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Vážení spoluobčané, 

než jsme se nadáli, máme tady podzim. Zpočátku byl přívětivý, téměř 

babí léto, v posledních dnech září už typicky chladný a deštivý. Taková 

ta téměř letní pohoda je pryč, poznamenala ji druhá vlna epidemie koronaviru.  

Vyhlášený nouzový stav znamená po určitém uvolnění opět různá omezení, jak po 

stránce kulturní, tak i společenské.  

Jaké bylo z pohledu obce uplynulé období? V oblasti společenské a kulturní bych zmínil 

zejména zdařilé vítání občánků, kdy jsme ve dvou etapách přivítali na Záložně celkem 

sedm dětí. Dá se říci, že na poslední chvíli jsme absolvovali i naši pouť. Počasí nám sice 

v pouťovém týdnu moc nepřálo, ale neděle byla vcelku slunečná. Pouť proběhla 

tentokrát ve slavnostnějším duchu. V kostele sv. Václava byl požehnán nový dřevěný 

oltář. Více v další části Zpravodaje. Velké množství pouťových atrakcí u kulturního 

domu i prodejní stánky v jeho okolí určitě potěšily hlavně v neděli odpoledne všechny 

návštěvníky. Bohužel musela být zrušena sobotní předpouťová zábava ze známých 

důvodů. I když fotbalové hřiště se nám již pěkně zazelenalo, všechna domácí utkání 

okresní soutěže v malé kopané proběhla v Borotíně. 

Pokračují i restaurátorské práce na oponě ze sálu Záložny a věříme, že brzy ji budeme 

moci veřejnosti představit. 

Z akcí investičních pokračovaly úpravy teď již vyčištěného rybníka na dolním konci 

obce. Toto letošní nejvýznamnější dílo se zdárně blíží do konce. 

Na své definitivní místo byla usazena socha svatého Floriána. Zbývá dokončit úpravu 

jeho okolí a opatřit jej tabulkami. 

Pokračuje neradostná práce v obecních lesích, protože kůrovec i vlivem příznivého 

počasí pokračuje ve své likvidační činnosti. Letos jsme již vytěžili více jak tisíc kubíků 

napadeného lesa. A zdaleka není konec. Lze směle konstatovat, že letošní rok bude 

vyhlášen rokem koronaviru a kůrovce. 
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Za přísných hygienických opatření proběhly v obou našich obcích krajské volby. Účast 

byla podobná jako v roce 2016, něco přes 33 %. Vítězem voleb v naší obci se stali Piráti 

před hnutím ANO. Probíhající jednání ukazují, že i přes své vítězství hnutí ANO  

Jihomoravskému kraji vládnout nebude. Opět to po přestávce bude KDU-ČSL spolu 

s Piráty, ODS a Starosty pro jižní Moravu. Výsledky v další části Zpravodaje. 

Poděkování patří všem členům obou volebních komisí za obětavou práci po oba dva dny 

ve zvláště ztížených podmínkách. 

Zastupitelstvo obce se na svém jednání sešlo 23. září. Asi nejdůležitějším bodem bylo 

projednání plánu rozvoje obce na léta 2021-25, který bude upřesňován a příští 

zastupitelstvo by jej mělo definitivně schválit. Za stěžejní akce roku příštího 

považujeme zejména výměnu střešní krytiny kulturního domu, zasíťování nových 

stavebních pozemků mezi oběma obcemi a zalesňování vykácených lesních pozemků. 

Vzhledem k zavedeným omezením a nouzovému stavu bude pravděpodobně zrušen 

tradiční lampiónový průvod 28. října.   

        Petr Dvořáček 

 
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
Datum konání:   23. 9. 2020 
 
Čas konání:            17:00 hod.  
 
