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Vážení spoluobčané,                                      

říjnový Zpravodaj naší obce není možné zahájit jinou zprávou, 
než informací o volbách do zastupitelstva naší obce a také o 
volbách do Senátu v našem obvodu. Po přečtení výsledků 
hlasování by se dalo říct,  že se v podstatě nic  nezměnilo. Díky vašim hlasům 
byli zvoleni všichni stávající zastupitelé a také senátorkou na další období 
zůstává paní Ing. Jaromíra Vítková. Ta zvítězila i v našich volebních okrscích 
s velkým náskokem v obou kolech senátních voleb.  K čemu volby jsou? Jednak 
aby zhodnotily dosavadní práci a přínos  jednotlivých kandidátů,  a pokud se 
jim jejich práce nelíbila, aby je vyměnili. Z tohoto pohledu si myslím, že vaše 
hodnocení práce stávajícího zastupitelstva dopadlo pro nás dobře. Já už na 
obci pracuji nepřetržitě 46 roků, ale ještě nikdy za celou dobu se nestalo, aby 
složení zůstalo naprosto stejné, bez sebemenší změny. Chtěl bych vám všem 
jménem nás zvolených za vaše hlasy poděkovat. Je to pro nás ocenění, ale i 
závazek do dalšího volebního období v práci pokračovat a zlepšovat 
podmínky pro život všech našich občanů.  
Protože se nové zastupitelstvo sejde ke svému ustavujícímu jednání až ve 
druhé polovině měsíce října, kde zvolí své vedení, nebude v dnešním 
Zpravodaji žádné usnesení. To nahradí tabulky s výsledky hlasování v naší 
obci i jednotlivých okrscích. 
Z akcí, které proběhly v měsíci září i počátkem října, bych rád přinesl 
komentář k hasičské přehlídce ručních stříkaček v Úsobrně, 10. září , „Voda 
koňkó přes tře kraje“, které se zúčastnily oba naše sbory, k Sósedskému 
pokecu v kulturním domě, který uspořádal SDH Vanovice, vanovické pouti  25. 
září i sobotnímu (1. října)  posezení se seniory v kulturním domě, které 
organizoval kulturní výbor obce.  
Nezaháleli ani naši sportovci, kdy fotbalisté absolvovali další část podzimní 
soutěže v malé kopané, rozběhl se okresní přebor ve stolním tenise a v neděli 
9. října bude zahájena i soutěž šachistů. 
Jak vidíte akcí je stále dost.  
Až na drobné nedodělávky je dokončena výstavba inženýrských sítí pro RD a 
někteří stavebníci již netrpělivě čekají na kolaudaci, aby před zimou ještě jak 
se říká, kopli do země. 
Co nás čeká v měsíci říjnu, který právě začíná? Kromě ustavujícího jednání 
zastupitelstva obce, jehož termín vám bude sdělen místním rozhlasem a 
zveřejněn bude na úřední desce,  bych vás rád jménem rodiny Kučerovy a 
obce pozval na slavnostní odhalení pamětní desky p. Ladislavu Tajovskému na 
domě kde žil a tvořil své krásné obrazy, které zdobí nejen veřejné budovy, ale 
jistě i spoustu vašich příbytků. Odhalení proběhne v sobotu 15. října od 15 
hodin a potom bude následovat prohlídka některých jeho obrazů 



 3 

v evangelickém kostele. Akci zakončí koncert  orchestru pod vedením Ondřeje 
Tajovského. 
V následujícím týdnu, v pátek 21. října  od 19.30 jste všichni zváni na veřejnou 
generálku Galakoncertu dechového orchestru Malá Haná pod vedením 
dirigenta Petra Zapletala, se všemi sólisty a pěveckým sborem. Vstupenky 
s místenkami jsou k zakoupení na Obecním úřadě. Vstupné je 150,- Kč. 
A aby toho ještě nebylo málo, tak v pátek 28. října oslavíme státní svátek , 
založení Československa, tradičním lampiónovým průvodem, pietní 
vzpomínkou u památníků i občerstvením v kulturním domě. Rovněž sem jste 
srdečně zváni. Vystoupí i pěvecký sbor Vlastimil. 
Doufám, že vás již teď mohu navnadit na listopad, kdy připravujeme v našem 
kulturním domě divadelní představení ochotnických souborů z našeho 
blízkého okolí.              Petr Dvořáček 
 
 
   

Takže se dejme do tabulek s výsledky hlasování do zastupitelstva obce i 

pro obě kola senátních voleb. 

