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1914 

Rok jako jiný ukazoval na pěknou úrodu. Každý šel za svou prací. Noviny psaly o návštěvě 

německého císaře u rakouského následníka na Konopišti u Benešova. Prozíravější lidé 

nepřikládali schůzce nic dobrého. Rakouská armáda prováděla v červnu velké manévry 

v Dalmácii a Bosně. Vláda vyslala na ně následníka Františka Ferdinanda. Ten přijel 28. 

června v den srbského svátku do Sarajeva. 

Byla teplá slunečná neděle 29. června, v Milevsku pořádáno bylo veřejné sokolské cvičení a 

po něm  očk(?očekávána?) zábava. Slavnosť úředně přerušena, přišel telegram, že 

v Sarajevě byl následník trůnu s chotí zastřelen srbskými studenty. Osudné výstřely padly – 

záminka k válce nalezena. Císař pán vydal manifest svým národům, kde plakal nad ztrátou, 

která postihla říši, a sliboval, že smrt drahých bytostí bude pomstěna. Němci po celé říši 

konali demonstrace a volali pryč se Srby. Bouře byly namířeny také proti všemu českému.  

Rakousko podalo Srbsku ultimatum, které nemohl žádný svobodný národ přijmouti. Válka 

visela ve vzduchu.  

Sobota 25. července. Pěkný den, slunce svítilo, lidé šli prvně do polí s hasáky na žita. Avšak 

myšlenky byly jinde. Dnes mělo Srbsko přijmouti rakouský diktát a nebo? Válka?  

Neděle 26. července 1914. Svátek sv. Anny. Lidé šli do kostela do Milevska, mladí na pouť ke 

sv. Anně u Zvíkova. Krásné slunné ráno ukazovalo na pěkný den (já jsem šel na 8. hod. do 

kostela, vidím spousta kočárů před hejtmanstvím, „žluté vyhlášky“ vylepeny. „Rukovať“) Na 

místo do kostela ihned jsem musel domů – zařídit, co zákon kázal. (Na jiném místě vylíčím 

válku jako starosta. Teď nechám místo co kronikář Tříska Jan vyličuje). 

Avšak na návsi se tvoří hloučky před úřední vyhláškou na úřední tabuli. V očích se zatmělo, 

nohy vypovídají službu. Válka vypovězena. Třeba byla očekávána, byl dojem zdrcující. A 

zvláště koho se týkala přímo.  

V manifestu Mým národům 84 letý Franz Josef oznamoval, že nutno Srbsko pokořiti atd. 

Vyhlášky o částečné mobilisaci svolávaly do zbraně 2 české armádní sbory a 1 z jižních 

Slovanů, aby proti Srbsku vybili slovanské lidi. Kde měl někdo narukovat, málo se v noci 

vyspali.  

Ponděli 27. července. Smutné loučení. Mladí muži svobodní i ženatí otcové doprovázeni 

svými na náves v houfu odchází z vesnice. Vidí slzy na tvářích otců. Slyší vzlykot matek a žen 

a pláč malých dítek. Sami potlačují pláč. Na mysli tane otázka: Je to pravda? Musí to být? 

Pro koho? A zač? Není pomoci. Jdou a mnozí tuší, že se nevrátí.  
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Narukovali: Boreš František č.p. 4, Řežábek Jan č.p. 5 uč. Bedřich Paukner č.p. 6, František 

Hlavín č.p. 8, Tříska Jar. č.p. 12, Pinc František č.p. 13, Smetana Josef č.p. 14, Smrt Karel č.p. 

19, Šimeček Josef č.p. 20, Hejhal Josef č.p. 24, Řežábek Jan č.p. 27, Teska Jan č.p. 36, 

Jankovský Jan č.p. 38, Hrůza Ant. č.p. 48, Houska Josef č.p. 40, Král Antonín č.p.  57, Dolejší 

Václav č.p. 62, Klíma Josef č.p. 63, Dolejší František č.p. 69, Kahoun Josef  čeledín.  

V rodinách vojáků bylo smutno. Slabé síly žen, dětí a starců měly nahradit sílu manželů a 

synů.  

Počátkem srpna vyhlášená všeobecná mobilisace do 42 let – od nás odešli: Kožíšek Fr. 3, 

Vácha Josef 11, Vácha Václav 44, Macháček Fr. 42, Zelenka Fr. 70.  

Téhož měsíce narukovali z jara odvedení uč. Hlavín Bedřich č.p 8 a syn cestářky Vojtěch 

Kozelka.  

