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Vážení spoluobčané,   

známá pranostika o únoru říká, že když je bílý, tak pole sílí. Budeme tomu věřit, když 

měsíc leden moc bílý nebyl. Na našich zahrádkách se dokonce objevily první květy, 

značící příchod jara. 

Uplynulý měsíc leden byl v naší obci provázen dalším velkým množstvím akcí, které 

vyplnily nevlídné dny, jež někdy připomínaly spíš podzim. 

Velkou tradicí na počátku nového roku je jistě myslivecký ples. Letos již patnáctý   

v pořadí uspořádalo Myslivecké sdružení Vanovice–Borotín. V další části Zpravodaje 

přineseme několik fotek.  

Stejný den, v sobotu 6. ledna, proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka, kterou 

pořádala Oblastní charita Blansko. Více také v další části Zpravodaje. 

Leden je již tradičním měsícem, kdy se schází jednotlivé spolky na svých hodnoticích 

valných hromadách. V obou našich obcích již proběhly valné hromady sborů 

dobrovolných hasičů. Podrobnější informace z té vanovické včetně výroční zprávy si 

přečtete rovněž v další části Zpravodaje. 

Zastupitelstvo naší obce se sešlo na svém 43. zasedání ve středu 24. ledna. Bylo poctěno 

vzácnou návštěvou paní senátorky Jaromíry Vítkové. Diskuze byla zaměřena zejména na 

pomoc při dalších krocích pro výstavbu D43, kterou naši občané při prezidentských 

volbách opět podpořili podpisy pod peticí. Naše připomínky s žádostí o pomoc 

směřovaly do oblasti rekonstrukcí krajských silnic, které procházejí našimi obcemi a 

směrem na Pamětice. Je to problém, který nás sužuje již dlouho, takže uvidíme. 

Projednávali jsme i dotační programy, které bychom v letošním roce chtěli využít. Již 

byla podána žádost o dotaci na ministerstvo na místní rozvoj kvůli opravě komunikace 

Dražky. Na kraji požádáme o dotaci na opravu sociálních zařízení na obecním úřadě a 

vylepšení jeho okolí, opravu křížku směrem k Borotínu a rovněž na opravu požární 

nádrže v Drválovicích.  
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Dále jsme probírali přípravu 12. obecního plesu, který proběhne 10. února v kulturním 

domě. Proběhly dílčí inventury majetku obce. V příštím Zpravodaji přineseme 

podrobnosti o stavu majetku i výsledku hospodaření. 

Ve svých informacích nesmím zapomenout ani na celostátní akci, která hýbala i naší obcí 

- volba prezidenta České republiky. Výsledky hlasování v naší obci budou zveřejněny 

v další části Zpravodaje. V rámci celé republiky byl zvolen na dalších 5 let stávající 

prezident Miloš Zeman. 

Závěrem ještě jedna informace ke spotřebě vody v obou našich obcích. Za rok 2017 

přiteklo do vodojemu ve Vanovicích, ze kterého přečerpáváme i vodu do Drválovic, 

celkem kolem 20 tis m3 vody. Na plynulém zásobování našich obcí se významně podílel 

přívod vody z přivaděče, který činil 10 288 m3. Bez tohoto posílení, i vzhledem k tomu, 

že naše zdroje slábnou, by se naše obce neobešly bez regulačních opatření. 

Jedna informace pro ty z Vás, kteří sledujete dění na internetu. Byly spuštěny nové 

webové stránky obce www.vanovice.cz . Omluvte drobné nedostatky, učíme se s nimi 

teprve pracovat. Chceme rovněž, aby staré webovky byly i nadále na těch nových 

k dispozici.  

Kromě plesů, na které dále naleznete pozvánky, je v knihovně připraven seminář a 

školení k tvorbě vlastních rodokmenů, 3. března v sále záložny pak přednáška věnovaná 

300. výročí narození Marie Terezie. V měsíci březnu rovněž plánujeme další divadelní 

představení ochotnických souborů v kulturním domě. 

Co se týče sportovního dění, pokračují soutěže ve stolním tenise, šachová soutěž a 

zejména intenzivní nácviky na XVI. Všesokolský slet.                               