Místo konání: zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lukáš Kohoutek,  Josef 

Pavlík st., Miroslav Přibyl, Lenka Chalupová 
  
Omluveni: Pavlík Josef ml, Linda Krejčiříková 
 
Ověřovatelé:  Lenka Chalupová, Lukáš Kohoutek 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
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  Program:   
        

1. Kontrola plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o společném postupu zadavatelů 

4. Stav probíhajících akcí 

5. Rozpočtová opatření č. 12,13 

6. Návrh akcí do rozpočtu tok 2021 a do Programu rozvoje obce na roky 2021- 2025 

7. Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/22: OZ schválilo program jednání 22. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/22: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/22: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/22: OZ schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání s Městem Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 
Blansko, IČ 00279943 na poskytovatele telekomunikačních služeb – mobilních 
hlasových a datových služeb a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/22: OZ bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu probíhajících 
investičních a neinvestičních akcí v obci  

f) Usnesení 6/22: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 
g) Usnesení 7/22: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 13 
h) Usnesení 8/22: schvaluje snížení ročního příspěvku pro Základní školu a 

mateřskou školu Vanovice pro rok 2020 o 70.000,- Kč 
i) Usnesení 9/22: OZ schvaluje nákup myčky nádobí do školní jídelny Základní školy 

a mateřské školy Vanovice od firmy Miroslav Bílek, Bělohorská 4086/95, 636 00 
Brno 36 – Židenice, IČ 681 35 122 (MB Gastrotechnika Brno) v hodnotě 81.796,- 
Kč vč. DPH 

 

Fotokronika a komentář k akcím 

 
 
 
Vítání občánků do řad občanů naší obce 
 
 
V neděli 20. září za krásného, téměř letního počasí, jsme na Záložně přivítali sedm 
nových občánků. Jelikož se akce nemohla na jaře kvůli omezením uskutečnit, počet byl 
nezvykle vysoký,  a proto rozdělený na dvě skupiny. Na starší, narozené v roce 2019, a 
mladší, narozené v první polovině roku 2020. Vítání dětí narozených po červnu 2020 
jsme přesunuli na příští rok. Je příjemné i pro představitele obce, když se počet 
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narozených v obci zvyšuje. Krásný obřad doplnili svým vystoupením žáci základní školy 
s p. učitelkou Klevetovou. Všichni měli radost i z fotodokumentace, kterou zhotovil pan 
Blažíček. Děti obdržely od obce malý dárek a finanční příspěvek, pamětní listy do 
kroniky vyhotovila p. Veronika Zatloukalová. Všem moc děkujeme. 
 
   
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



6 6 

 

 

Pouť ve Vanovicích 2020 

Snad jedna z letošních plánovaných a uskutečněných kulturních akcí byla letošní pouť 

na svátek svatého Václava. Tomu je zasvěcený katolický kostel. Jak už jsem předeslal 

v úvodu, tentokrát bez předpouťové zábavy v KD, ale se spoustou pouťových atrakcí a 

prodejních stánků. Počasí se sice umoudřilo až v neděli po obědě, ale to je stejně doba 

pro návštěvu nejběžnější. K večeru již atrakce i stánky byly opuštěné a i počasí ztratilo 

svoji přívětivou tvář. 

 

  

Odpolednímu setkávání předcházel dopolední program v kostele sv. Václava. Kromě 

mše svaté proběhala ve zdejším kostelíku i mimořádná akce, sice málo publikovaná, ale 

o to významnější. Ale o tom již více pan farář  P. Hřib z Velkých Opatovic: 

Při letošní poutní mši svaté v kostele sv. Václava jsme měli možnost být svědky 

zvláštní události: žehnání nového obětního stolu – oltáře v tomto kostele. Už 

několik let jsme pociťovali nedůstojnost místa pro slavení nejsvětější oběti mše svaté. 

Začali jsme tedy přemýšlet o novém oltáři. Díky daru na tento úmysl se dobré dílo 

podařilo. Autorem návrhu a zhotovitelem je umělecký řezbář Pavel Hladký ze Švábenic. 

Jako volná inspirace mu posloužila báseň Paula Claudela - Sv. Václav ze sbírky Svaté 

obrázky české. K letošnímu svátku sv. Václava byl nový oltář slavnostně požehnán. Mši 

svatou a žehnání provedl P. Václav Dolák, děkan svitavského děkanátu, spolu s P. 

Miroslavem Hřibem, farářem římskokatolické farnosti Borotín. Po mši svaté, na které se 
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sešlo asi 70 poutníků, bylo připravené malé pohoštění před kostelem, které nachystali 

místní věřící. 

Oltář je dřevěný, horní oválnou desku nesou stylizovaná křídla orlice, můžeme v nich 

také vidět vlnící se krajinu našeho domova. Křídla obepínají náznak pootevřených dveří, 

které pečetí kruh klepadla ve lví hlavě. To je také ústřední motiv: Václav, který hledal 

záchranu u oltáře a byl vzat do nebeské slávy právě u vrat kostela sv. Kosmy a Damiána 

ve Staré Boleslavi. 