Vojáci jdoucí na Rusko zpívali: Červený šátečku kolem se toč, my jdeme na Rusa nevíme 

proč.  

Na 13. října 1914 byli branci nar. 182-93-94 voláni k odvodu do Benešova .  Odvedeni  26. 

října v pondělí o posvícení. Narukovali do Benešova. Byli to: Paukner K. 1, Smrt Jan 7, Tříska 

Jan 12, Vlk Fr. 26, Kahoun Jan, Arnošt (?) Dubský syn ř. uč a Fr. Paukner 52.  

První raněný se vrátil ze Srbska Šimeček Josef a z ruské fronty nemocný Jan Řežábek 5. O 

našem posvícení vyzváněl umíráček Ant. Králi 57. Mnoho vojáků přestalo psáti. Padl? Byl 

zajat?  

Smutno bylo doma pozůstalým. Hned po vypuknutí války byly v kapli konány večerní 

pobožnosti. Předříkávač Jan Mendlík se vždycky modlil za naše vojíny, aby jim Bůh šťastný 

návrat popřál. Dlouho večer ještě stály houfy lidí a vyprávěli si o situaci, co kdo píše z vojny 

a kdo již nepíše.  

1915 

V lednu a únoru odešli na vojnu: Paukner Josef 6, Jan Novotný 10, Josef Bartůněk 17, Týla 

Ant 37 (propuštěn), Komárek Václav 43, Peterka František a Bohumil 50, Blažek Josef 67, 

Zelenka Fr. 28.  

V březnu nar. 1891-1895 Jar. Kazimour 16, K. Pinta 31, Fr. Tomášek 39, Hejna Fr. 71, Dvořák 

Fr. 72, Cmunt Josef čeledín z Kotejř (asi Kotejřina?) 

V dubnu Hlavín Jan 8, Paukner Josef 1, Pinc Josef 56 – odváděni také staří do 50 let – Janeš 

Vinc., Dvořák Fil., Štědronský 49, Paukner Jan č. 2 
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Ku konci roku nastoupili na vojnu 18ti letí roč. 1891: Tříska Jindřich 12, Kothera Ant. 51, 

Dědourek Jan 58, Blažek Jan 67, Koška Fr. 22.  

Osobám odkázaným na výdělek narukovaných vyplácena podpora, později i druhým na 

větších chalupách. Do vesnice byli přivezeni uprchlíci z Haliče, 3 rodiny polských židů od 

Zločova.  

Obec Hrejkovice měla dodat pro vojsko 1 pár koní s vozem a kočím. Poslán Bart. Dolejší, 

který sloužil ve Voseku. Koně vrátili, Dolejšího si páni nechali dělat povozníka a pak ho 

odvedli za vojáka.  

Trhy na dobytek přestěhovali a komise (Kotalík řezník a starosta) chodily po stájích a 

vybíraly dobytek jatečn. pro armádu i obyvatelstvo.  

Na jaře 1915 vystavěl ještě domek č. 72 Jos. Dvořák deputátník z č. 7. Pozemek koupil od Fr. 

Pince 35, pak stavby vůbec přestaly.  

1916 

Počala být nouze o živobytí, mouka, chléb, cukr byl na lístky – samozásobitelé měli na mletí 

na osobu 20 kg měsíčně. Vojákům se posílaly balíčky, měli méně jídla.  

Peníze také chyběly Rakousku. Upisováním váleč. půjčky  apitaci (?) pověřen Fr. Dubský. I 

vojáci byli nuceni upisovat. V říjnu zemřel císař Franz Josef ve stáří 86 let. Nastoupil císař 

Karel. Doufali jsme, že změna bude mít vliv na konec války. Válka zuřila dále – vojáci kladli 

životy na oltář vlasti. Dosud nedovedení muži stále přebíráni a hoši 18ti letí šmahem 

odváděni.  

Narukovali: Jankovský Václav 38, Boreš Jan 4, Jaroš Jan 34, Klíma Jan, Pinc Václav 35, Čunát 

Fr., Chalupný Ant. 21.  

18ti letí Paukner Fr2, Novotný Fr. 10, Dvořák Josef 72, Havlíček Jan, Hejna Josef 71, Jaroš 

Josef 39, Pikous Josef 

Dále staří: Paukner Jan 1, Kašpar Jan, Jaroš Vojt., Vlk Jan 26.  

Na polích už neměl kdo dělat, proto sem byli přiděleni vojáci od cís. myslivců z Benešova – 

Němci, mladí Češi, z Vídně neznalí práci v zeměd. Byli ve všech statcích.  

