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Vážení spoluobčané, 
 

již posledně jsem začínal psát Zpravodaj s mírným optimismem a jsem 

rád, že nebyl unáhlený. Epidemie, zdá se, ustupuje, i díky přijatým opatřením a zejména 

masivnímu očkování velké části dospělé populace. Fotka duhy na titulní stránce, která 

v minulých dnech obepnula v několikanásobném; provedení i naši obec, evokuje 

přednést nějaké přání. Myslím, že je jednoduché a chtěl by ho vyslovit každý: „ Zbavit se 

strašné nemoci, která na  více jak rok utlumila téměř veškerý život v celém světě.“ Jsem 

především rád, že se zejména naše děti mohly vrátit do mateřské i základní školy. 

Pomalu se vrací i kulturně společenský život a nezbývá než věřit, že nedopadneme 

podobně jako po rozvolnění minulém roce.  

Život v obci se také pomalu probouzí. V úvodu měsíce května jsme společně se starostou 

obce položili kytice k památníkům obětí německé okupace z našich obcí, jak ve 

Vanovicích, tak v Drválovicích.  

V květnu naši fotbalisté odstartovali nový ročník soutěže v malé kopané. Náš 

evangelický kostel se 28. 5. připojil k Noci kostelů.  Na 20. 6. připravujeme letošní vítání 

občánků,  přivítáme devět nových obyvatel našich obcí. Na hřišti za kulturním domem 

opět ožívá tenisový kurt a samo sebou i dětské hřiště. Po dohodě s vedením základní 

školy chceme pro naše školáky 30. června uskutečnit tradiční společné zakončení 

letošního, trochu podivného školního roku, spojené s předáváním vysvědčení. Veřejná 

prostranství v obci letos vlivem deštivého počasí a rychlému růstu trávy byla ve velice 

krátkém čase posekána, což se podařilo i díky nástupu nových pracovníků. Dá se 

konstatovat, že obě obce jsou již v pořádku včetně hřbitova a prostoru před 

památníkem v Drválovicích. Všem patří poděkování. Jak sami vidíte brzy je to čeká 

znovu. 

Zastupitelstvo se tentokrát sešlo na svém 30.  zasedání  28. května, o závěrech jednání 

budete informováni v přijatém usnesení. 
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Proběhl zápis do základní a mateřské školy 
a můžeme konstatovat, že zejména 
mateřská škola je naplněna na plnou  
kapacitu 25 dětí. 
Vzhledem ke stísněným prostorám školní 

družiny obec začíná připravovat projekt na 

výstavbu nové družiny, která by měla být 

umístěna v nástavbě nad kuchyní, jež také 

dozná modernizace. 

Na obecním úřadě proběhla pravidelná 

roční kontrola a přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2020,  a to bez závad. 

Co dále připravujeme? O některých akcích 

jsem se již zmínil v první části. Probíhá 

příprava 8. Malohanáckého jarmarku, který 

by měl proběhnout poslední červencovou 

sobotu 31. července na obvyklém místě před hasičskou zbrojnicí. O akci je velký zájem 

ze strany řemeslníků a prodejců, přihlášeno je jich je jich více jak 30 a rovněž je zajištěn 

kulturní program, kde kromě Kořeňáku, Hanácké besedy z Kojetína, vystoupí i 

harmonikář pan Klásek a nezapomeneme ani na děti s vystoupením Divadélka na káře. 

Na závěr přivítáme koncert Holóbkovy mozeky z Protivanova. Takže je určitě se na co 

těšit. I když se akce připravuje, o jejím konání vzhledem k omezením, stále není 

definitivně rozhodnuto. Uvidíme za měsíc, podle vládního uvolnění opatření. 

Pozadu nezůstávají ani sportovci,  TJ Sokol zahajuje cvičení v kulturním domě včetně 

volejbalu a zdravotního cvičení na gymbalech. Pokračovat bude i zahájená okresní 

soutěž v malé kopané na travnatém hřišti za kulturním domem. 

Jak vidíte, i u nás se život pomalu znovu rozbíhá, tak si přejme, ať skutečně je to letošní 

léto přelomové a vrátíme se k trošku normálnímu životu, na který jsme byli zvyklí.  

                                                                                                                                            Petr Dvořáček                                                                                         
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Usnesení z  30. zasedání zastupitelstva obce Vanovice      

 

Datum konání:   28. 5. 2021 
 
Čas konání:         17:00 hod.  
 