Jsem rád, že se nám takové dílo podařilo, že nejenom můžeme žít slavnou historií, ale že 

budoucnost obohacujeme svým životem a činností. „Drž se kruhu Václavova…!“  

                                                                                                                                        P. Miroslav Hřib 
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Rybník na dolním konci Vanovic před dokončením 

Jak jste průběžně informováni v našem Zpravodaji, spěje ke zdárnému závěru největší 

akce letošního roku, což je vyčištění a celková rekonstrukce rybníka ve Vanovicích. Celý 

prostor byl zbaven bahna, břehy vyspádovány, postavena nová hráz, která včetně části 

břehu byla vyložena kameny, na přítoku zbudován prohloubený odkalovací pás 

s přepadem přes kamennou hráz, zbudován požerák na odtok vody a na výpusti je 

dokončován kamenný přepad. U hráze jsou zapuštěny schody pro přístup hasičů. Po 

dokončení ještě bude nutné opravit 

poškozenou komunikaci na příjezdu 

k rybníku včetně točny pro požární auta. 

Opravy si rovněž žádá i přilehlý most. 
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Sv. Florián je konečně na svém stabilním místě 

 

Díky pomoci techniky z Agrospolu byla definitivně 

usazena na podstavec dřevěná socha sv. Floriána. 

Slavnostní odhalení se odkládá na doby příští a 

lepší, v něž všichni věříme. Socha ještě bude 

obehnána nízkým plůtkem a opatřena tabulkami 

s nápisy a historií.   

 

 

                             

 

 

Volby do zastupitelstev krajů 

konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020 

Výsledky hlasování za územní celky 

Kraj: Jihomoravský kraj                                          

Okres: Blansko 

Obec:  Vanovice 

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Vanovice  

Okrsky 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

celkem zpr. v % 

2 2 100,00 452 150 33,19 150 149 99,33 
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Výsledky hlasování za územní celky – Obec Vanovice – část 1 

 

 

 Popis tabulky 

Kandidátní listina Platné hlasy 
Předn. 
hlasy 

číslo název celkem v % 

5 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 0 0,00 X 

12 KDU-ČSL 22 14,76 X 

16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 3 2,01 X 

19 Česká pirátská strana 27 18,12 1. 

22 Moravané 3 2,01 X 

34 Zdraví Sport Prosperita 1 0,67 X 

44 Spolu pro Moravu 6 4,02 X 

45 Česká str. sociálně demokrat. 5 3,35 X 

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Vanovice – část 2 

 Popis tabulky 

Kandidátní listina Platné hlasy 
Předn. 
hlasy 

číslo název celkem v % 

50 ANO 2011 24 16,10 X 

51 Starostové pro jižní Moravu 20 13,42 X 

56 Levice 0 0,00 X 

https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=5
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=12
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=16
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=22
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=34
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=44
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=45
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=50
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=51
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=56
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60 DSSS - ČiKR 0 0,00 X 

63 Komunistická str. Čech a Moravy 12 8,05 X 

70 Trikolóra hnutí občanů 4 2,68 X 

76 ODS s podpor. Svobodných a SOM 20 13,42 X 

82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 2 1,34 X 

 

Ještě jednou děkujeme všem členům obou volebních komisí za jejich práci. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Jubilanti v měsíci říjnu 2020 

 

Valentová                 Zdenka                            Drválovice   

Šenková                    Marie                                Vanovice 

Macháčková            Milada                              Vanovice 

Horák                         Miroslav    Vanovice 

Přichystalová         Emilie    Vanovice 

Sedláček      Ivo     Vanovice 

 

 

 

 

 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho 

krásných let života. 

 

Vyčištěný kurt  

https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=60
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=63
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=70
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=76
https://volby.cz/pls/kz2020/kz351?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=82
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Upozornění: Pokud si někdo z jubilantů nepřeje zveřejnění svých 

narozenin, sdělte to s předstihem na Obecním úřadě Vanovice. 

 

Rozloučili jsme se: 

 

Hana  Sedláčková                                             Vanovice   

 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.      

                 

 

Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin 

Mimo níže uvedenou dobu je zajištěna služba v Úrazové nemocnici 

Brno, Ponávka 6, 

tel. 545 538 111. Ve všední dny od 18.00 do 24.00 hod, o sobotách, nedělích a svátcích 

od 8.00 do 20.00 hod. 

