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Vážení spoluobčané, 
 

je začátek července, snad jste všichni v pokoji oslavili dva svátky, Den 

slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a také Den upálení mistra 

Jana Husa. Je zajímavé, že oba tyto významné dny pro naše dějiny se 

udály sice v jiných stoletích, ale jen den po sobě. Oba mají spoustu společného, tak 

nezapomínejme. 

Jsem rád, a úvodní stránka dnešního prázdninového Zpravodaje to naznačuje, že se 

společenský život vrací do podoby, kdy se můžeme, i když ještě s omezeními setkávat a 

trochu volněji dýchat. Svědčí o tom již několik společenských akcí, které v uplynulém 

období v naší obci proběhly. Začal bych vítáním občánků, kdy jsme v sále na Záložně  20. 

června přivítali celkem 9 dětí z obou našich obcí. V doprovodném programu vystoupili 

žáci MŠ Vanovice. Fotbalisté pokračovali v úpravě travnatého hřiště a odehráli několik 

utkání 4. třídy přeboru v malé kopané. Velice potřebnou práci odvedli členové obou 

hasičských sborů tím, že za pomoci cisternového vozu z Cetkovic vyčistili obě požární 

nádrže, jak v Křemílkách, tak i na dolním konci Drválovic. Ve středu Vanovic před 

Fabrikou naši pracovníci osadili oplocení kolem sochy sv. Floriána. Socha bude ještě 

osazena nápisy i historickým pohledem na její vznik a symboliku tohoto světce. 

V poslední červnový den jsme společně s našimi školáky, tentokrát bez rodičů, v sále 

Záložny zakončili letošní trochu zvláštní školní rok. Rozloučili jsme se se 7 páťáky, a i 

když do první třídy po prázdninách nastoupí 3 noví žáci, myslím si, že nemusíme mít 

v nejbližších letech o počet dětí v obou našich zařízeních obavy. A další akcí v tomto 

období, kterému předcházela ještě první zkouška pěveckého sboru Vlastimil, bylo 

sobotní opékání makrel za kulturním domem, spojené se sledováním fotbalového utkání 

ČR – Dánsko na ME. I když to nedopadlo nejlépe, myslím, že všichni návštěvníci byli 

s akcí i kvalitou občerstvení plně spokojeni. Za to patří dík členům SDH Vanovice. Jak 

řekl jeden z pořadatelů: „Všechno se snědlo i vypilo.“  To hovoří za vše.  

Bohužel jsou i události nepříjemné. Naší obcí se prohnala velká bouře, která díky 

přípravě nezpůsobila kromě dílčích zaplavení žádné velké škody. Z oblasti černé 
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kroniky je však událost, kdy do našeho potoka v úseku od kulturního domu po bývalou 

mlékárnu vypustil někdo do potoka žumpu a způsobil nejen zápach, ale i ohrozil vše 

živé po trase až do rybníka.  Opět došlo k poruše na vodovodním řadu v dolní části obce, 

která byla promptně díky souhře našich pracovníků a pana Přichystala během jednoho 

dopoledne odstraněna. 

A ještě nějaká lepší zpráva. Obec obdržela dotaci od JMK na opravu komunikaci a mostu 

u rybníka ve výši 250 tisíc Kč. Bylo již provedeno výběrové řízení a oprava bude v brzké 

době zahájena. Vlivem velkých veder došlo k vyšší spotřebě vody na hřbitově a jsme 

rádi, že nový zdroj tuto spotřebu plně pokrývá. Obec již připravuje úvěr na zasíťování 

pozemků mezi našimi obcemi a chtěli bychom tyto práce co nejdříve zahájit. Vždyť je již 

přihlášen dostatečný počet zájemců, což je také dobrá zpráva. Ostatní závěry přijaté na 

zasedání zastupitelstva si přečtete v další části Zpravodaje. 