Místo konání:      zasedací místnost OÚ Vanovice – sál Záložny 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová,         

Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Lukáš Kohoutek 
  
Omluveni:   Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 
 
Ověřovatelé: Lukáš Kohoutek 

     Linda Krejčiříková 
 
Zapisovatel:      Ing. Marie Zouharová 
 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o poskytnutí dotace s JMK 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene EG.D., a.s. 

5. Smlouva o pronájmu pozemku 

6. Návrh záplavového území (Povodí Moravy) 

7. Zpráva o hospodaření obce za rok 2020 

8. Mimořádná odměna starostovi obce 

9. Rozpočtové opatření  

10. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/30: ZO schválilo program jednání 30. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/30: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 29. zasedání zastupitelstva 

obce, k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/30: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/30: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ 708 88 337 ve výši 
250.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
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e) Usnesení 5/30: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR -
014330060194/001-ADS a firmou EG.D., a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 
Brno, IČ 280 85 400 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

f) Usnesení 6/30: ZO schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku o výměře 220 m² na 
parcele č. 226/22 v k.ú. Vanovice R. a P.Š. a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy 

g) Usnesení 7/30: ZO bere na vědomí návrh záplavového území v k. ú. Vanovice od 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 708 90 013 a 
ukládá zastupitelům obce podat do 15. 6. 2021 připomínky k návrhu záplavového 
území 

h) Usnesení 8/30: ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2020 obce Vanovice 

i) Usnesení 9/30: ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši 
10.000,- Kč  

j) Usnesení 10/30: ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7, 8, 9  
k) Usnesení 11/30: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 
l) Usnesení 12/30: ZO schvaluje nabídku na zpracování historie Vanovic a Drválovic 

panem Jaroslavem Sadílkem, Lipová 891, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 
704 86 450 za cenu 60.000,- Kč a pověřuje místostarostu obce projednáním 
termínu a podmínek dodání díla. Následně pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy. 

m) Usnesení 13/30: ZO schvaluje použití rezervního fondu Základní školy a mateřské 
školy Vanovice na pokrytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2020 ve  
výši  77.001,97 Kč  

n) Usnesení 14/30: ZO bere na vědomí nabídku firmy Květoslav Klíč, Boskovice – 
Bačov 15, 680 01 Boskovice, IČ 751 53 611 na pronájem zemědělské půdy a 
travnatých porostů 

o) Usnesení 15/30: ZO ukládá starostovi obce zahájit jednání s Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou, a.s., Jeruzalémská 964/4, Nové Město, 110 00 Praha 
1, IČ 448 48 943 o poskytnutí úvěru na financování zasíťování stavebních 
pozemků Vanovice 

p) Usnesení 16/30: ZO schvaluje objednávku a přípravu smlouvy na zpracování 
projektu na vybudování multimediální učebny a rekonstrukce školní kuchyně 
v Základní škole a mateřské škole Vanovice s Ing. Radkem Štěpánkem, Bezuchov 
27, 753 54 Soběchleby, IČ 874 30 941 

q) Usnesení 17/30: ZO schvaluje jako zhotovitele akce „Oprava místní komunikace a 
mostu“ firmu D E A S, spol. s r.o., Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice, IČ 269 61 
968 

r) Usnesení 18/30: ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou D E A S, spol. s r.o., Rovná 
2146/11, 680 01 Boskovice, IČ 269 61 968 na provedení akce „Oprava místní 
komunikace a mostu“ za cenu 647.459,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy 

s) Usnesení 19/30: ZO bere na vědomí informaci starosty obce o provedení a o stavu 
investičních a neinvestičních akcí v měsíci květnu 2021 
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Fotky a informace z akcí 

 

Vzpomínka na naše zavražděné spoluobčany 

 

Ani v letošním roce jsme u příležitosti osvobození naší vlasti a konce 2. světové války 

nezapomněli na naše spoluobčany z obou našich obcí, kteří byli popraveni za odbojovou 

činnost německými okupanty. Spolu se starostou obce p. Josefem Pavlíkem jsme položili 

k oběma památníkům věnce. V závěru Zpravodaje najdete další vyprávění jednoho 

z těch, co přežili, pana Otakara Pospíšila z Drválovic. 
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Noc kostelů 

 

V pátek 28. 5. 2021 proběhl 13. ročník Noci kostelů, v letošním roce se této akce poprvé 

zúčastnily i Vanovice. 