Před nutným ošetřením se předem  přihlaste, zda lékař ordinuje. 

 

Říjen 2020 

10.10. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 734 177 800 

11.10. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru  516 477 319 
17.10. MUDr. Semrádová D. Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
18.10. MDDr. Hájková Barbora Blansko, Gellhornova 9 725 332 967 
24.10. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
25.10. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
28.10. MDDr. Dufková Simona Blansko, Pražská 1b 774 425 074 
31.10. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15 516 474 310 

    
    
    
    
    Listopad 

   
    1.11. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 
7.11. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 5B 724 081 182 
8.11. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 
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SPORT                                                               

Malá kopaná     

19.9.2020 17:00 PANTHERS Vanovice - TJ SOKOL Valchov 1 : 0 Borotín 

26.9.2020 17:00 St.B Jabloňany - PANTHERS Vanovice 12 : 3 

Jabloňany V 

luhu 

 

3.10.2020 16:00 

PANTHERS Vanovice - SOKOL Lhota 

Rapotina 5 : 0(K) Borotín 

 

Příští domácí utkání: 

 

17. 10. 2020 16:00 PANTHERS Vanovice - FC Brťov        - Borotín 
 

24. 10. 2020 16:00      PANTHERS Vanovice - SK Kněževes 2006  - Borotín 
 

 

    Průběžná tabulka: 

 

1. BC-ČERVÁNKY Rájec 15 11 3 1 60 30 36 

2. FC Velenov 16 11 3 2 57 32 36 

3. SK Kněževes 2006 14 9 1 4 41 17 28 

4. MK Březová 14 7 3 4 42 20 24 

5. TJ SOKOL Valchov 14 7 1 6 41 26 22 

6. PANTHERS Vanovice 15 6 2 7 42 37 20 

7. FC Spešov 14 6 2 6 35 36 20 

 
 

 

https://www.smfbl.cz/event/7136/
https://www.smfbl.cz/event/7136/
https://www.smfbl.cz/event/7136/
https://www.smfbl.cz/event/7136/
https://www.smfbl.cz/event/7141/
https://www.smfbl.cz/event/7141/
https://www.smfbl.cz/event/7141/
https://www.smfbl.cz/event/7141/
https://www.smfbl.cz/event/7146/
https://www.smfbl.cz/event/7146/
https://www.smfbl.cz/event/7146/
https://www.smfbl.cz/event/7146/
https://www.smfbl.cz/event/7146/
https://www.smfbl.cz/event/7146/
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Příloha Zpravodaje, věnovaná p. Ladislavu Tajovskému, k výročí jeho narození 

Vzpomínky Ladislava Tajovského na válečnou dobu a věznění ve věznici ve 

Vratislavi a  Bernau am Chiemsee    

Zapsal podle vyprávění Ladislava Tajovského pan Jaroslav Kučírek - rok 1970 

13. října 2020 si připomínáme 110. výročí narození pana Ladislava Tajovského z Vanovic. 

Všichni jej známe především jako autora obrazů, krásných pohledů na Vanovice i Drválovice. On však 

prožil i dobu válečnou, o které podal sám svědectví v rozhovoru s p.Jaroslavem Kučírkem z Drválovic 

v r. 1970. 

Poslechněme si jeho vyprávění: 

Narodil jsem se 13. 10. 1910 jako syn vanovického rolníka, v rodu, ve kterém bylo vždy zemědělství 

zdrojem obživy. Po ukončení školní docházky v místní obecné škole a knínické občanské škole jsem se 

vyučil zahradníkem – školkařem. Po několika letech praxe v různých závodech jsem se vrátil do Vanovic 

a založil si vlastní školkařství.  

Před rokem 1938 jsem byl činným v Sokole a republikové mládeži. Při všeobecné mobilizaci v září 1938 

jsem jako čs. voják byl nasazen do druhého sledu našich pohraničních pevnůstek u Pohořelic. Po 

mnichovských událostech a naší neslavné kapitulaci jsem byl demobilizován a vrátil se opět ke svému 

povolání školkaře. 