A na závěr jsem si nechal jednu velice smutnou zprávu. Jak jistě víte a sledujete, zasáhla 

oblast Hodonínska a Břeclavska velká přírodní katastrofa. Přehnalo se zde tornádo 

téměř nejničivějšího stupně. Kromě obrovských materiálních škod bohužel zahynulo i 6 

občanů včetně dětí.  Jsem rád, že to v našem státě, ale i v obci s lidmi není vůbec špatné. 

Ta ohromná vlna solidarity, která se zvedla a lidé začali posílat peníze, dary a pomoc… 

Hřeje mě u srdce, že navzdory politikům a některým novinářům umíme držet při sobě, 

umíme se semknout, když je zle a nenecháme se neustále rozdělovat na jedny a druhé. 

Přišlo tornádo a je jedno, odkud kdo je a koho volí. Společně se jen můžeme dívat, jak 

jsme bezmocní proti silám přírody. Ani naše obec a občané nejsou jiní. Po ohlášení 

sbírky se v obchodě a potom na obci v podstatě dveře netrhly a schránka téměř 

nestačila. Po sobotě se k částce, kterou se brzy dozvíte po otevření schránky, přidali i 

naši hasiči příspěvkem z opékání makrel, SDH Drválovice i pan Kamil Rozbořil 

s výtěžkem z prodeje cukrové vaty. Větší částkou přispěje i obec. Našim hasičům patří 

ještě jedno poděkování. 16 z nich se přihlásilo na dobrovolnou pomoc na místě 

katastrofy a čeká na výzvu Krizového štábu JMK na odjezd. Bratři, díky, to je správný 

přístup k heslu, které zdobí hasičský znak: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.“  
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Ještě se vrátím k té prvotní katastrofě, kterou společně celý svět prožívá. Koronavirus, 

to slovo se zapíše do čítanek. Celé lidstvo a nás nevyjímaje s ním nadále svádí boj, vir 

mutuje, mění se, ale se zvyšováním se proočkovanosti, se zdá, že ustupuje. Ale nesmíme 

polevit, stejně jako v loňském roce, kdy potom následky byly hrozné. 

Co dále připravujeme? Jak už jsem Vám sdělil posledně, probíhá příprava  

8. Malohanáckého jarmarku, který by měl proběhnout poslední červencovou sobotu 

31. července. Vzhledem k opatřením jsme se rozhodli jej přemístit do areálu za KD. O 

akci je velký zájem ze strany řemeslníků a prodejců, přihlášeno je jich více jak 30 a 

rovněž je zajištěn kulturní program, kde kromě Kořeňáku a 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. 

Tak snad vše vyjde, včetně počasí. Pozvěte i své známé, rodiny, děti. Je to snad po delší 

době událost, kdy se můžeme zase sejít, zazpívat si, pobavit a potěšit z výrobků našich 

šikovných řemeslníků.          Petr Dvořáček                                                                                         

 
 Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
Datum konání:     23. 6. 2021 
 
Čas konání:           17:00 hod.  
 
Místo konání:    zasedací místnost OÚ Vanovice – sál Záložny 
 
Přítomni:     Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka 

Chalupová, Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef 
Pavlík st., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 

  
Omluveni: Jiří Bohatec 
 
Ověřovatelé: Petr Dvořáček 

Miroslav Přibyl 
 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
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Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Závěrečný účet obce za rok 2020 

4. Účetní závěrka obce za rok 2020 

5. Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Vanovice za rok 2020 

6. Rozpočtové opatření 

7. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/31: ZO schválilo program jednání 31. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/31: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 30. zasedání zastupitelstva 

obce, k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/31: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/31: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Vanovice za rok 2020 bez 
výhrad 

e) Usnesení 5/31: ZO schvaluje účetní závěrku obce Vanovice za rok 2020 
f) Usnesení 6/31: ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy 