Ač byla akce nová, sešlo se ke stovce návštěvníků. Pro malé bylo přichystáno vyrábění, 

prohlídka kostela i vědomostní kvíz. Dospělí návštěvníci zas ocenili historické 

předměty. K nahlédnutí byla i současná křesťanská literatura. 

Velké nadšení vzbuzovala návštěva věží. Lidé oceňovali výhled do kraje, zvon a hlavně 

naše vanovická péra, která jsou světovou raritou. 

Příští rok máme v plánu se k akci opět připojit.                                           Anna Peltanová     
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Návštěva CPV při ZŠ Boskovice 

Tak jako v celé společnosti dochází k uvolňování přísných opatření, které mají omezit 

šíření koronaviru, pocítili jsme i ve škole zlepšení situace a dovolili jsme si přijmout 

milé pozvání ZŠ Boskovice k návštěvě Centra polytechnické výchovy. Výlet to byl 

opravdu slavnostní, první výjezd v letošním školním roce – mimo obec Vanovice, 

autobusem do Boskovic. Všechny děti byly nadšené. Návštěvu jsme uskutečnili 

nadvakrát, nejprve 13. 5.  vyrazili  žáci  3. – 5.ročníku, o týden později vyjeli mladší děti 

– 1. a 2. ročník. Program návštěvy byl pro obě skupiny stejný. Ráno v 8.00 nás přivítal 

v ZŠ Boskovice, na pracovišti Slovákova, správce centra pan Kovačík. Provedl děti a paní 

učitelku po prostorách nově zbudovaného Centra polytechnické výchovy. Ukázal jim 

jezírko a předvedl všechny živé obyvatele centra – agamu, užovku červenou a velké 

akvárium s rybičkami a šneky. Poté následoval program v odborné učebně, kde měly 

děti možnost pracovat s mikroskopem. Po přestávce strávené v učebně v přírodě u 

jezírka pokračovaly děti v dílně, kde pracovaly s nářadím a vyřezaly si z balzy ptáčka na 

hnízdě. Celý program se dětem velmi líbil. Budeme velmi rádi, pokud nás ZŠ Boskovice 

opět pozve. 
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Den dětí 

Letošní Den dětí připadl na úterý 1. 6., ale skutečnou oslavu jsme přesunuli na pátek     

4. 6. Žáci 4. a 5. ročníku pro své mladší spolužáky připravili s paní učitelkou Klevetovou 

dopoledne plné her a soutěží. Nadšení dětí neznalo hranic. Starší spolužáci zodpovědně 

dohlíželi na činnosti na jednotlivých stanovištích – hod 

do koše, běh 

s knihou na 

hlavě, slalom 

s vajíčkem, 

chytání rybiček a 

hod do kruhu. Počet bodů se každému 

zaznamenával do výsledkové tabulky. Na závěr 

byli všichni soutěžící i organizátoři oceněni 

diplomem a sladkostí. Věřte nebo ne, nakonec nebylo ani nejdůležitější, kdo má kolik 

bodů. Úžasný pocit z pěkně prožitého dne měli úplně všichni.  

                                                                         Mgr. Ivana Pfefrová – ředitelka ZŠ a MŠ Vanovice 

Jubilanti v měsíci  červnu  2021 

 

Ludmila Válková       -      Vanovice 

Jiří Chladil                    -              Drválovice 

Josef Buryška             -               Vanovice 

Jitka Fialová                -               Drválovice 

Eva Ambrozová          -               Vanovice 

Jaroslava Pavlíková  -              Vanovice 

Alena Skřipská           -               Drválovice 

Našim  milým  oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho 

krásných let života. 

 

Vyčištěný kurt  
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Upozornění: Pokud si někdo z jubilantů nepřeje zveřejnění svých narozenin, sdělte to 

s předstihem na Obecním úřadě Vanovice. 

 

Přivítali jsme do řad občánků naší obce:             

 

Sofie   Kopecká                          –                                                    Vanovice                       

Blahopřejeme rodičům i holčičce  a do dalších let života přejeme 

vše nejlepší. 

 

 

 

Pohotovostní služby na zubním oddělení           

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin 

Mimo výše 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. 