        Petr Dvořáček 

Usnesení ze 43. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
 

Datum konání:    24. 1. 2018 

http://www.vanovice.cz/
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Čas konání:           17:00 hodin  

Místo konání:        zasedací místnost Obecního úřadu Vanovice 

 

Přítomni:          Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček, Jiří Bohatec, Martin Chalupa, 

 Bc. Jitka Špidlová, Bc. Svatopluk Dračka, Milan Geršl 

Omluveni: Lenka Chalupová 

Ověřovatelé:   Bc. Jitka Špidlová, Milan Geršl 

 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 

 

Hosté: Ing. Jaromíra Vítková - senátorka 

 

 

Program:    

   

1. Kontrola plnění usnesení ze 42. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Kupní smlouva o prodeji nemovitosti p. č. 952/2 

4. Zpráva o průběhu inventarizace majetku obce 

5. Rozpočtové opatření č. 18 

6. Dotační programy pro rok 2018 

7. Příprava 12. Obecního plesu 

8. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/43: OZ schválilo program jednání zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/43: OZ bere na vědomí plnění usnesení 42. zasedání zastupitelstva obce 

c) Usnesení 3/43: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/43: OZ schvaluje kupní smlouvu o prodeji pozemku p. č. 952/5 o rozloze 6 m² v k. ú. 

Vanovice panu Michalu Rejdovi za celkovou cenu 1.200,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy  

e) Usnesení 5/43: OZ bere na vědomí zprávu o průběhu a zpracování podkladů pro inventarizaci majetku 

obce 

f) Usnesení 6/43: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18  

g) Usnesení 7/43: OZ bere na vědomí informaci starosty obce ve věci vyhlášených dotačních programů 

Jihomoravského kraje a jednotlivých ministerstev pro rok 2018, které by mohly být předmětem 

žádostí obce Vanovice 

h) Usnesení 8/43: OZ schvaluje smlouvu s Ing. Michaelou Müllerovou na dodávku služeb v oblasti 

ochrany osobních údajů a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy   

i) Usnesení 9/43: OZ bere na vědomí Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR s Ing. Michaelou 

Müllerovou 

j) Usnesení 10/43: OZ schvaluje výběrovou komisi na akci „Novostavba úseku vodovodu A“ ve složení 

Dvořáček Petr, Přibyl Miroslav (Pavlík Josef – náhradník). Dále schvaluje výběrovou komisi pro rok 

2018 na další akce ve složení Bc. Dračka Svatopluk, Bohatec Jiří, Chalupa Martin (Dvořáček Petr a 

Přibyl Miroslav – náhradníci) 

k) Usnesení 11/43: OZ schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby na p. č. 578/1 v k. ú. Drválovice, a 

to přípojky DČOV domu Drválovice č. p. 38 na kanalizaci, a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 
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l) Usnesení 12/43: OZ se seznámilo s žádostí na finanční podporu babyboxu v Nemocnici Blansko. OZ 

žádost zamítlo 

m) Usnesení 13/43: OZ projednalo informaci o připravované novele zákona o odpadech a bere ji na 

vědomí 

n) Usnesení 14/43: OZ bere na vědomí prodej automobilu SDH AVIA za cenu 12 tisíc Kč 

o) Usnesení 15/43: OZ schvaluje Smlouvu č.1030040236/01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích p. č. 978/1, 987, 4/1. 

 

 

 

XV. Myslivecký ples v KD ve 

Vanovicích 

Myslivecké sdružení 

Vanovice–Borotín 

uspořádalo 6. ledna v našem 

kulturním domě v pořadí již   

XV. Myslivecký  ples. 

Příjemnou atmosférou 

provázela skupina Naostro.   

Myslivci, jak se sluší, 

připravili bohaté občerstvení 

a tradiční, nejen mysliveckou 

tombolu. 
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Tříkrálová sbírka 2018 

 

V sobotu 6. ledna navštívili domácnosti v obou 

našich obcích koledníci. Také již tradiční 

Tříkrálová sbírka pod hlavičkou Charity České 

republiky přinesla v letošním roce rekordní 

výnos. 

Celkem 13 koledníků z Vanovic, Jevíčka, 

Lomnice a ze Šebetova, pod patronací paní 

Věry Hegerové, vybralo v našich obcích 

celkem 20 405,- Kč. 