Vanovice za rok 2020 
g) Usnesení 7/31: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 
h) Usnesení 8/31: ZO schvaluje finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Městskou správu 

sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace, Havlíčkova 2126/19, 680 01 
Boskovice, IČ 00380504 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

i) Usnesení 9/31: ZO bere na vědomí informaci o zveřejnění záměru pronájmu 
místnosti v kulturním domě Vanovice k poskytování kadeřnických služeb  

j) Usnesení 10/31: ZO bere na vědomí informaci o podání žádosti na Ministerstvo 
pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 
660 02 222 o prodloužení lhůty na vrácení části dotace za nezkolaudované stavby 
na pozemcích dle dotační smlouvy z roku 2008  

k) Usnesení 11/31: ZO bere na vědomí informaci starosty obce o zahájení 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 

l) Usnesení 12/31: ZO bere na vědomí informaci starosty obce o proběhlém 
semináři starostů menších obcí s hejtmanem Jihomoravského kraje a zástupců 
odboru životního prostředí JMK ve věci zřizování a spolufinancování domovních 
čistíren odpadních vod 

m) Usnesení 13/31: ZO bere na vědomí informaci starosty obce o provedení a o stavu 
investičních a neinvestičních akcí v měsíci červnu 2021 
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Fotky a informace z akcí 

Vítání občánků 2021 

V neděli 20. června proběhlo v sále na Záložně tradiční vítání občánků do řad občanů 

naší obce. Tentokrát jsme přivítali celkem 9 

dětí, z toho 3 z Drválovic.  Vzhledem 

k omezením způsobených opatřeními proti 

koronaviru, proběhla akce na 2 x a také jsme 

rodičům nedoporučovali účast dalších členů 

rodiny. Program doplnili svým vystoupením  

žáci naší MŠ. 
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Čištění požárních nádrží 

V polovině měsíce června zorganizovali členové obou hasičských sborů čištění 

požárních nádrží jak v Křemílkách, tak i v dolním konci Drválovic. A bylo to doopravdy 

po zimě potřeba. Vlastní dočištění bylo provedeno ve spolupráci s hasiči z Cetkovic, 

kteří s využitím cisterny a tlaku vody odstranili veškeré usazeniny i nánosy jak na dně, 

tak i na stěnách nádrží. Bohužel u nádrže ve Vanovicích bylo zjištěno poškození izolace 

na boční stěně, vzniklé proříznutím od brusle. Takže po opravě zde příští zimu bude 

bruslení zakázáno. Využít je možné dolní rybník, který poskytuje větší a kvalitnější 

ledovou plochu. 
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Nové ohrazení sochy sv. Floriána 

Zaměstnanci obce v druhé polovině června provedli instalaci nového dřevěného 

ohrazení sochy sv. Floriána před Fabrikou. Celý ohrazený prostor byl vyplněn štěrkem. 

Účelem bylo zamezení přístupu psů, ale i malých dětí do blízkosti sochy a zlepšení 

vzhledu celého prostoru. K dokončení díla ještě zbývá naistalovat na sochu tabulky, 

zejména se symbolikou sv. Floriána a také historii vzniku sochy z původního kmene 

stromu pajasanu, který prostor více jak 100 let vyplňoval. 

    

Oprava hlavního vodovodního řadu 

Koncem měsíce června nás opět potkala nemilá záležitost v podobě prasklého 

vodovodního řadu v silnici před domem č.p. 50 ve Vanovicích. Její opravy se ujali jako 

obyčejně sehraní pracovníci obce a při zemních pracích pak pan Přichystal z Borotína. 

Oprava trvala půl dne včetně odstavení vody pro dolní část obce od bývalé pošty. 
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Zakončení školního roku 2020 – 21 

Ve středu 30. června jsme  společně se starostou obce, ředitelkou a učitelkami přivítali 

žáky naší školy při příležitosti slavnostního zakončení letošního školního roku. A že 

nebyl jednoduchý, to ví snad všichni. Neustálé přerušování vyučování, omezení, 

distanční výuka  přes počítače, později testování dětí, prostě něco, co snad žádná 

generace žáků nezažila. Poděkovali jsme všem dětem, zaměstnancům a především 

učitelkám a rozloučili se při předávání vysvědčení se 7 žáky 5. ročníku, kteří školu 

opouštějí. Letos to bylo bez slziček, s přáním, že snad po prázdninách bude líp. I na zpěv, 

recitaci a kytičky došlo. Bohužel letos bez rodičů. Páťáci dostali jako vždycky odměnu za 

věrnost naší škole. A teď už hurá na prázdniny. 
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Opékání makrel za kulturním domem 