 

 

Zubní pohotovost v našem okrese  - červen 2021 

 

 

5.6. Dr. Giryeva Halyna Boskovice, Lidická 8 734 231 261 

6.6. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 5B 724 081 182 

12.6. MDDr. Hájková Barbora Blansko, Gellhornova 9 725 332 967 

13.6. MUDr. Hanáková Jitka Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

19.6. MUDr. Havlová Petra Blansko, Pražská 1b 721 425 074 

20.6. MUDr. Hosová Eva Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 

26.6. MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, U Kostela 4  516 446 428 

27.6. MUDr. Houdková Radka Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
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SPORT 

Rád se vracím na dlouho prázdnou sportovní stránku, kde Vám budu sdělovat sportovní 

zprávy, výsledky i pozvánky na sportovní události v naší obci. 

Zahájení  zdravotního cvičení a volejbalu v KD 

 

 TJ Sokol Vanovice oznamuje znovuzavedení hodin v KD.  

   

Čtvrtky         od 18 h                        -                                volejbal     

 

  

Pondělky     od 18 h                          -         zdravotní cvičení na gymballech.  

 

 

Malá kopaná 

Jak už jsem s radostí předeslal, vracíme se opět ke sportu, i když nesměle. Opět byla 

nastartována i ve Vanovicích okresní soutěž v malé kopané, po delší odmlce zaviněné 

covidem a také rekonstrukcí povrchu hřiště, který je nově zatravněn. Poděkování patří 

všem fotbalistům, kteří se na pracích s tím spojených podíleli. Takže ještě několik 

pohledů na nový trávník a pak již na dosud známé výsledky. 
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4. ZEAS LIGA – ROZLOSOVÁNÍ 2021 

Kolo Datum Čas Utkání Výsledky Hřiště 

1 22.5.2021 17:00 SOKOL Chornice - PANTHERS Vanovice  3 - 3 Chornice 

2 29.5.2021 17:00 PANTHERS Vanovice - FC Spešov 3 - 3 Vanovice 

3 2.6.2021 18:30 FC Velenov - PANTHERS Vanovice  6 - 2 Velenov 

4 5.6.2021 17:00 PANTHERS Vanovice - CELTIC Újezd u Boskovic  1 - 5 Vanovice 

 

Následující domácí utkání našeho mužstva na domácí půdě 

6 16.6.2021 18:30 PANTHERS Vanovice - St.B Jabloňany - Vanovice 

7 19.6.2021 17:00 PANTHERS Vanovice - MK Březová - Vanovice 

8 26.6.2021 17:00 PANTHERS Vanovice - FC Brťov - Vanovice 

Přijďte naše hráče povzbudit. Začátek soutěže se sice nevydařil, ale s vaší 

podporou to již příště půjde líp. 

 

4. LIGA – LIGOVÁ TABULKA 2021 

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 

1 CELTIC Újezd u Boskovic 4 4 0 0 27 7 12 

7 TJ SOKOL Valchov 4 1 0 3 13 28 3 

8 PANTHERS Vanovice 4 0 2 2 9 17 2 

9 SOKOL Chornice 3 0 1 2 6 10 1 

https://www.smfbl.cz/event/8127/
https://www.smfbl.cz/event/8127/
https://www.smfbl.cz/event/8127/
https://www.smfbl.cz/event/8127/
https://www.smfbl.cz/event/8132/
https://www.smfbl.cz/event/8132/
https://www.smfbl.cz/event/8132/
https://www.smfbl.cz/event/8132/
https://www.smfbl.cz/event/8137/
https://www.smfbl.cz/event/8137/
https://www.smfbl.cz/event/8137/
https://www.smfbl.cz/event/8137/
https://www.smfbl.cz/event/8142/
https://www.smfbl.cz/event/8142/
https://www.smfbl.cz/event/8142/
https://www.smfbl.cz/event/8142/
https://www.smfbl.cz/event/8152/
https://www.smfbl.cz/event/8152/
https://www.smfbl.cz/event/8152/
https://www.smfbl.cz/event/8152/
https://www.smfbl.cz/event/8160/
https://www.smfbl.cz/event/8160/
https://www.smfbl.cz/event/8160/
https://www.smfbl.cz/event/8160/
https://www.smfbl.cz/event/8162/
https://www.smfbl.cz/event/8162/
https://www.smfbl.cz/event/8162/
https://www.smfbl.cz/event/8162/
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Otakar Pospíšil z Drválovic č. p. 2 

 

(Hovoří o odbojové skupině v Drválovicích, zatýkání, věznění a návratu do rodné obce)  

Zapsal: Jaroslav Kučírek 

 

Od počátku činnosti odbojové skupiny jsem členy skrývající se před Němci 

podporoval. Jídlo jsem ukládal do secího 

stroje, který byl uskladněn v zadní kůlně. 

