechuta Stanislav, zajat v Itálii,  

č. 83 Vítek Josef, padl u Nadvorné 16.4.1915, 

č. 84 Krejcar František, zajat v Rusku, 

č. 98 Rozbořil Josef, onemocněl tyfem, pak opět v poli. 
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