Již celý politicky rušný rok 1938 jasně ukazoval, že konflikt s nacistickým Německem je neodvratný a že 

zpupné chování Němců nejen u nás v ČSR, ale i v jiných zemích je mezinárodně i u nás státoprávně 

neúnosné a nesnesitelné. Mezidobí mezi mnichovskou zradou a úplnou okupací ČSR, jednání Němců 

s českými lidmi v obsazených pohraničních krajích, dále události u nás a na Slovensku po 15. březnu 

1939, zatýkání vlastenců a politických pracovníků, hospodářské drancování, přepadení Polska, zavření 

českých škol a pronásledování studentů, to vše nemohlo zůstati bez vlivu na cítění i jednání poctivých 

českých vlastenců a nelze se proto diviti, že jsem se také ocitl mezi těmi, kteří hledali, jak proti 

nacistům aktivně vystoupiti a kde se zapojit do boje proti okupantům. 

Jelikož jsem onemocněl žaludeční chorobou, moje spolupráce s místním podzemním odbojovým hnutím se 

oddálila. Zapojil jsem se do naší odbojové skupiny začátkem roku 1943, kdy již tato měla vybudovaný 

v lese u Drválovic bunkr, v něm byli ukryti nejen naši lidé, skrývající se před gestapem, ale i František 

Kříž a Václav Veselý z Boskovic, Ladislav Doležel z Letovic, ale i uprchlí sovětští zajatci Josip, Sergej, 

Pavel a další. Na příjmení si již nepamatuji. Mezi sebou jsme se dorozumívali jen jmény křestními. Ke 

spolupráci s ilegálním hnutím odporu a s partyzány jsem byl vyzván Františkem Sedlákem a Josefem 

Lébišem, od nichž jsem se dozvěděl, že vedoucím skupiny je vanovický učitel Josef Náhlík, což bylo více 

než doporučením i pro mne. Mimo trvalé osazenstvo bunkru, tj. ruské vojáky, bývalé zajatce a naše lidi 
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stíhané gestapem (Kříž, Veselý, Doležal aj.) se v podzemním dokonale maskovaném a vybaveném bunkru 

scházela celá skupina občanů z Vanovic: Náhlík, Sedlák, Buryška, Lébiš a z Drválovic: Cestař Al. Doležal 

s manželkou, Jan Blaha s manželkou, bratři Chladilové, listonoš Jan Zouhar s manželkou Rafaelou a 

synem Bedřichem, Otakar Pospíšil, Emil Gregor, Staněk, Ptáčková, Kubínová, Lébišová a snad i další. 

Ukryté osoby v bunkru jsem spolu s ostatními podporoval nejen finančně, ale hlavně aprovisací, 

šatstvem a prádlem. Při schůzkách v bunkru se činily různé odbojové přípravy, aby se ve vhodnou chvíli 

mohlo zasáhnout proti okupantům se zbraní v ruce a co nejúčinněji. K tomu účelu se také potajmu 

získávaly Němcům nepřihlášené zbraně a třaskaviny. Za stejným účelem byl kupříkladu proveden 

drválovickou skupinou přepad usedlosti německého rolníka v Želivsku, neboť se předpokládalo, že jsou 

tam ukryty zbraně pro organizace Hitlerjugend, Wehrwolfu. Další akce v Bělé apod. 

Mimo toho se prováděly přípravy k přesunu sovětských zajatců a našich gestapem stíhaných lidí 

k východní frontě do Beskyd a na Slovensko. Tuto akci připravovala a organizovala odbojová skupina 

valchovská, ale ve skutečnosti ji prováděli gestapáčtí konfidenti, kteří se do důvěry Valchovských a tím 

i naší vetřeli a místo na východ do „bezpečí“ a k bojujícím jednotkám partyzánů odváželi naše lidi i 

sovětské přímo do smutně proslulých Kounicových kolejí. 

Naše drválovická skupina byla prostřednictvím u nás ukrytého Fr. Kříže z Boskovic a Rafaely 

Zouharové z Drválovic, narozené v Kuničkách, ve spojení s odbojovou skupinou Ant. Krále z Valchova, 

která měla vybudovaný bunkr v lese Perná, mezi Valchovem a Němčicemi. Tam byli ukryti kromě našich 

lidí i uprchlí sovětští zajatci. 

