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Kdy rakouští vojáci nedaleko tohoto místa vystřelili do davu
dělnických žen a mužů demonstrujících za chléb a mír.

Společenská kronika

Dne 27. září 2007 se
uskutečnilo v rytířském sále
tovačovského zámku křtění
dvou knížek, které vydalo
Vlastivědné vydavatelství
Otakara Bystřiny Region
Věrovany. Obě tyto knížky
pojednávají převážně o
našem okolí.. Bystřinova
Hanácká legenda po 100
letech, tu pan JuDr. Jaroslav
Krempl vydal ke svému
životnímu jubileu. Druhá knížka s názvem Tovačovské zámecké nokturno
je dílo kolektivu autorů a bude si ji možné zapůjčit v místní knihovně.

Dva snímky ze zájezdu, který uspořádala kulturní komise Obecního úřadu v
Klopotovicích na hrad Buchlov a do zámku v Buchlovicích.
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Celá francouzská armáda se ocitla v hluboké krizi. Mezi vojáky propukla vlna
vzpour – polní soudy vynesly 23 tisíc rozsudků- z toho 432 rozsudků smrti. Třetí
bitva u YPRÚ (31. července – 10. srpna) stála útočící britská vojska 240
tisíc lidí, Němci měli přibližně stejný počet padlých, raněných a zajatých.
Ztráty Italů na italské frontě v bojích u ISONZU byly zhruba dvojnásobné ztrát
rakouských. 25. října 1917 prolomila německo-rakouská vojska linii italských
vojsk a útočící Němci a Rakušané se zmocnili 250 tisíc zajatců. Za pomoci 6
francouzský a 5 britskýc divizí pak v listopadu 1917 fronta zde byla
„stabilizována“ na řece PIAVĚ. Válečné utrpení v týlu a na frontě nebralo
konce.

Naše soutěž – poslední kolo
13) K jaké události došlo 10. června 1942 ?
14) Kolik domů měla naše obec v roce 1900 ?
15) Čím je památný rok 1848 ?
16) Kdo byl posledním držitelem tovačovského velkostatku ?
Odpovědi na naše soutěžní otázky předejte do konce roku 2007 v obálce
s uvedením jména na Obecní úřad.
Správné odpovědi budou uveřejněny v 1. čísle LOPOTNÍKU v roce 2008.
V tomtéž čísle budou uveřejněni výherci naší malé soutěže, z těch kteří uvedou
správné odpovědi na všechny otázky bude vylosováno 5 výherců, kteří obdrží
knihy.
_____________________________________________________________________

Kulturní místnost Obecního úřadu:
v pátek 7. prosince se uskuteční již tradiční setkání s důchodci
v sobotu 8. prosince vás zde navštíví Mikuláš
Rok uběhl a tak zase,
brzy bude Mikuláše.
Ježíšek už také chystá dárky,
Všichni se už těší,
na Vánoční svátky !

V neděli dne 28. října se konalo vítání občánků a prvňáčků.

A Nový rok ?
ten už ťuká, klepe na dveře,
copak on nám asi –
co nám jenom přinese ?
LOPOTNÍK má pro Vás,
takovéto přání –
nejen zdraví, také štěstí –
ať zůstanou po celý rok s Vámi.