SDH Vanovice uspořádal v sobotu 3. července velice zdařilou akci v prostorách za KD ve 

Vanovicích. O úspěchu akce svědčí to, že se snědly během pár hodin veškeré rybí 

dobroty a i nápoje ke konci nestačily. Bohužel ta druhá část odpoledne zaměřená na 

fotbal pro nás nedopadla nejlépe, ale účastníkům to v závěru večera už nevadilo. Hlavně, 

že se lidé opět svobodně sešli a také, že přispěli na pomoc zdevastovaným obcím jižní 

Moravy, kam bude část výnosu společně se sbírkou pořádanou obcí předána. 

     

Důležitá byla příprva po dozorem starosty sboru br. Dračky 

 

 

        

     A tady je výsledek 
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Jubilanti v měsíci  červenci a srpnu  2021 

 

Jitka Kalasová                  -            Vanovice 

Libuše Ambrozová         -               Vanovice 

Petr Zemánek                   -               Vanovice 

Miroslav Nečas                 -               Vanovice 

Marie Nováková                -              Drválovice 

Stanislava Kohoutková  -              Drválovice 

Alena  Kalabusová            -               Vanovice 

Našim  milým  oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho 

krásných let života. 

 

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

s předstihem na Obecním úřadě Vanovice. 

 

Rozloučili jsme se: 

 

 Jaroslava Kavanová         -                                Drválovice 

 

  Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast            

 

 

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. 

 

Vyčištěný kurt  
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Zubní pohotovost v našem okrese  - červenec  2021 

3.7. MUDr. Jaklová Eva Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

4.7. MUDr. Chatrný Martin Boskovice, Lidická 8 734 231 260 

5.7. MDDr. Janáč Jiří Boskovice, Lidická 10 537 021 289 

6.7. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 

10.7. MUDr. Křížová Romana  Knínice u Boskovic, 330 774 844 735 

11.7. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313 

17.7. MUDr. Kupková Jarmila Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

18.7. MUDr. Kraml Pavel Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 

24.7. MUDr. Jílková Stanislava Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 

25.7. MUDr. Lukeš Pavel Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

31.7. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 

 
                                                                                                                              

SPORT 

Malá kopaná 

Už posledně jsem s radostí konstatoval, že se rozeběhla okresní soutěž v malé kopané, 

kde naše družstvo, letos zatím  zvládá utkání ve vyšší třídě s výkyvy. Ale postoupilo po 

loňském vítězství, tak nečekejme zázraky. Takže se podívejme na nové výsledky i na to 

jak probíhala příprava nového travnatého povrchu fotbalového hřiště. 
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4. ZEAS LIGA – ROZLOSOVÁNÍ 2021 

Kolo Datum Čas Utkání Výsledky Hřiště 

1 16.6.2021 18:30 PANTHERS Vanovice - St.B Jabloňany 4 - 4 Vanovice 

2 22.6.2021 19:00 PANTHERS Vanovice - MK Březová 1 - 1 Vanovice 

3 25.6.2021 18:30 PANTHERS Vanovice - FC Brťov 5 - 0 Vanovice 

4 3.7.2021 16:00 PANTHERS Vanovice - TJ SOKOL Valchov 3 - 1 Valchov 

 

Následující domácí utkání našeho mužstva na domácí půdě 

6 21.8.2021 17:00 PANTHERS Vanovice - SOKOL Chornice - Vanovice 

7 4.9.2021 17:00 PANTHERS Vanovice - FC Velenov - 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 9 8 0 1 49 10 24 