1917 

Již nebylo koho odvádět, neboť v naší vesnici bylo jen asi 8 mužů od 18 do 50 r., kteří vůbec 

nebyli na vojně. V městech bylo o živobytí nouze, dlouhé fronty stály na ulicích. Z měst i 
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vesnic chodili od mlýna k mlýnu po mouce. Našli se nesvědomití lidé, kteří živobytí 

předražovali: Říkalo se jim „keťasové“. Na nádražích stály kontroly a odebíraly živobytí.  

Ve mlýnech se mlelo načerno. Když kontrola našla závadu, určila mlynáři, aby odvezl obilí 

bez lístku a nedostal ani pytle. Trestán však nebyl.  

Rok 1917 byl suchý, od jara do podzimu nepršelo. Nebylo krmení, nebylo slámy. Lidé 

dobrovolně dávali dobytek na rekvizici, zůstalo ho málo. 

Na práci přišli do vsi ruští zajatci, byli v č. 1, 2, 3, 4, 12, 16, 19, 6, 7, 8, 41. Byli zde spokojeni, 

lidé je měli rádi.  

1918 

Vědělo se již, že válka nemůže dlouho trvati, zvláště když Amerika loňského roku vyhlásila 

válku Německu. Čeští vojáci na italské frontě slyšeli z italských zákopů český zpěv. Nechtěli 

bojovat, přebíhali k Italům. Z dovolené se nikdo nevracel, utíkali do lesů a tvořily se tzv. 

zelené kádry.  

Pronikly zprávy o práci profesora Masaryka v zahraničí. Vyučování po dobu války na naší 

škole bylo ubohé. Řídicí učil střídavě v obou třídách, nebo byl zaměstnán ve věcech 

zásobovacích, vůbec neučil. R. 1918 onemocněl a za něho přišel učitel Skalička – bída 

dostupovala vrcholu. Jak by i příroda válce nepřála – když kvetla žita, uhodil mráz a zničil 

květ. Pouze na vrškách měli zrno, v dolinách byla úplně prázdná.  

Snad po celé Evropě a také u nás v obci řádila chřipka španělská zvaná. Hodně starých lidí 

podlehlo.  

O kuřivo byla bída, tabáku bylo málo,  v továrnách na tabák se kradlo a za keťaské ceny 

prodáváno. Za kuřivo se vyměňovaly potraviny. Týla se sousedem šli až na Červenou do 

mlýna, tam koupili mouku a ve Vlastci dostali cig. tabák „Burzičan“. Týla říkal pane – to je 

tabáček.  

Americký prezident Wilson stanovil 14 bodů, za které když Rakousko přijme, mohlo býti 

příměří povoleno. Mezi Němci se mluvilo o sebeurčení národů. Nikdo z nás si však 

neuvědomil význam těch slov.  Ale věděli jsme, že bude konec války, konec vraždění a lidské 

bídy – žili jsme v očekávání, až přišel 

 28. říjen 1918.  

Slunný podzimní den. Práce polní dodělávány, začalo se mlátit obilí. Po poledni přijížděl 

rolník Fr. Kožíšek s koňmi z Milevska. Kůň i vůz okrášlený fábory a prapory v českých 

barvách. Volal na udivené lidi KONEC VÁLKY, MÍR! MÁME SAMOSTATNOST! 
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Hned byla plná ves lidí, poslouchali vyprávění, přišel  telegram do Milevska, že Rakousko 

přijalo americký návrh na příměří a hned nato v Praze ujal se národní výbor správy – 

v Milevsku plno praporů – zvolen okresní nár. výbor v čele s předsedou Josefem Tomáškem 

– večer byl v Milevsku i pár nadšených sousedů, kde se konal průvod a řečnilo se. Praha a 

celý národ uvítala prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Byl jsem přítomen jeho 

slavného příjezdu, meškal jsem právě v Praze 21. prosince 1918 – Joh. Paukner (?). 

Všechna radosť byla kalena zvlášť v rodinách, jimž se některý člen nevrátil, buď syn, manžel 

neb otec, ač nevrátilo se jich do naší obce hodně.  

Padlí ve válce 

1. Hlavín Antonín, syn rolníka č.p. 8, narodil se 1891. Vystudoval hospodářskou 

akademii v Táboře. Byl zaměstnán na velkostatku. Nastoupil jako jednoroční 

dobrovolník k p.pl. 102 r. 1913. Prodělal tažení v Srbsku a padl jako četař aspirant 

z jara 1915 u Lapjenuky v Karpatech. Po smrti byl povýšen na praporčíka a rodičům 

posláno jeho vyznamenání.  

