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Vážení spoluobčané,                                      
 
červen je tady a my k Vám opět přicházíme s naším 
Zpravodajem. Uplynulý měsíc květen byl plný krásných akcí jak 
v obci, tak i ve škole. Bohužel stále podvědomě žijeme pod 
hrůzou války, která probíhá již více jak 100 dní na Ukrajině. Naštěstí druhá 
hrozba, koronavirus, si na chvíli dává pohov, ale vyhráno určitě ještě není.  
Ale vraťme se k dění v obci v uplynulém období. Dost důležité kulturní a 
vzpomínkové akce proběhly hned v prvních dnech května. V sobotu 7. 
května jsme si společně připomenuli 80. výročí umučení prvních našich 
spoluobčanů v koncentračním táboře Mauthausen, za hospodářskou 
sabotáž proti hitlerovskému Německu. Akce byla zahájena výstavkou 
dobových dokumentů v Drválovicích. Nezapomněli jsme ani na ostatní naše 
spoluobčany umučené a popravené v dalších letech války za partyzánskou 
činnost. Vzpomínka proběhla důstojně a poděkování patří zejména panu 
Jaroslavu Kučírkovi z Drválovic. Určitým oceněním byla i účast předsedy 
Českého svazu bojovníků za svobodu plk. Ing. Jaroslava Vodičky, předsedy 
této organizace z Prahy. 
Hned následující den v neděli 8. května proběhla v sále kulturního domu za 
účasti velkého počtu spoluobčanů oslava Dne matek. V programu vystoupili 
žáci Základní a Mateřské školy Vanovice s téměř hodinovým pásmem písní, 
tanců i veršů. Závěrem bylo připraveno i občerstvení. Po dvouleté přestávce 
se opět vrátila jedna tradiční akce. Poděkování patří všem učitelkám ZŠ a 
MŠ, které program s dětmi připravily, i členům kulturního výboru za 
přípravu posezení i občerstvení. 
Více k akcím v další části Zpravodaje.  
Na stavbě inženýrských sítí pokračuje příprava na závěrečné práce, kterými 
je výstavba komunikací a chodníků. Firma provádí práce podle 
harmonogramu.  Opravena a zpevněna bude i cesta od novostaveb zadem 
ke kulturnímu domu. Na naše náklady byl opraven přístup na Chmelařovo 
od kulturního domu. 
Počítáme, že sítě pro nové rodinné domy budou dokončeny v plánovaném 
termínu a stavebníci mohou zahájit přípravné práce. Ještě jsou k dispozici 3 
pozemky, které obec nabízí všem zájemcům o vlastní bydlení k prodeji. 
Do konce měsíce července očekáváme dokončení projektu ve škole, jedná se 
o nástavbu kuchyně na školní družinu, novou ČOV i modernizaci kuchyně 
tohoto zařízení. Po získání stavebního povolení bude akce připravena 
k realizaci, ale jen za předpokladu, že získáme vhodnou dotaci pro její 
spolufinancování. 
V obci byly provedeny zkušebně výměny tří kusů svítidel s minimální 
spotřebou, v případě osvědčení budeme pokračovat.  
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V mateřské škole proběhl zápis dětí, které mají zájem od nového školního 
roku naši školku navštěvovat. Po delší době se dětí přihlásilo 15, ale 
přijmout bylo možné jen 5. Takže co dál s kapacitou, napadne určitě 
každého. Nabízí se budova Chmelařovo, která se uvolní na podzim. 
Vyžadovat to však bude určitě nějaké úpravy. Kritéria pro přijetí dalších 
dětí budou jednoznačná. Přednostně budou přijímány děti od 3 let věku, 
trvale přihlášené v naší obci k pobytu,  a co je důležité, které budou nejen 
přihlášeny, ale budou školku i pravidelně navštěvovat. 
Zastupitelstvo obce se sešlo na svém 43. zasedání 30. května S usnesením 
z tohoto jednání budete seznámeni v další části dnešního Zpravodaje. 
Jistě vás zajímá,  co se v dalších dnech v obci připravuje.  V neděli 12. června 
proběhne v sále na Záložně tradiční vítání občánků, tentokrát přivítáme 5 
dětí, které mají u nás trvalé bydliště. 
Na sobotu 18. června připravil Agrospol pro všechny zájemce prohlídku 
nového kravína ve Vanovicích, spojenou s ukázkami moderní technologie a 
s ochutnávkou mléčných výrobků. Pro děti jsou připraveny drobné dárky. 
Ve čtvrtek 30. června  zakončíme v sále Záložny letošní školní rok 2021/22 
a pak už nás čeká akce v letošním roce určitě největší. Budou to oslavy 150. 
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vanovice, jako nejstaršího 
dobrovolného hasičského vesnického sboru na Moravě, které proběhnou 
v sobotu 2. července. Všichni jste srdečně zváni, pozvěte do obce i svoje 
příbuzné a známé, naši hasiči si to zaslouží. Přípravy jsou v plném proudu, 
tak snad nám vyjde i počasí. 
 