 

Koledníky byli: 

Petra Hegerová, Adéla Dračková, Tereza Marková, Hana Řeháková, Andrea Pětová,       

Vanovice   

Pavlína Langerová                                                                                                                                                    

Jevíčko             

                                                                                                                

Karolína Klímová, Aneta Klímová, Stanislav Klíma, Vanessa Klímová -                                    

Lomnice 

Daniel Stloukal, Adam Stloukal, Alexander Banya -     

Šebetov                                                       

Chtěli bychom Vám všem upřímně jménem charity, ale i 

naší obce Vanovice poděkovat za štědré dary a 

koledníkům za obětavou a prospěšnou práci. 

Jistě Vás zajímá, na co bude letošní výtěžek použit. Podle 

sdělení Oblastní Charity v Blansku budou vybrané 

prostředky využity na bezbariérovou úpravu komunitního 

centra v Doubravici, nákup postelí do azylových domů pro 

matky s dětmi a do Noclehárny pro muže a další 

humanitární pomoc v okrese Blansko. 

 Motto letošní sbírky: „Pro ty, kteří nemají tolik štěstí.“ 
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Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů 

Výroční valné hromady sborů dobrovolných 

hasičů proběhly u obou našich sborů. Nejdříve 

zasedali a hodnotili 13. ledna drválovičtí hasiči a 

19. ledna hasiči z Vanovic. Protože letos nebyl 

volební rok, zůstali v čele sborů původní 

funkcionáři. V Drválovicích je starostou Jiří 

Chladil a velitelem Milan Geršl, ve Vanovicích 

pak zůstává starostou Svatopluk Dračka a 

velitelem Miroslav Přibyl.    

Výroční valná hromada 

v Drválovicích proběhla v zasedačce 

v hasičské zbrojnici a ve Vanovicích 

opět v sále Záložny. I když účast 

nebyla uspokojivá, konala se schůze 

v pracovním duchu a s elánem do 

práce v letošním roce. Hlavními 

akcemi loňského roku bylo zakoupení 

nového hasičského vozidla Ford, 

oslavy 145. výročí založení SDH, 

kterých se zúčastnil i hejtman 

Jihomoravského kraje Bohumil 

Šimek, a okresní shromáždění zástupců všech sborů okresu Blansko v našem kulturním 

domě.  

 

Více o práci SDH Vanovice v přiložené zprávě o činnosti.  

Výroční zpráva o činnosti SDH Vanovice v roce 2017 

Vážení bratři a sestry hasiči, vážení hosté, dovolte, abych Vás seznámil s činností sboru 

dobrovolných hasičů Vanovice za uplynulý rok 2017. Nejprve však uctíme minutou ticha 

památku bratrů a sester, kteří se dnešního dne nedožili. 

První tři měsíce roku 2017 byly, co se týče činnosti našeho sboru, chudší. V lednu náš 

sbor uspořádal výroční valnou hromadu v sále záložny ve Vanovicích. V únoru se 

zástupci sboru účastnili výroční valné hromady okrsku Šebetov a koncem března jsme 

se účastnili slavnostní schůze k oslavě 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů Sudice. 
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Na konci dubna náš sbor uspořádal již tradiční pálení čarodějnic, na kterém nechyběl rej 

čarodějnic. Žádná z účinkujících aktérek ale neskončila na hranici.  

Květen byl, co se týče činnosti sboru, už bohatší. První týden v květnu se zástupci našeho 

sboru účastnili slavnostního předání nového zásahového vozidla cetkovickým hasičům. 

Na konci měsíce se družstva mužů a veteránů účastnila okrskové soutěže v Úsobrně. A 

aby nás nikdo nenařknul, že jsme dorazili nepřipravení, tak den před soutěží se u 

dolního rybníka konal nácvik požárního útoku, kde jsme si ověřili naši připravenost na 

soutěž. 

V červnu se naši mladí hasiči účastnili soutěže v Šebetově. V půli měsíce jsme vyčistili 

požární nádrž v Křemílkách a za pomoci Sboru dobrovolných hasičů Cetkovice a jejich 

nové cisterny proběhlo čištění požární 

nádrže v Drválovicích. O několik dní 

později náš sbor uspořádal dětskou 

rybářskou soutěž na dolním rybníku, 

kde na regulérnost soutěže dohlížel 

přísný rozhodčí. 