2 FC Velenov 8 6 1 1 44 19 19 

3 St.B Jabloňany 8 5 2 1 41 23 17 

4 SK Kněževes 2006 9 5 2 2 27 18 17 

5 SOKOL Chornice 9 4 2 3 26 25 14 

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/
https://www.smfbl.cz/event/8167/
https://www.smfbl.cz/event/8167/
https://www.smfbl.cz/event/8167/
https://www.smfbl.cz/event/8167/
https://www.smfbl.cz/event/8172/
https://www.smfbl.cz/event/8172/
https://www.smfbl.cz/event/8172/
https://www.smfbl.cz/event/8172/
https://www.smfbl.cz/event/8182/
https://www.smfbl.cz/event/8182/
https://www.smfbl.cz/event/8182/
https://www.smfbl.cz/event/8182/
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Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 

6 MK Březová 9 3 4 2 27 29 13 

7 PANTHERS Vanovice 9 2 4 3 22 26 10 

8 FC Spešov 9 2 1 6 22 40 7 

9 TJ SOKOL Valchov 9 1 0 8 27 57 3 

10 FC Brťov 9 0 0 9 14 52 0 

 

POZVÁNKY NA AKCE  o prázdninách  

 

 

      Výkonný výbor TJ Sokol Vanovice, z. s.  zve všechny členy na 

Výroční valnou hromadu, 

která se uskuteční v pátek  9. července v 19. 00 hod  areálu za kulturním domem. 

 

Na programu bude Volba předsedy výkonného výboru, zpráva o činnosti, o hospodaření 

a zprava revizní komise. Projednán bude také plán činnosti na rok 2021 

 

                                                                                                                                                  Ilustrační foto 
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Vážení čtenáři našeho Zpravodaje, 

chtěl bych se na úvod dalšího historického vzpomínání pamětníků drválovického odboje 

omluvit, za moji nepřesnost, které jsem se dopustil při přepisování vzpomínek pana 

Otakara Pospíšila v červnovém Zpravodaji.  Pokud jste si toho nevšimli, tak na poslední 

straně, kdy jsem uváděl popravené vlastenky v Praze na Pankráci, omylem jsem uvedl 

místo Marie Blahové, jméno Marie Bohatcová. Ještě jednou se omlouvám.             

Petr Dvořáček 

                                                          

Blahoslav Chladil z Drválovic č. p. 15 vzpomíná a 

vypráví o válečné době 

Jako soused Jana Blahy jsem dobře věděl o ruských 

zajatcích i partyzánech, kteří docházeli z úkrytu na 

„Maňkově“ na práci i jídlo k Blahům. Po prvním 

zatýkání 10. 11. 1943 Blaha gestapu utekl po 

zahradě zadním vchodem. Jakmile se vrátil, tato 

cesta útěku se mu zdála málo bezpečná a počítal 

s dalším zatýkáním. Začal si vybourávat otvor 

ve štítové zdi, kudy by mohl gestapu uniknout. 

Zjistil jsem, že ve štítu je otvor, nevěděl jsem proč 

tam je, tak jsem ho nechal zazdít. Blaha zjistil, že 

otvor je zazděn, poslal k nám svoji tchyni Marii 
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Pospíšilovou a tato se mnou ujednala, aby si mohl otvor ve štítové zdi obnovit a zároveň 

mně řekla, k čemu bude sloužit v případě zatýkání. Vybudoval si též úkryt u „Janouškovy 

zmoly“, kam chodil přespávat v listopadu a prosinci roku 1943.  

Gestapo po dva měsíce přes nasazeného konfidenta sledovalo, co se v Drválovicích děje, 

nechávalo celou záležitost v klidu a chystalo léčku, jak celou skupinu pochytat. Nasazený 

agent gestapa se jmenoval František Šmíd, byl z Chrlic u Brna, užíval jméno Veselý a měl 

přezdívku „Velký Franta“. 