Petr Dvořáček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasičská soutěž 
v Borotíně 
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Usnesení ze 43. zasedání zastupitelstva obce Vanovice    
 
Datum konání:   30. 5. 2022 
 
Čas konání:        17:00 hod.  
 
Místo konání:    zasedací místnost OÚ Vanovice  
 
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 

Bc. Svatopluk Dračka 
 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
Program:    
 
1. Kontrola plnění usnesení ze 42. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p. č. 1025/2022 
4. Smlouva o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p. č. 1030/2022 
5. Zrušovací vyhláška 
6. Obecně závazná vyhláška o školském obvodu 
7. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadového 

hospodářství 
8. Rozpočtová opatření 
9. Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/43: ZO schválilo program jednání 43. zasedání 

zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/43: ZO bere na vědomí plnění usnesení ze 42. zasedání 

zastupitelstva obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/43: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 
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d) Usnesení 4/43: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 

1025/2022 – SML/Bru ve prospěch Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 

932/11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013 a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/43: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 

1030/2022 – SML/Bru ve prospěch Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 

932/11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013 a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

f) Usnesení 6/43: ZO schvaluje obecně závaznou zrušovací vyhlášku ze 

dne 30. 5. 2022 

g) Usnesení 7/43: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení 

společného školského obvodu Základní školy a mateřské školy 

Vanovice 

h) Usnesení 8/43: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství 

i) Usnesení 9/43: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 

j) Usnesení 10/43: ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Vanovice na zajištění oslav 150 let založení Sboru dobrovolných 

hasičů Vanovice, Vanovice 132, 679 36 Vanovice, IČ 653 38 499 ve 

výši 10.000,- Kč 

k) Usnesení 11/43: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Vanovice na zajištění oslav 150 let založení 

Sboru dobrovolných hasičů Vanovice, Vanovice 132, 679 36 Vanovice, 

IČ 653 38 499 ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

l) Usnesení 12/43: ZO schvaluje dokrytí zhoršeného hospodářského 

výsledku ve výši 58.563,64 Kč z rezervního fondu Základní školy a 

mateřské školy Vanovice 

m) Usnesení 13/43: ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a 

mateřské školy Vanovice, příspěvkové organizace, Vanovice 130, 679 

36 Vanovice, IČ 750 23 407 za rok 2021  

n) Usnesení 14/43: ZO schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč jako 

příspěvek na akci „Voda koňko přes tře kraje“ pro hasičské okrsky 

Šebetov – Deštná – Roubanina, která se bude konat 10. 9. 2022. 

Finanční prostředky budou zaslány na transparentní účet č. 

247830559/0600. 
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o) Usnesení 15/43: ZO schvaluje Smlouvu o umístění bezdrátového 

telekomunikačního zařízení s firmou TOPNET Services s.r.o., 

Dr.Svěráka 2065/13, 680 01 Boskovice, IČ 262 31 212 a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 
 

 

 

Komentáře a fotky aneb Pořád se něco děje 

 

Vzpomínková akce 

 

Obec Vanovice a SDH Drválovice uspořádaly v sobotu 7. května  

vzpomínkovou akci zaměřenou na připomenutí  Drválovic  za německé 

okupace, 80 roků od umučení drválovických zemědělců a vznik partyzánské 

skupiny. Akce byla zahájena výstavou dobových dokumentů na obecním 

úřadě v Drválovicích, kde byl připomenut zejména tragický  osud 

popravených drválovických zemědělců. Báseň „Vzpomínka na Mauthausen“ 

přednesl Ing. Hruška. Akce se zúčastnilo velké množství našich občanů, 

pamětníků i příslušníků postižených rodin. Vzácným hostem byl předseda 

ČSBS z Prahy Jaroslav Vodička. Proslov 

přednesl místostarosta pan Petr 

Dvořáček. Skupina pořadatelů a hostů 

pak položila věnec a kytici k desce na 

víseckém hřbitově, u památníku 

v Drválovicích a u školy ve Vanovicích. 