Edita
Gáborová
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Jan
Pořízek

Lucie
Zajícová

Jan
Gál
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Petr
Vysloužil

Tomáš
Dostál

Viklice - pokračování

Tovačov- situace zámku (hradu) a města na začátku 18. století
(norimberský archiv, fond Reichstadt Nürnberg).
Dvůr byl svědkem událostí okolo bitvy u Tovačova dne 15. července
1866. Tato bitva se odehrávala v lesíku bažantnice naproti dvora na
druhé straně řeky Blaty. Právě zde se střetly rakouské setniny s
fyzilírským batalionem 44. pruského pluku. O bažantnici se pak strhl
krvavý boj. Tovačovský velkostatek koupil v roce 1887 průmyslník David
Gutmann, po jeho smrti v roce 1912 je zdědil jeho vnuk Dr. Vilém
Gutmann, který pak před nacisty emigroval. Tento majitel velkostatku
zrušil ve dvoře chov dojnic a zaměřil se na chov volů, které „v hojné míře
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Malé zamyšlení nad událostmi před devadesáti lety…
Před devadesáti lety – na jaře roku 1917 se už objevovaly první počátky
trvalého hospodářského rozvratu Rakousko – Uherska.
Zásobovací systém obyvatelstva v českých zemích se zcela zhroutil a to
přesto, že už v roce 1915 C.k. úřady vyzývaly obyvatelstvo k „náležité šetrnosti“.
V měsíci březnu 1915 C.k. okresní hejtmanství v Přerově ve své výzvě mimo jiné
píše: „bude obyvatelstvo venkovské, pokud ještě zásoby bude míti, nuceno
z nich potřebné částky postoupiti. Nešetřilo-li dosud, bude úbytek citelně nésti a
tak konec konců svoji nešetrnosti samo na sobě pocítí“.
Ve výzvě k šetrnosti se dále uvádí: „.. jedná se hlavně o to, aby požívání
nemísené mouky pšeničné a žitné bylo odloženo a aby se do všeho pečiva
přimíchávala mouka jiná – ječmenná, kukuřičná, bramborová a tak dále..“.
Už na počátku roku 1915 byly zavedeny v podnicích veřejného stravování
dva bezmasé dny v týdnu a v roce 1916 se místo brambor k jídlu podával tuřín,
ale v roce 1917 donutil již hlad obyvatelstvo k hladovým demonstracím. Bída
v této době už se začaly dotýkati také venkova.
25. dubna 1917 konala se demonstrace osmi tisíc konfekčních dělnic v
Prostějově proti hladu. Byla to tehdy jedna z největších demonstrací při níž pod
výstřely policie padlo 23 osob a 38 bylo zraněno.
V měsíci květnu
se konala velká hladová demonstrace v Českých
Budějovicích a hladové bouře probíhaly rovněž v Praze, Brně, Novém Jičíně,
Rumburku, Soběslavi, Chebu,, Novém Bydžově a na dalších místech. Ve dnech
2. až 8. července se hladové demonstrace konaly na Ostravsku – při nich bylo
zabito 13 osob.
V roce 1917 nebyly už brambory k dostání a snižovalo se množství chleba
na „chlebenky“. Byl zoufalý nedostatek mléka a v zemi byly oblasti, kde lidé
jedli už jen neslazenou cikorkovou „bryndu“ se suchým chlebem a vařenou
mrkev. Chyběl cukr, mouka, mýdlo, kritický nedostatek byl také uhlí.
Jádro všech hladových demonstrací tvořily ženy a děti- Hlad stále, ale nebral
konce a tak se objevily „válečné recepty“ – ty ostatně šířeny také z C.k. úředních
míst – smažily se mrkvové karbenátky, pekla se zeleninová pečeně, dělal se
mrkvová marmeláda bez cukru. Lidé v zázemí umírali hladem, zimou a
nemocemi.
A na frontách - ? Tam se nevedlo lépe. Šířící se revoluční neklid a vyhlášení
neomezené ponorkové války Německem – přivedly Wilsonovu vládu USA
k tomu, aby přešla od podpory států dohody l přímému vojenskému zásahu. 6.
dubna 1917 vystoupili Američané do války. A po nich následovalo Řecko, Čína a
téměř všechny státy amerického kontinentu. Diplomatické pokusy o
zprostředkování míru, ani papežova výzva ze dne 1. srpna 1917 nepřinesly
kladný výsledek. Bylo zřejmé, že o novém rozdělení světa rozhodnou zbraně. 9.
dubna 1917 udeřil britský expediční
sbor z Arrasu na Cambrai, během
šestitýdenních bojů zde Britové ztratili 150 tisíc mužů, Němci pak něco přes 100
tisíc. Na Aisne 16. dubna 1917 Francouzi pozbyli téměř 200 tisíc vojáků proti
160 tis. Němců.
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zemi. Vždyť válečné události přinášejí dodnes prostým lidem jen bídu a
utrpení, odříkání a v mnoha případech smrt. Tíhu válečných událostí
ještě
před 140 lety nejvíce odnášel zejména venkovský lid. Nebylo to jen
vyživování vojska, plenění a rabování – mnohdy byla vypálena celá
sídliště. A co se v našem 21. století změnilo ? – nato si může každý
čtenář odpovědět sám.

Foto Sýpky – ještě dnes jsou zde stopy poškození válečnými
událostmi v roce 1945.

Situační plán města Tovačova – 1810.
dodával do Vídně.“ Za první pozemkové reformy v roce 1923 byl
velkostatek zčásti rozparcelován.
V roce 1939 byl velkostatek nacisty vyvlastněn. Okupanti nejprve na
tovačovský velkostatek zavedli tzv. vnucenou správu, později zde zřídli
ústředí a soustředili kolem něho další zabrané statky a zemědělské
usedlosti (například v Ivani zabrali čtyři největší zemědělské usedlosti).
Tovačov se pak stal sídlem Oberverwaltungu, sídlem dívčího pracovního
tábora a také zde byla zřízena úřadovna Wirtschftsberatungu pro
kolonisty z okolních hanáckých dědin.
V roce 1945 byly hospodářské budovy vyklického dvora z části
válečnými událostmi poškozeny. Výnosem Zemského národního výboru
v Brně ze dne 19.6.1945, čj. 534/VIII/28 byla na tovačovský velkostatek
uvalena národní správa. Škody na velkostatku byly vyčísleny částkou
3,959.680,00 Kč.

Současný stav Viklic.
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Viklický dvůr na mapě zhotovené v rámci II. vojenského mapování
Moravy v letech 1876 – 78.

Areál viklického dvora na katastrální mapě.

Obrázek dvora ze dvacátých let minulého století. Zapůjčil pan
Kaňovský z Tovačova.
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Po roce 1945 hospodářské budovy dvora užívalo zemědělské
družstvo v Tovačově. Po roce 1990 zemědělské družstvo přestalo
budovy dvora využívat a v roce 1993 byl objekt prodán za účelem
vybudování rekreačního a sportovního areálu. Byla provedena demolice
dvora, ale pro nesplnění podmínek byl areál bývalého dvora vrácen
v roce 1999 městu Tovačovu, ovšem se zástavou ve výši 4,258.315,00
Kč. Tím se tedy stal celý areál bývalého dvora neprodejným a
nevyužitelným.
Ve Viklicích se narodil malíř Vincenc Jahn (zemřel 3.6.2001 – Paseka u
Šternberka). Působil v Mariánském Údolí.
Toliko o osudech jednoho lidského sídliště. Zbývá jen přání, aby
takovýto osud už nepostihl v budoucnu žádné lidské sídliště v žádné
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