První týden v červenci se zástupci 

našeho sboru účastnili oslav 130. 

výročí založení sboru dobrovolných 

hasičů v Paměticích. Další víkend náš 

sbor uspořádal posezení za kulturním 

domem, kde se jako hlavní chod 

podávaly makrely z grilu a na pití 

vychlazené pivo. Další týden se na dolním rybníku pořádaly rybářské závody dospělých. 

Zde se o žaludky závodníků staral šéfkuchař Zbyněk Ziman. 

V srpnu se zástupci našeho sboru účastnili oslav 130. výročí založení Sboru 

dobrovolných hasičů Světlá. Na konci měsíce převzali zástupci obce Vanovice a Sboru 

dobrovolných hasičů Vanovice nové zásahové vozidlo značky Ford. 

Září patřilo třem oslavným událostem. Předpouťové zábavě, zalikování a následné svatbě 

člena našeho sboru Josefa Pavlíka mladšího a na závěr proběhlo slavnostní předání 

vozidla a schůze k 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vanovice za účasti 

hejtmana Jihomoravského kraje, zástupců Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje a členů zástupců sborů okrsku Šebetov.   
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Dne 28. října prošel obcí lampionový průvod a následovalo položení věnce u památníku 

padlých v 1. světové válce. Ještě tu noc se prohnal nad naší obcí orkán, který vyvracel 

stromy a odnášel dokonce i garáže. Členové našeho sboru odstranili padlý strom na 

silnici mezi Drválovicemi a Kladoruby a rozebrali a odstranili garáž na pozemku pana 

Dvořáčka v Drválovicích.  

V listopadu měl náš sbor na starost zajištění občerstvení na shromáždění představitelů 

sborů okresu Blansko, které se konalo v kulturním domě ve Vanovicích. 

Na závěr roku Sbor dobrovolných hasičů Vanovice uspořádal veřejné plavání v lázních 

Boskovice. 

Na závěr bych Vám chtěl popřát hodně štěstí a zdraví v novém roce. 

          Lukáš Čížek – jednatel 

 

Kácení lípy v Drválovicích 

Po provedeném odborném posudku na 
zdravotní stav jedné z lip na dolním konci 
Drválovic, který konstatoval její špatný 
stav, byla lípa s pomocí vysokozdvižné 
plošiny v úterý 30. ledna poražena. 
Odborný posudek nelhal, hrozilo 
skutečně její ulomení s možností zranění 

kolemjdoucích, popřípadě i 
materiálních škod na přilehlých 
domech. 

Tak jako po každém takovém kácení 
bude ještě v letošním roce na tomto 
místě vysazena lípa nová. 
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Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. 1. – 13. 
1. a 26. 1. – 27. 1. 2018 

Výsledky hlasování za územní celky  

Kraj: Jihomoravský kraj 

Okres: Blansko 

Obec: Vanovice 

 Obec Vanovice – souhrnné informace  

 
 

 

Okrsky Voliči 
v 

seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v 

% 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
platných 

hlasů počet zprac. v % 

1. 
kolo 

2 2 100,00      441 283  64,17     283 283   100,00 

2. 
kolo 

2 2 100,00      442 293  66,29     293 292      99,66 

 

 

Tabulka: Obec Vanovice  

Obec Vanovice 

Kandidát Navrhující 
strana 

Politická 
příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 5 1,76 X X 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 16 5,65 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 30 10,60 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 2 0,70 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 2 0,70 X X 

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 1 0,35 X X 

7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 142 50,17 195 66,78 

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 26 9,18 X X 

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c    Občan BEZPP 59 20,84 97 33,21 

 



11 11 

 

Prezidentem České republiky byl na dalších 5 let zvolen Miloš Zeman, který ve druhém kole 

získal celkem 2 853 390 hlasů a 51,36 % a porazil Jiřího Drahoše, který získal ve druhém kole 

2 701 206 hlasů a 48,63 %. 