Na podzim v r. 1943 bylo naše celé podzemní hnutí prozrazeno a nastalo velké zatýkání. To, že 

gestapo naši činnost již celý rok 1943 sledovalo a do skupiny valchovské a naší drválovické nasadilo 

konfidenty, kteří znali nejen situaci a trvalé osazenstvo bunkrů, ale téměř všechny, kdo jsme s nimi 

aktivně spolupracovali a podporovali je, to jsme se dozvěděli většinou až v kriminále. Po zrazení byly již 

schůzky v bunkru nemožné, scházeli jsme se s Lébišem a Khýrem tajně v mém bytě a mimo toho jsme 

měli také zajištěn úkryt u Šenka v č. 141. Měli jsme v úmyslu vybudovat nový náhradní bunkr, ale nebylo 

snadné najít vhodné místo, které by neušlo pozornosti cizích lidí a tím i udavačů a nebylo věcné i 

manuelní pomoci, když náš hlavní kádr spolupracovníků byl již za mřížemi a nakonec byli dopadeni i Jos. 

Lébiš s J. Khýrem. 

Zakrátko nato jsem byl gestapu přece jen nějak prozrazen také a jako poslední oběť z naší skupiny dne 

10. 3. 1944 zatčen. Již v autě, jímž jsem byl dopravován do brněnských Kounicových kolejí, byl jsem 

gestapáky vyslýchán s ručním zpracováním mé tváře a další výslechy, které potom v rychlém sledu 

následovaly, byly neméně tvrdé a surové. Přitom jsem se teprve dozvěděl, že jsem byl zatčen pro 

přímou podporu osob nepřátelských německé říši a stíhaných gestapem, Lébiše a Khýra, kterýmiž 

spolupráci s námi měl na svědomí ještě deserci z pracovního nasazení v Reichu. Ale všechno jsem u 

výslechů energicky popřel a nepřiznal jakoukoliv účast v drválovické skupině odboje ani podporu 

partyzánů. Měl jsem také štěstí, že jsem v Brně ani později ve Vratislavi nebyl s žádným z osazenstva 
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bunkru konfrontován a snad také působila ta šťastná náhoda, že jsem se se žádným z těch 

gestapáckých konfidentů v bunkru nikdy nesešel. 

Přes surové gestapácké výslechy jsem trval na svém, že o ničem nevím, jmenované pozatýkané znám 

jako občany a občanky sousedních vesnic a domnívám se, že tímto jednoznačným negativním postojem 

jsem zachránil život nejen sobě, ale i dalším, kteří naši odbojovou 

skupinu přímo i nepřímo podporovali. 

Z Vratislavi jsem byl převezen ke zvláštnímu něm. soudu v Brně a 

vězněn na Cejlu. Proč se tak stalo, když ostatní z mé skupiny byli 

souzeni ve Vratislavi, to jsem se nikdy nedozvěděl. Má obžaloba 

zněla s odvoláním na příslušné paragrafy stanného práva na 

podporování a přechovávání nepřátel něm. říše, výsledkem byl dne 

27. 11. 1944 rozsudek – 2 roky káznice. Byl jsem transportován do 

věznice v Bernau am Chiemsee (Bavorsko), kde jsem se po 

pětiměsíčním věznění dočkal konce války. Před osvobozením věznice 

Bernau spojeneckými vojsky byly podmínky kruté, přeplněná věznice, 

stav se zhoršil, tak jsme takřka umírali hladem. Strava se skládala 

z jen trochy zakalené vody, snad měla být polévkou, a asi 15 dkg 

chleba denně. Osvobozenecká armáda skládající se z jednotek gen.de 

Gaulla a oddílů armády USA obsadila Bernau a 

osvobodila vězně 3. května 1945. 

Po osvobození se naše životní podmínky, ubytování a 

strava podstatně zlepšily, ale ještě dlouho trvalo, 

než já osobně jsem se natolik vzpamatoval, že jsem 

se odvážil na cestu domů. Vrátil jsem se do své rodné 

obce až 25. 6. 1945 a ve stavu takovém, že jsem 

před zatčením při výšce 182 cm vážil 85 kg a po 

návratu domů jen 56 kg a to již bylo více než 

půldruhého měsíce po osvobození. Díky svědomitým 

lékařům jsem se poměrně brzy zotavil, takže jsem se 

mohl věnovat opět svému povolání. 

Jako doklad činnosti v odbojové skupině drválovické nalezla se po válce v úřadovnách bývalého gestapa 

kartotéka, ve které je zaznamenána naše kalvárie v drápech gestapa a nacistické justice, a to od 

našeho zatčení až po odsouzení a někdy i smrt.   

NEZAPOMÍNEJME  ! 
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