Odpoledne se průvod vydal od fary 

k památníku na hřbitově, kde proběhla 

hlavní část vzpomínky. Zde byly 

položeny věnce, pěvecký sbor Vlastimil 

zazpíval obě sloky naší hymny a 

proslov společně přednesli starosta 

obce pan Pavlík a místostarosta pan 

Dvořáček. Vystoupil i Jaroslav Vodička. 

Velké díky za přípravu a organizaci 

akce zasluhuje pan Jaroslav Kučírek, 

který připravil výstavku, a drválovičtí 

hasiči, kteří zajistili v KD občerstvení pro hosty po skončení akce.   
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Další fotky z akce 
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Den matek 

 

Společným setkáním a vystoupením dětí a žáků ZŠ a MŠ Vanovice jsme 

v neděli 8. 5. oslavili Svátek matek. Po dvouleté přestávce připravily děti 

a paní učitelky ze školy a školky hodinový program, ve kterém zazněly 

básničky, písničky a dokonce se i tancovalo! Ve škole jsme nejen nacvičovali 

pásmo básní a písní,  ale děti také pečlivě vyrobily pro každou maminku 

dáreček. Na závěr setkání proběhlo příjemné posezení. Děkujeme všem, 

kteří se podíleli na přípravě programu i pohoštění. 

                                               Mgr. Ivana Pfeferová, ředitelka ZŠ a MŠ Vanovice 

 

 

Foto z akce Josef Pavlík 
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Květen v ZŠ a MŠ Vanovice 

Společným setkáním a vystoupením dětí a žáků ZŠ a MŠ Vanovice jsme 

v neděli 8. 5. oslavili Svátek matek.  Hodnocení v předchozí zprávě. A co 

dále? 

V pátek 20. 5. zažily děti naší školy výjimečný den. Členové mysliveckého 

spolku Vanovice-Borotín připravili pro děti poutavou besedu o přírodě, 

myslivosti a myslivecké kynologii. V krásném jarním dnu jsme si na 

prostranství vedle kulturního domu prohlédli ukázky trofejí a vyslechli 

povídání o zvířatech žijících v našem okolí. Součástí besedy bylo seznámení 

s loveckými pejsky, kteří také na místě předvedli ukázky, jak pracují v poli i 

v lese. Děti byly nadšené. Moc děkujeme pánům Rejdovi, Sládkovi, 

Kalabusovi a Dvořáčkovi za příjemné dopoledne a skvěle připravenou akci 

. 

Letos již podruhé zavítali žáci naší školy do Centra polytechnické výchovy 

v Boskovicích. Tentokrát se děti věnovaly pozorování života v jezírku, 

studovaly rostliny, živočichy, ryby, podívaly se na sebrané vzorky 

mikroskopem a na závěr si vyrobily obyvatelku jezírka – ropuchu Kvákulu. 

Po krátkém odpočinku a svačince jsme pokračovali pěšky k místnímu 

muzeu, kde na nás čekala paní průvodkyně. Společně jsme si prohlédli 

židovské město, synagogu a rituální lázeň. Děti zaujaly zejména kameny 

zmizelých, kterými jsou v židovském městě připomenuti obyvatelé, kteří se 

v době holocaustu do svých domovů již nevrátili.  

 

Ve čtvrtek 25. 5. nás v základní škole opět navštívil pan Ing. Nepustil 

z firmy Knet. Naše spolupráce je již dlouhodobá, firma se zabývá 

implementací moderních IT technologií do výuky, do školy dodávali 

tabletovou učebnu Microsoft. Tentokrát na žáky školy čekala ukázka práce 

s iRobotem, vyzkoušeli jsme programování. Moc nás to bavilo. 

V měsíci květnu také proběhl zápis do MŠ Vanovice. Celkem bylo podáno 15 
žádostí, mateřská škola může přijmout 5 dětí. Mrzí nás, že nemůžeme 
uspokojit všechny žadatele.  