Volby mně nepřísluší hodnotit, jen mám 

skromné přání, aby rozjitřené nálady a spory 

nejen v obcích a městech, ale i v rodinách 

ustaly a respektovali jsme všichni výsledky. Nic 

jiného, i když se to mnohým nelíbí, nám pro 

rozvoj našeho státu nezbývá. Buďme jednotní, 

zvláště když letos oslavíme 100. výročí vzniku 

naší republiky. 

Závěrem chceme poděkovat všem členům 

okrskových volebních komisí ve Vanovicích i v Drválovicích za obětavou a odpovědnou práci 

v obou termínech volby prezidenta. 

 

 

                                                            

Jubilanti v měsíci únoru  2018                               

Čejka Vladimír   Vanovice    85 let 

Rejda Bohumil   Vanovice    60 let 

Hartman Stanislav                   Drválovice                           55 let 

Zlatev Živko Dimitrov            Vanovice               60 let 

 

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. 
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Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

Únor  2018 

    

 
      

3.2. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 
4.2. MDDr. Trubáčková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 
10.2. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 
11.2. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
17.2. MDDr. Šméralová K. Boskovice, Lidická 8 516 453 998 
18.2. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 
24.2. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429  516 472 227 
25.2. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 
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         POZVÁNKA na přednášku 

                 p. Dany Šimkové 

 

Obec Vanovice si Vás dovoluje pozvat na velice 

zajímavou přednášku o císařovně Marii Terezii. 

Vtipně i vážně povyprávěný příběh o královně 

v 18. století, jejích každodenních útrapách 

šlechtičny v podobě nepohodlné módy, složité 

hygieny a domluvených sňatků a samozřejmě o 

jejím životě vladařky a matky významných 

panovníků. V loňském roce jsme oslavili 300. 

výročí jejího narození. Jistě hodně z Vás zaujala i dvojdílná premiéra filmu Marie 

Terezie, kterou uvedla Česká televize. 

 

Přednáška proběhne v sobotu 3. března 2018 od 16.00 hod v sále na záložně. 

                                                                                                           
 

 

SPORT 

 
STOLNÍ TENIS 
 
Regionální přebor III. třídy 
 
Vanovice A - Bořitov B  10:8 
Body: Gonšor M.    3,5 
            Kubín Fr.      2,5 
            Lébiš P.         2,5 
            Klement R.   1,5 
 
Letovice B - Vanovice A  10:8 
Body: Kubín Fr.        2 
           Gonšor M.       2 
           Tajovský Z.     2 
           Lébiš P.            2 
           
 



14 14 

 

Regionální přebor IV. třídy 
 
Adamov C - Vanovice B   12:6 
Body: Kubín Fr.   4 
            Lébiš P.      1 
            Chlup R.     1 
 
Vanovice B - Brumov B   4:14   
Body: Kubín Fr.    1,5 
            Lébiš P.       1,5 
            Chlup R.      1 
 
 
 
ŠACHY 
 
Vanovice - Lipovec D  1,5:3,5 
Body: Dvořáček Petr   1 
            Čejka Michal     0,5 
  

 
 

 

 

 

 

 
A ještě něco závěrem z historie o jednom významném občanovi 

 

Náhody jsou nevyzpytatelné. A mě jedna taková, někdy v měsíci říjnu loňského roku, 

potkala. 

Jak tak pátrám po nájemcích hrobů na našem hřbitově, ozvala se mně paní Vlasáková, 

mně neznámá, že její rodina pochází z Vanovic. 

Během hovoru jsme se postupně dostali k vyprávění její maminky a vzpomínce na prý 

velice dobrého starostu obce pana Emanuela Dvořáčka.  

Není to má přízeň, jen shoda jmen. To jméno mně z dřívějších dob již bylo známé, jen 

jsem hledal zdroj, jak se o něm něco bližšího dozvědět. A toto vyprávění a později i 

zpracování historie rodu Dvořáčkových, které mně paní Vlasáková zaslala, a dále 

prohlídka materiálů v naší kronice, mně napomohly k tomu, abych vše sepsal a zachoval 

pro další generace. 
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Možná se ptáte, čím byl Emanuel Dvořáček pro obec tak významný? Stačí to, že byl 

v létech 1898–1915 starostou Sboru dobrovolných hasičů Vanovice, starostou obce 

Vanovice v letech 1898–1909 a také prvním ředitelem záložny ve Vanovicích? 