2. Hlavín Bedřich, mladší bratr Antonína, č.p. 8. Nar. 1892, byl učitelem, učil 1 rok 

v Bechyni, odveden 1914, narukoval téhož roku k z.p.pl. 28 do Lince. Odjel na ruské 

bojiště jako četař aspirant, byl raněn a zemřel ve Vídni v nemocnici v lednu 1916. 

Převezen do Milevska, kde v rodinném hrobu pohřben.  

3. Hlavín Jan, bratr výše uvedených, nar. 1896. Byl elektrotechnik, študoval vyšší 

průmyslovou školu v Praze, odveden 1915 k z. p.pl.6 v Chebu. Odjel na ital. bojiště a 

byl r. 1917 zajat. Vstoupil do čsl. legií, na bojišti onemocněl a zemřel ve Veroně v 

Itálii. Kde je na vojenském hřbitově pochován.. 

4. Kahoun Jan, syn obec. posla, nar. 1893, čeledín, odveden v říjnu 1914 a 26. téhož 

měsíce narukoval k ppl. 102 do Benešova. Po výcviku odejel na rus. bojiště a tam dle 

vyprávění kamarádů jako nemocný postaven na stráž před zákopy, byl při vystřídání 

nalezen umírající umrznutím v únoru 1915.  

5. Kahoun Josef, bratr výše psaného Jana, nar. 1887, dělník záložník 28 z.kpl. Písek. 

Nastoupil v mobilizaci a odjel za týden na srb. bojiště. V prvním boji 16. srpna byl 

zajat. Pracoval na stavbě dráhy a při postupu srbské armády přes Albánii v zimě 1915-

1916 na něj. vrchu zemřel. Zanechal vdovu a dítě (to dítě byla asi paní Zíková?) 

6. Kahoun Bedřich, syn býv. rolníka 34, nar. 1896. Žil s rodiči v Písku, kde navštěvoval 

reálku. R. 1913 se dal dobrovolně na vojnu k z.p.pl.28. Na počátku války odejel s pl. 

na srbské bojiště a od té doby je nezvěstný. Dle úsudku spoluvojínů zahynul asi v řece 

Drinč v noci z 15. na 16. srpna při náhlém přepadení pluku Srby.  

7. Kothera Augustin nar. 1897 č. 51, zedník, narukoval v 18ti letech 1915 k pl. č. 102. Na 

frontě onemocněl na revma. Pohřben v Milevsku. 
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8. Kovář František, zemědělský dělník, rodák z Přílepova, narukoval jako 42letý r 1917, 

k pl. 102. Na ruské frontě zajat a od té doby nezvěstný. 

9. Kozelka Vojtěch, syn vdovy cestářky, nar. 1891, nastoupil k ppl. 102 v srpnu 1914. 

V prosinci upadl do srbského zajetí. Ze Srbska převezen přes Albánii, Itálii do Francie, 

kde pracoval v přístavech. Zemřel na zápal plic v městečku Tromelouth. 

10. Macháček František č. 42 narukoval jako 41letý v roce 1914 domobr. pl. 28 do Písku. 

Konal strážní službu v Srbsku r 1917 přišel na ital. frontu, kde byl těžce raněn, zemřel 

5.6.1917 ve vojenské nemocnici ve St. Hradci.  

11. Král Antonín. Přitenil se z Níkovic do č.p. 57, narukoval v mobilisaci k p.pl. 102. Odejel 

na srbské bojiště, kde onemocněl na úplavici a zemřel 24.10.1914 v Uhrách.  

12. Novotný Jan, syn kováře č.p. 10, nar. 1888 na vojnu odešel v lednu 1915 k 102. p.pl. 

Po výcviku odejel na ruské bojiště, padl v květnu 1915.  

13. Peterka Bohumil, syn chalupníka č.p. 50. Narukoval v únoru 1915 ve stáří 32 r. k ppl. 

102. Odjel na ruské bojiště a tam zmizel.  

14. Tříska Jaroslav nar. 1891 v č.p. 12, odveden r. 1912 do Písku k ppl. 28. Válka ho 

zastihla na delší dovolené, nastoupil a s plukem odejel na srbské bojiště, kde v prvním 

boji z 15 na 16.8.1914 zajat. Byl v Zaječaru a Niši, kde zemřel v lednu 1915 na tyfus. 