Dvířka do kůlny jsem nezamykal a zde po 

setmění si členové připravený balíček 

s jídlem vždy vyzvedli. Později, po bližším 

seznámení, to v době, kdy už se skupina 

rozrostla o ruské zajatce uprchlé 

z německých táborů, docházeli pro jídlo až 

k nám do bytu. Později vypomáhali při 

polních zemědělských pracích.  

Strážmistr Klimeš zatkl u nás 

pracujícího a skrývajícího se ruského 

partyzána. To se stalo při jízdě za 

Drválovicemi ve směru k Paměticím. 

Partyzáni chtěli stržm. Klimeše zastřelit, ale 

sešlo z toho. Ruskému partyzánovi se 

podařilo utéct a vrátil se. Věděl jsem potom, 

že situace není dobrá. Ještě tento den večer se partyzáni přesunují k Valchovu. 

15. září 1943, na moje narozeniny, přijelo gestapo do Drválovic hledat úkryt 

partyzánů, tento nenašlo. Již v této době všechno vědělo od konfidenta, který se do naší 

ilegální odbojové skupiny vloudil. Začalo zatýkání po etapách. Já jsem věděl, že mě 

nemůže zatčení minout. Stalo se tak 11. ledna 1944, byla jasná noc, měsíc svítil 

v úplňku, sněhu bylo málo, ale byl velký mráz. Po půlnoci přijela ke spící vesnici 

Drválovice velká výprava brněnského gestapa, četnictva a vládního vojska. Byl to 

přepadový oddíl cvičený a utvořený k protipartyzánským akcím gestapa. Tento oddíl 

přijel po silnici od Pamětic a zastavil v polní trati „U Hrušek“. Neprodyšně uzavřeli 

vesnici, aby nikdo nemohl uniknout do polí nebo lesa. Oddíl čítal asi 35 automobilů a dle 

dobrého odhadu asi 150 až 200 mužů. 
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Do vesnice šlo zatýkat gestapo. Nejprve vzbudilo starostu Drválovic Aloise 

Gregora, který, ač tento úkol mu byl proti mysli, musel gestapákům ukazovat obydlí 

svých sousedů a spoluobčanů. Četníci a vládní vojsko hlídkovali okolo obklíčení vesnice. 

Vzbudil jsem se, když k nám tlouklo gestapo, hned jsem pochopil, že mě jdou zatknout. 

Utíkal jsem směrem ven z vesnice, schovat se v lese v „Maděrách“. Za plotem u 

Kavanových stál četník, kterému jsem padl přímo do náručí. Četník, který mne zatknul, 

byl podle řeči Čech. Asi o půl druhé ráno začali nás zatčené odvádět za vesnici a na cestě 

u „Hrušek“, kde stálo velké auto, nakládat. Kolona aut se od Drválovic dala do pohybu 

v půl čtvrté ráno. Dobře hlídaná kolona jela přes Pamětice, Sudice do Boskovic na 

okresní úřad – hejtmanství. Zde nás odděleně uzamkli do kanceláří. Gestapo jelo dále 

zatýkat do Valchova, Boskovic a okolí. Z Boskovic odjel transport zatčených asi v 10 

hodin dopoledne do Brna a všechny nás uvěznili v Kounicových kolejích. 

Když mě zatkli a odvedli k autu, gestapák se mne ptal, kam jsem chtěl utéci, 

odpověděl jsem mu, že jsem šel ke svému strýci Toulovi pomoci při telení krávy. Četník, 

co mne zatkl, řekl, že jsem byl na šíleném útěku. Tato výpověď četníka po celou dobu 

věznění mně velice škodila a přitěžovala při soudním jednání. 

Po více jak půlročním věznění ve Vratislavi jsem byl souzen 29. 7. 1944. Zde jsem 

se sešel a viděl naposledy s mnohými členy naší odbojové skupiny, později 

popravenými. Na toto moje soudní jednání přijel též strážmistr Klimeš, zde jsem poznal, 

co vlastně je to za člověka. Když vstoupil do soudní síně, zvedl pravici a zdravil „Heil 

Hitler“. Zde jsem viděl v železné kleci valchovského Krále. Toho dne jsem byl odsouzen 

právoplatně a bez povolení dalšího odvolání k trestu smrti. Žádal jsem znovu o 

obnovení soudního řízení, žádost byla přece jen přijata. Nový soud se měl konat 12. 12. 