Byl to člověk pokrokový ve všech směrech a úzce spolupracoval s nadučitelem 

Františkem Břenkem. Syn Břenka Jindřich byl architekt a dnešní záložna je jeho 

projektem.  

A nyní tedy již něco z životopisu Emanuela Dvořáčka. 

Rodina Dvořáčkova pocházela z Velké Roudky. Otec Emanuela František Dvořáček, 

narozený roku 1832 v č. p. 13, si vzal za manželku Františku Šebestovou, která 

pocházela z Vanovic a narodila se roku 1833, pravděpodobně v části Fabrika. Až do její 

předčasné smrti, zemřela roku 1877 v 44 letech, bydleli ve Velké Roudce v č. p. 4. Matka 

Františky byla rozená Drábková. 

Po její smrti se vdovec František Dvořáček i se svým synem Emanuelem přestěhovali do 

Vanovic, kde se František oženil roku 

1877 s Františkou, rozenou 

Přibylovou ze Sudic 33, vdovou po 

Františku Nechutovi z Vanovic č. 38. 

Emauel, tehdy sedmnáctiletý, 

vyrůstal v této zemědělské rodině a 

sám uzavřel sňatek roku 1887 

s Ludmilou Františkou Šméralovou, 

rodačkou z Boskovic, která v době 

sňatku bydlela ve Vážanech v č. p. 56. Jako svědci 

jim byli na svatbě Jakub Kotrhonz, Sudice č. 4, a 

otec František Dvořáček. 

Emanuel byl člověk pokrokový a vzdělaný a po 

smrti svého otce v roce 1902 se spolu se svojí 

manželkou a nevlastní matkou staral o rozvoj 

hospodářství. Zajímal se i o život v obci, zvláště jej 

ovlivnil František Břenek a celá jeho pokroková 

rodina. I pro svoji pokrokovost byl v roce 1898 

zvolen nejen starostou Sboru dobrovolných hasičů 

Vanovice, ale i starostou obce Vanovice. Tomu 

předcházelo ustavení ředitelem Občanské záložny 

            Dům  č.p. 38 Vanovice 
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ve Vanovicích, která získala věhlas v širokém okolí. 

Život Emanuela Dvořáčka a veřejnou činnost silně ovlivnila tragédie, která postihla jeho 

rodinu. Dvořáčkovi měli v manželství dva syny. Emanuela Otokara, narozeného roku 

1888, a Františka Ludvíka, narozeného v roce 1892. Oba však onemocněli vážnou 

nemocí a zemřeli. Emanuel ve svých 6 letech a starší František již jako půlroční dítě. 

Starosta obce i hasičů celou tragédii těžce nesl. Ač přísně vychován a veden k práci, 

zejména pro druhé, zvolil cestu, která přináší zkázu, alkohol. V roce 1909 ukončil svoji 

práci jako starosta obce a v roce 1915 pak i jako starosta hasičů. 

Zemřel 28. 5. 1916. Příčina úmrtí: ochrnutí srdce, paralys kardie, degenerative 

myokardie alkoholica. 

To jsou jen údaje, které se 

podařilo dohledat. 

Vdova Ludmila Františka 

zpočátku zvládala opuštěné 

hospodářství, ale po více jak 20 

letech již i ji opustily síly a byla 

nucena grunt odprodat, aby 

umořila dluhy.  Grunt č. p. 38 

odkoupil R. Vlk, později jej 

zdědila jeho dcera, která se 

provdala za Miroslava Pacáka. 

I proto se tam dodnes říká 

„Pacákovo“. 

 

Podařilo se mně i díky paní Vlasákové dohledat na místním hřbitově opuštěný hrob, kde 

je rodina i s dětmi pohřbena. 

Zastupitelstvo naší obce se rozhodlo v letošním roce na tomto místě obnovit náhrobní 

desku s portrétem Emanuela Dvořáčka. Snad jako věčnou vzpomínku na dalšího z řady 

pokrokových spoluobčanů. 

Mé pátrání ještě neskončilo, nepodařilo se zatím objasnit, kdy zemřela manželka 

Emanuela a kde je pohřbena a také něco více o jejich životě. 

            Petr Dvořáček 

 

 

 
Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 3,- Kč. 

Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz. 
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