Oné osudné noci 11. 1. 1944 bylo jasno, málo sněhu a velký mráz. Můj soused Jan Blaha při 

zjištění, že jeho dům je obklíčen gestapem, použil nachystaný otvor ve štítě, tímto prolezl 

k nám nad chlévy, po žebříku slezl na dvůr a kryt mezírkou a potom plotem, utíká ke 

Korbelům do č. p. 16 a po zahradě chce zmizet z Drválovic a tak se zachránit. Po prohledání 

celého domu, když gestapo hledaného nezatklo a zjistilo otvor ve štítu, začalo se dobývat 

k nám, vzbudilo mne a dávalo za vinu, že jsem pomáhal sousedovi k útěku. Ihned mě zatklo. 

Odvedli mě za Drválovice směr k Paměticím k trati U Hrušek, kde byla připravena nákladní 

auta. Odtud nás odvezli na hejtmanství do Boskovic. Byla zatčena manželka Jana Blahy 

Marie, to říkám proto, že v Boskovicích byla vyslýchána i s Královovu z Valchova, neboť na 

dopadení Blahy gestapu nejvíce záleželo. Jinak už nikdo na hejtmanství vyslýchán nebyl. 

Z Boskovic jsme byli převezeni do Kounicových kolejí v Brně. Před každým výslechem jsem 

dostal několik facek a byl obviňován z napomáhání útěku souseda Jana Blahy. Po pěti 

týdnech věznění a tvrdých výsleších a mého stálého zapírání jsem byl propuštěn. Na cestu 

domů jsem dostal pořádnou facku a instrukce od vedoucího oddělení, že až se vrátím domů, 

kdybych uviděl Jana Blahu nebo se o něm doslechl, abych okamžitě podal zprávu přímo 

gestapu, nikoliv četníkům ze Šebetova. 

V této době již zřejmě četníkům nedůvěřovali – po útěku ruského zajatce a Františka 

Kohoutka. To jsem ovšem tenkrát nevěděl, to doplňuji nyní. Za měsíc jsem se měl hlásit 

v Brně na gestapu. To jsem ani své manželce Hermíně (rozené Juklové z Drválovic č. p. 28) 

neřekl, aby nežila v nejistotě. Řekl jsem jí, že jedu do Boskovic k doktorovi. V Brně na 

úřadovně se mne ptali, co se děje v Drválovicích. I když jsem se ledacos dozvěděl a věděl, nic 

jsem jim neřekl, nic neprozradil. 

Ještě chci uvést, co jsem prožil  při výslechu na gestapu a o jejich krutostech. S tím jsem se 

své manželce svěřil až po mnoha letech. 

Dalším účastníkem drválovické odbojové skupiny, který si za zvláště dramatických 

okolností zachránil život, je František Kohoutek z Trávníka, narozen v Drválovicích č. p. 33, 

který vypráví:  
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O odbojové skupině z Drválovic mně pověděl někdy v květnu 1943 Alois Doležal. Požádal 

mne, abych pomohl hlavně při stravování. Vzal jsem doma nějaké potraviny a šel do 

drválovického lesa na označené místo. Partyzáni mne nechtěli do bunkru pustit, 

nedůvěřovali mně. 

Bylo tam několik utečených ruských zajatců a několik našich mladých lidí uprchlých 

z nasazení na práci v Reichu. Teprve když se objevil Vladimír Doležal z Letovic a moji 

spolehlivost potvrdil, změnili partyzáni 

svoje chování. Později jsem zjistil, že 

skupinu navštěvují Lad. Gregor a Zouhar 

z Drválovic. Od té doby jsem již donášel 

různé potřebné věci do bunkru. V červnu 

jsme složili přísahu a potvrdili ji svým 

podpisem. Taky jsem se tam setkal se svým 

největším kamarádem z dětství Josefem 

Sedlákem, ženatým v Trávníku, dále 

Aloisem Strážnickým a mnoha známými 

z Drválovic a Vanovic. Byli to Karel a 

Jindřich Řezníčkovi, Jan Blaha, Ota Pospíšil, 

Gusta a Jaroslav Chladilovi, Bedřich Zouhar, 

Ladislav Gregor, Alois Doležal, řídicí učitel 

Josef Náhlík, Josef Lébiš, Khýr a ještě další. 