Ivana Pfefrová, ředitelka školy 
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Fotky z jednotlivých akcí 
 
 Beseda s myslivci 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                              Centrum polytechnické výchovy 
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Židovské město v Boskovicích 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma Knet ve škole 
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Výstavba sítí pro rodinné domky 
 
I v uplynulém období pokračovala největší investiční akce obce, zasíťování 
pozemků pro výstavbu RD, mezi našimi obcemi. Dá se konstatovat, že práce 
se dostávají do závěrečné fáze. Připravují se podklady pro výstavbu 
komunikací.  
 
Foto: Josef Pavlík 
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POZVÁNKY 
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Jubilanti v měsíci  červnu  2022  
 

Josef Buryška                         -                          Vanovice 

Jitka Liznová                           -                         Vanovice 

Zdeňka Rejdová                    -                          Vanovice 

Miroslav Šenk          -                          Vanovice 

Alena Skřipská                      -                          Drválovice 

 

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. 

 

Vstoupili do svazku manželského:                                      

 

Barbora   a   Michal        Ženatí                          Vanovice    

 

Novomanželům blahopřejeme a přejeme radostný a šťastný společný život. 

 

 

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 

 

Červen 2022 

4.6. MDDr. Vrbová (MUDr. Křížová) Knínice u Boskovice, 330  774 844 735 
5.6. MUDr. Žilka Vlastimil  Benešov, 19                516 467 313 
11.6. MUDr. Beranová Alžběta  Blansko, Gellhornova 9  735 056 656 
12.6. MUDr. Bočková Jana Kunštát nám. ČSČK 38                 516 462 203 
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18.6. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15   516 474 310 
19.6. MDDr. Fojtíková Veronika    Rájec, Zdrav. středisko   516 432 138 
25.6. Dr. Giryeva Halyna  Boskovice, Lidická 8   734 231 261 
26.6. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 5B               724 081 182 

 

 

SPORT 
 
Malá kopaná  
 
      
 
Výsledky, průběžná tabulka a termíny dalších domácích 
utkání 
 

4 8.5.2022 10:00       TJ Rudka - PANTHERS Vanovice 5 - 2 Rudka 

5 21.5.2022 17:00  PANTHERS Vanovice - FC Sebranice 2002  2 - 5 Vanovice 

6 28.5.2022 17:00  SOKOL Chornice - PANTHERS Vanovice  3 - 0 Chornice 

7 4.6.2022 17:00  

PANTHERS Vanovice - FC DYNAMO 

Čížovky 
1 - 3 Vanovice 

 

Tabulka 

4. LIGA – LIGOVÁ TABULKA 2022 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry 

Skóre 

pro 

Skóre 

proti Body 

1 TJ Šerkovice „B“ 7 6 0 1 41 11 18 

2 

FC DYNAMO 

Čížovky 6 5 0 1 30 15 15 

3 SOKOL Chornice 6 4 1 1 17 13 13 

4 TJ Rudka 7 4 0 3 25 14 12 

7 

PANTHERS 

Vanovice 7 2 1 4 18 20 7 

https://www.smfbl.cz/event/9176/
https://www.smfbl.cz/event/9176/
https://www.smfbl.cz/event/9176/
https://www.smfbl.cz/event/9176/
https://www.smfbl.cz/event/9179/
https://www.smfbl.cz/event/9179/
https://www.smfbl.cz/event/9179/
https://www.smfbl.cz/event/9179/
https://www.smfbl.cz/event/9183/
https://www.smfbl.cz/event/9183/
https://www.smfbl.cz/event/9183/
https://www.smfbl.cz/event/9183/
https://www.smfbl.cz/event/9188/
https://www.smfbl.cz/event/9188/
https://www.smfbl.cz/event/9188/
https://www.smfbl.cz/event/9188/
https://www.smfbl.cz/event/9188/


 16 

Další domácí utkání, na které vás srdečně zveme: 
 

8 11.6.2022 17:00 PANTHERS Vanovice - TJ Šerkovice "B" Vanovice 

 
Našemu mužstvu se v posledních utkáních nedaří, přijďte jej podpořit. 
 
Soutěž pokračuje až v měsíci srpnu 2022, snad budou i výsledky 
příznivější. 
 