15. Koška Frant. z č.p. 22. Vyučil se řezníkem, byl ve Vídni, kde se oženil. 

16. Hejna František nar. 1895, vyučil se instal (?), narukoval v březnu 1915 k drag. pl. 14. 

Na frontě raněn, propuštěn domů, živořil a po skončení války zemřel.  

Ze zajetí z Ruska se vrátili: Bratři mlynářovi Karel a Josef Paukner, Čunát Josef 9, Tříska 

Jindřich 12, Pinc Fr. 13, Kazimour Jar. 16, Pinta Karel 31, Tomášek Fr. 39, Hrůza Ant. 48, 

Peterka Fr. 50, Dolejší Václav 62.  

Z Itálie přijel domobr. Jan Klíma.  

Teprve nyní jsme se dozvěděli pravdu o zahraniční armádě, legionářích v Rusku, Itálii a 

Francii.  

S francouzskými legiemi přijeli:  

Kopecký Karel, učitel působící v obci od r. 1907. Narukoval ve válce k 75. p.pl. Zajat v Srbsku, 

přepraven přes Albánii do Itálie, odtud do Francie v r. 1917 se přihlásil k 22. pl. čsl. vojska.  

Boreš František, rolník č.p. 4. Zajat v prosinci 1914 v Srbsku prodělal hrůzný pochod smrti 

přes Albánii do Itálie na ostrov Asinárn (Asináru?), odtud převezen do Francie, kde pracoval 

spolu s uč. Kopeckým v přístavech při vykládání lodí. Ke konci války byl zařazen k 22. pl. a 

přijel s ním před Vánoci 1918 do vlasti. 
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Dvořák František, syn domkáře č.p.  72. Za války nastoupil k ppl. 102. Byl zajat na Itálii, 

převezen do Francie a vstoupil k 22. pluku.  

S italskými legionáři přijel Zelenka Fr. kameník č.p. 70. Odejel s domobr. pl. 28 na bojiště r. 

1917, byl v Itálii zajat, přihlásil se do legií a přidělen k 33. pluku.  

Později se vrátili legionáři z Ruska:  

Teska Jan kolář č.p. 36. Roku 1914 odejel s dom. pl. 28 na Rusko, kde u Kresníka 8. září zajat 

a dal se k legiím.  

Smrt Karel  č.p. 19 odejel na ruské bojiště s dom. plukem 28. Zajat v září 1914. Přihlásil se do 

legií a byl zařazen k 8. pluku.  

1919 

V červnu 1919 byla provedena mobilisace mladších ročníků, pokud byly doma ponechány, 

aby mohly býti ukončeny boje s Maďary o Slovensko. V bojích těch byl zajat Pinc Jos. 56.  

Koncem roku 1919 dorazili poslední bývalí ruští zajatci. Také uprchlíci, polští židé, odešli.  

Vláda chtěla stabilizovat měnu, proto provedeno kolkování všech rakouských bankovek – na 

peníze byly přilepeny kolky. Dále sepsán všechen movitý i nemovitý majetek. Každý kus 

dobytčete a každý kus nábytku. Zjišťován přírůstek , aby mohla býti vyměřena dávka 

z majetku a přírůstku na majetku, která byla později vyměřena.  

V červnu 1919 provedeny volby do obec. zastupitelstva a na starostu. Zvolen opět Boh. 

Paukner  rolník z č.p. 41, který starostoval od r. 1913.  

Obecní pozemky měly býti propachtovány, ale obec. zastup. je přidělovalo za staré ceny 

pachtování, přičemž byly některým bývalým pachtýřům pozemky odebrány. Bylo trochu 

hluku z toho, ale zůstalo při tom. Obecní louky „záhorských“ u „Rudáka „ a louka Olšovka (z 

té se platilo) byly odedávna v užívání sedláků neb chalup od statků oddělených (35, 37). 

Neplatili z nich a obec platila daně. Užívání bylo přerušeno a obec louky pronajala.  

Obec prodala zdejšímu příslušníku Josefu Šimečkovi místo pod stavbu a toho roku vystavěl 

domek č.p. 73.  

Jan Vlk č.p. 26 prodal domek č.p. 13, jež zdědil po otci, svému švagru Fr. Pincovi z č.p. 56.  

Frant. Sedláček z č.p . 53 prodal po otci zděděnou chalupu Frant. Huňáčkovi kočímu 

v Jenišovicích, zařídil si krejčovskou dílnu v Milevsku. 