V srpnu 1943 se do odbojové skupiny 

vloudil konfident gestapa Šmíd 

s přezdívkou Velký Franta, tento radil přes 

své spojky, že mohou členové odbojové 

skupiny být přepraveni na Slovensko do bezpečí. Smluvili si sraz v Kuničkách, kam pro ně 

přijelo sanitní auto, a to dvakrát. Nejprve že budou dopraveni na chatu u Ochozu u Brna, 

kde si odpočinou a pak budou pokračovat na Slovensko do Beskyd. Později druhou jízdou jel 

Josef Lébiš a Josef Khýr z Vanovic a Jan Blaha z Drválovic. Jaké je čekalo překvapení při 

vstupu do místnosti, když uviděli za stolem gestapáka. Jan Blaha převrhl stůl a ve zmatku 

utekl a zachránil si život. Další pracovníky ilegální partyzánské skupiny i některé členy jejich 

rodin gestapo postupně zajišťovalo, zatýkalo a přivedlo až na popraviště. 

Pro mne to bylo strašné nervové vypětí od začátku zatýkání v září 1943. Kdy přijdou pro mě? 

29. ledna 1944 před večerem se u nás objevil strážm. Řezníček ze Šebetova, aby mne odvedl 

na četnickou stanici. Zde jsem měl původně přespat a časně ráno mě měli odvést na gestapo 

do Brna. Velitelem četnické stanice byl strážm. Klimeš. Dostal jsem určitý nápad, že bych 
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mohl něco udělat, a proto jsem se s ním domlouval, aby mne odvezl do Brna ihned, ještě 

dnes nákladním vlakem, který v Šebetově zastavuje. Vrchní svolil. Na nádraží mne vedl 

strážm. Klíč, který mně nasadil pouta, a čekali jsme na vlak. Konečně přijížděl, šli jsme ke 

kolejím. Když už se lokomotiva přiblížila, rychle jsem přeběhl na druhou stranu, a než se vlak 

zastavil, zmizel jsem ve tmě a mlze. S řetízky na rukou utíkal jsem po polích ke Knínicím, pak 

jsem směr útěku stočil ke Světlé a Borotínu a mezi Borotínem a Vanovicemi do lesa Doubku 

nad evangelickým hřbitovem. Po několika zastávkách na odpočinutí bloudil jsem nocí lesem. 

Kus cesty šel jsem potokem na Bahna, nad Kochovem a odtud k Trávníku. Svítalo, když jsem 

se přiblížil k obci a zpovzdálí jsem pozoroval okolí našeho domu, který tehdy stál na dnešním 

cvičišti za potokem naproti Strážnickým. Po chvíli jsem zahlédl blízko Strážnických zastavovat 

auto. Byl jsem rád, že jsem správně odhadl, že mě mohou časně ráno u nás hledat. Zůstal 

jsem v úkrytu v zahradě za Loukotovými a pozoroval, co se bude dít dál. Po delší době auto 

odjelo. Šel jsem hned ke svému příbuznému Janu Procházkovi, obuvníkovi vedle 

Loukotových, který mně pomohl zbavit se řetízků – pout. Vybavil mne na pobyt venku na 

delší dobu. Pak jsem se skrýval vždy kratší dobu na různých místech, až jsem se usadil na 

půdě u Loukotů, zde na mne přišli při skotačení kluci Loukotovi, proto ze strachu 

z prozrazení jsem musel přejít se schovat k Procházkům, kde po celoročním ukrývání pod 

prkny na půdě jsem se dočkal květnových dnů 1945 a tím se dočkal svého toužebného 

vysvobození.                                                                                        Zapsal:            Jaroslav Kučírek 

Tady končí vyprávění dalších dvou účastníků drválovického odboje. Němcům se podařilo za 

pomoci konfidenta Františka Šmída zlikvidovat jednu generaci občanů této malé vesničky na 

Malé Hané. 