1944 ve Vratislavi. Pro nepřítomnost pozvaných svědků, vlak byl totiž někde 

bombardován, byl soud znovu odročen. 

V lednu 1945 byl velký nálet na Vratislav. Po náletu ruské vojsko začalo 

obkličovat město. V důsledku toho odvezli Němci narychlo vězně do Drážďan. 

Z odsouzených k smrti bylo 31 vybráno a odvezeno, mezi ně šťastně jsem byl vybrán i 

já. Ostatní vězňové byli postříleni na nádvoří věznice ve Vratislavi. 
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Tohoto střílení spoluvězňů jsem byl svědkem. Mezi takto narychlo popravené vězně byl 

zařazen i náš občan Josef Bohatec. Jeho tělo bylo později nalezeno a bezpečně poznáno 

ve společném hrobě. Po válce byly jeho ostatky 

převezeny do vlasti a pohřbeny na vanovickém 

hřbitově. 

 Při velkém náletu na Drážďany byla i 

věznice „Matylda“ bombardována a dostala plný 

zásah. Zachránilo se asi 80 vězňů, mezi nimi i 

všech 31 převezených z Vratislavi. Druhá věznice 

dostala zásah do kotelny, byla částečně zničena, 

soudní budova byla zničena úplně. Z Drážďan šli 

vězni pěšky do Míšně, tam jsme byli uvězněni 

v klášteře na půdě. Za týden jsme dostávali ½ 

chleba, ½ l černé kávy, 1 lžíci syrového masa. 

Z Míšně následoval přesun do Lipska vlakem. Zde 

nás vězně dali na cely. Působil zde dozorce 

Mucha, který přišel jedenkrát na celu a žádal 

vězně odsouzené k smrti, aby se přihlásili. Já jsem se nepřiznal, dozorce však poznal, že 

jsem falšoval odsouzení. Vybrané vězně i mě odvezl do jiné věznice. Zde jsem se 

seznámil s generálem Dostálem a dr. Zemanem z Bučovic.  

Na Zelený čtvrtek 1945 nastalo loučení, byl jsem převezen k obnovenému 

soudnímu jednání do Waldheimu. Čtvrtý den pobytu jsem se dozvěděl, že v Lipsku je 

americká armáda. Před příchodem armády Němci všechny vězně postříleli včetně gen. 

Dostála a dr. Zemana.  

Ve Waldheimu bylo 4. dubna 1945 obnoveno soudní jednání. Zde již byla panika 

před postupujícími armádami. Výrok soudu byl – osvobozen od dalšího stíhání. 

Dne 2. května 1945 jsem byl propuštěn za bránu věznice a ponechán dalšímu 

osudu. Na cestu jsem dostal 20 říšských marek, 20 dkg chleba a v trestaneckých šatech 

ve skupině dvaceti dalších propuštěných vězňů se ocitl na svobodě. Doprava nejezdila, 

všechno bylo vybombardované, po dvoudenní cestě jsme došli na první nerozbité 

nádraží a večer odjeli vlakem směrem ku Praze. 

Do Prahy jsem dojel 4. května 1945 v 8 hodin ráno, to již začínalo pomalu Pražské 

povstání. Ještě téhož dne jsem byl odvezen do Kolína. Ráno 5. května jsem dojel do 

Letovic a domů do rodných Drválovic jsem se dostal v 11 hodin dopoledne. 
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Odhalení pamětní desky tisícovce našich zavražděných hrdinů ve Vratislavi –  

23. 1. 2020 

 

Kromě Josefa Bohatce byli v Breslau (Vratislavi) popraveni z našich obcí: Zouhar 

Bedřich, Náhlík Josef, Gregor Vladislav, Řezníček Jindřich, Řezníček Karel, Šenk Josef, 

Doležal Alois, Lebiš Josef. 

Bohatcová Marie a Doležalová Anežka byly popraveny 5. 10. 1944 v Praze a Zouharová 

Rafaela 1. 9. 1944. 

Nezapomínáme ani na drválovických 8 zemědělců, kteří pro hospodářskou sabotáž 

zahynuli v letech 1941 – 42 v koncentačním táboře Mauthausen.  

Nezapomínáme ani na ostatní oběti německých hrdlořezů z ostatních obcí. Navštivme a 

v tichosti si připomeňme jejich osudy u památníku v Drválovicích, Vanovicích i Vískách. 

                                                                                                                                               Petr Dvořáček 
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