Hasiči se připravují na oslavu 150. výročí založení SDH Vanovice 
 
Jak jste již určitě zaregistrovali, naši hasiči se pečlivě připravují na oslavu 

výročí svého založení. Každý týden probíhá 
brigáda v prostoru hasičárny, připravena je 
i nádrž na vodu pro ukázky, zajišťuje se 
propagace, občerstvení a vše, co k takové 
velké slávě patří. 
 
 
 
 

Okrskové cvičení sborů šebetovského okrsku v Borotíně 
V polovině měsíce května, 14. 5. 2022, se náš sbor zúčastnil tradičního 
okrskového cvičení v Borotíně, kdy v rámci 7 družstev okrsku obsadil 
krásné 5. místo. Blahopřejeme! 
 

  
 
 
 

 

https://www.smfbl.cz/event/9194/
https://www.smfbl.cz/event/9194/
https://www.smfbl.cz/event/9194/
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A závěrem zase kousek vyprávění z historie obce, které je 

věnováno historii naší školy a dění v obci.  

 

Pokračování z minulého čísla 

 

 

1916 

V tomto roce jsou zajímavé sbírky na jiné válečné věci, např. na 

náhradní ponorku U 12, dále například chrousti jako krmivo pro 

drůbež, bylo sesbíráno 350 kg chroustů.  

Pokračovaly sbírky listí jahodníkové, ostružinové i kopřivové pro 

výrobu čaje i pro provazárnu V. Heinik v Přerově. 

1917 

Na památku nástupu na trůn císaře Karla byla uspořádána 13. května 

za součinnosti místní školní rady a obecního představenstva slavnost 

sázení pamětních lip na Stádlech, kdy bylo vysazeno 6 lip, a to tak, že 

zasadili po jedné lípě žáci a žákyně, mládež odrostlá, hospodáři, 

hospodyně a členové sboru učitelského. Po zasazení promluvil 

případnou řečí správce školy Vojt. Dufka a učitel evang. náboženství 

pan farář K. Nagy. Zpěvem rakouské hymny a provoláním slávy Jeho 

Veličenstvu byla slavnost zakončena. 

1918 

Na Červený kříž sebráno bylo během školního roku 1917/18 celkem 15 

K 10 h. 

Hned v prvých dnech po prohlášení samostatnosti Československa 

/28. října/ poučili učitelé žáky o významu této veliké události. Na to 

pak dne 8. listopadu konala se úřední slavnost, vzpomínka na Bílou 

horu a k samostatnosti československého státu. 

1919 

Dne 30. dubna konal učitelský sbor se žactvem slavnost sázení „Lípy 

svobody“ na návsi, před č. domu 107 v sousedství školní budovy. Žáci 

zazpívali národní hymny, žák Přichystal Vojtěch z II. tř. přednesl 

Raisovu báseň Naše stromy, Dobra Vlkova báseň 28. říjen 1918 a další 

báseň Josefa Kalabusová. 



 18 

Správce školy promluvil případnou řeč, v níž vyložil, co našemu národu 

získaná svoboda ukládá. Provoláním „slávy“ osvoboditelům národa a 

„zdaru“ naší čsl. republice, byla slavnost zakončena. Slavnosti se 

účastnili též zástupci obecního zastupitelstva, místní školní rady, 

spolků a částečně i rodiče. 

Téhož měsíce uspořádal učitelský sbor mezi žactvem sbírku zlata a 

stříbra na „Zlatý poklad“ republiky československé. Sesbíráno bylo 

celkem stříbrných peněz za 31 K, 55 kopějek, 2 stříbrné desetníky, 3 

zlaté a 2 stříbrné náušnice, stříbrné hodinkové pouzdro a několik 

částí takového pouzdra. Sesbírané předměty byly odvedeny 

spořitelně města Boskovic, jako sběrně. 

1928  

V pátek 28. září 1928 měly Vanovice pietní oslavu. Ve 3 hodiny 

odpoledne byl odhalován pomník padlým občanům vanovickým ve 

světové válce. Pomník postaven je v parčíku u dolního kostela. 