Tak jako na tyto naše hrdiny nikdy nezapomeneme, nesmíme zapomínat i na ty, kteří 

zrazovali, udávali, žili pro svůj osobní prospěch. Říká se, že historie se opakuje a podobní lidé 

žili a žijí v naší vlasti i nadále. Co kromě vlastního prospěch je vede k této podlé činnosti? 

Snaha zalíbit se, nenávist k vlastnímu národu, strach? 

Když jsem o tom přemýšlel, nedalo mě to a prohledával jsem na internetu stránky a 

informace o brněnském gestapu a hlavně o jejich nejznámějším a nejschopnějším 

konfidentu, kterým byl bezesporu František Šmíd, alias Velký Franta, díky kterému skončili 

na šibenicích, pod gilotinou nebo zastřelením i naši hrdinové z drválovské i valchovské 

odbojové skupiny. 

Rozsáhlé materiály mám připravené, zpracované, ale počkám si na váš zájem. Je to o 

člověku, který sice v počátku chtěl stát na správné straně odboje, ale po odhalení zradil a 

ochotně za mrzký peníz s brněnským gestapem spolupracoval. 
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Protože Zpravodaj má omezený počet stránek, uvádím, jen počátek vyprávění a svědectví i 

s fotkou Velkého Franty. 

 

Triumf zla Františka Šmída 

Jaká byla cesta Františka Šmída - Velkého Franty ke zradě na našem odboji? Podle vzpomínek 

pamětníků, poválečných výpovědí gestapáků byla daleko přímočařejší než u mnohých jiných. Na dráze 

zrady až na nepatrná drobná vybočení nebylo žádných jiných překážek, kdy by mu svědomí velelo 

jinak. Byl udavačem takových kvalit, že jej gestapáci často s 

nadsázkou nazývali "králem konfidentů". 

Kdo byl František Šmíd, jehož jméno si od sklonku roku 

1939 až takřka do konce války opakovaly s kletbou na rtech 

stovky jeho obětí? 

Světlo světa spatřil 5. 10. 1913 v Rosenbergu u Brna (nyní Růžový - 

část obce Chrlice, okr. Brno-venkov). V dětství a dospělejším věku byl 

František dobrým fotbalistou, do vínku mu sudičky vložily také 

výřečnost a mazanost, kterou dobře jako mladík uplatnil na své tetě, 

kterou připravil o slušnou částku peněz, ale také ve spojitosti s 

pozdějšími zrádnými činy proti odboji. Vyučil se strojním zámečníkem, 

pracoval v brněnské Zbrojovce, hodně četl a zajímal se o politické dění. 

V 17 letech vstoupil do národně socialistické strany, kde působil jako 

zapisovatel. Po založení Národní strany práce se stal jejím členem a byl 

pověřen vedením mládeže. Od dubna do listopadu 1939 byl činný jako 

vedoucí v ilegální organizaci NHPM - Národní hnutí pracující mládeže (zmocněncem župy Brno v Ústředním 

vedení v Praze). Hnutí sdružovalo mládež jak levicově, tak pravicově orientovanou... Ze spisů gestapa můžeme 

přesně popsat krátkou Šmídovu ilegální činnost, která se skládala z kontaktování s představiteli jednotlivých 

žup (NHPM) v Praze, Olomouci a Brně. Vedl jednání o koordinování ilegálního odboje, finančních záležitostech, 

politické situaci. Setkává se také s bývalým členem NHPM Bartošem a levicovými funkcionáři Mazancem, 

Smítalem a dalšími v červnu 1939 v lese u Líšné. Na konci června dostává Šmíd od Smítala letáky které roznáší, 

má dobré spojení s ilegální KSČ v Brně atd. Osudným se stává Šmídovo setkání s bývalým poslancem národně 

socialistické strany Ferdinandem Richterem koncem dubna 1939 v Králově Poli. Oba spolu pak ještě několikrát 

hovoří o budování ilegálních mládežnických sítí, zajištění a kolportaci protiněmeckých tiskovin apod.                                                           

Pokračování dle zájmu, možná příště 
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