Slavnosti se zúčastnili všichni žáci zdejší školy 

v průvodu učitelů. Žačka Jarmila Dvořáková a žák 

Blahoslav Dokoupil přednesli krásné příležitostné 

básně. Hlavní slavnostní projev pronesl pan 

konsenior Kamil Nagy. Pěvecký sbor za řízení 

Bohuslava Nechuty zazpíval písně. Slavnost byla 

zakončena státní hymnou.  

Krásné a radostné jubilejní oslavy 10. výročí naší 

státní samostatnosti 

uspořádaly společně 

obce Vanovice a 

Drválovice ve dnech 

27. a 28. října. 

Na popud místní 

osvětové komise 

vanovické k tomu byl 

ustaven i výbor, kde 

byli zástupci obou 

obecních rad, místních osvětových komisí, Sokola, hasičů, Národní 

jednoty a místního kroužku studentského a republikánského dorostu. 
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Výbor tento připravil program oslav, které se skvěle zdařily. Občané 

byli vyzváni, aby již 27. října odpoledne ozdobili domy prapory ve 

státních barvách a večer aby všechna okna byla osvětlena. Večer byl 

uspořádán lampiónový průvod mládeže i dospělých, který byl 

velkolepý.  

Vyšel o půl 7 z Drválovic a na horním okraji Vanovic se připojili 

Vanovičtí. V čele průvodu kráčeli starostové obou obcí, pak hudba, 

školní dítky v průvodu učitelů, za nimi mládež a občané dospělí. Podél 

průvodu šli hasiči, aby udržovali pořádek a byli pohotově k dispozici 

v případě nehody, protože byl dosti silný vítr.  

Občanstvo se účastnilo téměř všechno a bylo vidět shrbené babičky 

a dědečky i matky s dětmi v náručích. 

Průvod prošel Vanovicemi, v dolním konci zahnul Karlovou ulicí do 

Kater a pak před občanskou záložnu.  

Byly to radostné chvíle. Lampiónů nad průvodem kmitalo se dobře 

před dvě stě. Hudba hrála, zvony evangelického kostela radostně 

hlaholily, průvod jásal. Všechna okna jasně ozářena (v školních oknech 

60 svíček), mnohá s transparentními případnými nápisy, letopočty a 

podobiznami tatíčka Masaryka.  

Při vchodu do vesnice houpaly se nad silnicí lampióny a barevné 

žárovky.  

Nejvíce však dojímala pozorovatele ta slavnostní nálada a ty zářivé 

oči účastníků. Ty prozrazovaly, že občané vědí, proč v průvodu jsou a 

jak si váží nabyté svobody i těch, kteří na dobytí naší svobody mají 

největší zásluhu. Průvod se ukončil před občanskou záložnou, kde 

z balkonu ke shromážděným promluvil krátce p. Ing. Radomír Vlk. 

Nastínil, proč se oslavy konají, a vyzval přítomné, aby se co 

nejpočetněji účastnili zítřejší slavnosti. 

Po zazpívání státní hymny odebrali se všichni na sokolské letní 

cvičiště, kde byl vypálen slavnostní ohňostroj. 
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V neděli 28. října odpoledne o půl 2 hodině uspořádána pro dospělé i 

mládež slavnost v sále občanské 

záložny. Slavnost zahájena 

sborem místního pěveckého 

kroužku. Zapěna píseň „Udeřila 

naše hodina“, kterou nacvičil a 

dirigoval Boh. Nechuta, dále 

přednesly žačky 

básně. Slavnostní 

řečník p. 

konsenior Kamil 

Nagy promluvil krásně ke shromážděným od srdce 

k srdcím. Vzpomněl všech našich osvoboditelů, padlých 

ve světové válce, legionářů a zejména p. presidenta 

Masaryka. Vyzval přítomné, aby oslavovali 

samostatnost, stát, demokracii, nejen v přítomné 

chvíli, ale denně, stále poctivou prací, krátce, 

aby byl každý na svém místě. Po té recitoval 

správce školy báseň „Deset let republiky“. 

Slavnost byla ukončena státní hymnou. 

 

         Josef Sláma-učitel na zdejší škole   
                   1916 – 1939 

Mimo školní práci účastnil se v hojné míře 

práce kulturní a osvětové a práci spolkové. Byl 

všemi občany velmi vážený. Byl přísný učitel, 

ale spravedlivý. 

 

 

 

        (pokračování příště) 

    

 

 

 
Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 5,- Kč. 

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