 

Volby do zastupitelstva obce konané 23.09. – 24.09.2022 

Počet 

volených 

členů 

zastupitels

tva 

Počet 

volební

ch 

obvodů 

Okrsky 
Voliči 

v 

sezna

mu 

Vyda

né 

obálk

y 

Voleb

ní 

účast 

v % 

Odevz

dané 

obálky 

Platné 

hlasy celke

m 
zpr. v % 

9 1 2 2 100

,00 

456 253 55,48 252 2 089 

Výsledky voleb – Obec Vanovice 

Kandidátní 

listina 
Hlasy 

Počet 

kandidát

ů 

Přepočten

ý 

základ 

dle počtu 

kandidátů 

Přepočten

é % 

platných 

hlasů 

Počet 

mandát

ů 

Podíl

y 

hlasů čís

lo 
název abs. v % 

1 Sdružení 

nezávislýc

h 

kandidátů 

902 43,18 9 2 089,00 43,17 4 X 

https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=901&xstat=0
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2 SNK 

hasičů a 

sokolů 

1 18

7 

56,82 9 2 089,00 56,82 5 X 

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Zvolení zastupitelé dle výsledku 

Kandidátní listina Kandidát 

Navrh

ující 

strana 

Politic

ká 

příslu

šnost 

Hlasy 
Pořa

dí 

zvole

ní 

čís

lo 
název 

po

ř. 

čís

lo 

příjmení, 

jméno, 

tituly 

věk 
abs

. 
v % 

1 Sdružení 

nezávislých 

kandidátů 

2 Přibyl 

Miroslav 

48 NK BEZPP 155 17,1

8 

1 

1 Sdružení 

nezávislých 

kandidátů 

1 Bohatec 

Jiří 

46 NK BEZPP 143 15,8

5 

2 

1 Sdružení 

nezávislých 

kandidátů 

3 Dračka 

Svatopluk 

Bc. 

46 NK BEZPP 143 15,8

5 

3 

1 Sdružení 

nezávislých 

kandidátů 

4 Pavlík 

Josef 

31 NK BEZPP 78 8,64 4 

2 SNK hasičů a 

sokolů 

1 Pavlík 

Josef 

55 NK BEZPP 193 16,2

5 

1 

2 SNK hasičů a 

sokolů 

4 Chalupová 

Lenka 

42 NK BEZPP 162 13,6

4 

2 

2 SNK hasičů a 

sokolů 

8 Kohoutek 

Lukáš 

35 NK BEZPP 155 13,0

5 

3 

2 SNK hasičů a 

sokolů 

2 Dvořáček 

Petr 

71 NK KSČM 130 10,9

5 

4 

2 SNK hasičů a 

sokolů 

3 Krejčiříkov

á Linda 

36 NK BEZPP 139 11,7

1 

5 

 

 

 

 
 

https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xstrana=902&xstat=0
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Volby dle okrsků 

Okrsek: 1 Vanovice 

Výsledky voleb – Okrsek 1 – souhrnné informace 

Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

354 182 51,41 181 1 536 

Výsledky voleb – Okrsek 1 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs. v % 

 1 Sdružení nezávislých kandidátů 668 43,49 

2 SNK hasičů a sokolů 868 56,51 

 
   Okrsek: 2 Drválovice 

Výsledky voleb – Okrsek 2 – souhrnné informace                                  

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

102 71 69,61 71 553 

 Výsledky voleb – Okrsek 2 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs. v % 

1 Sdružení nezávislých kandidátů 234 42,31 

2 SNK hasičů a sokolů 319 57,69 

 

Nejstarší  volič p. Čejka 

Volební komise 

ve Vanovicích 

Vanovicích 

 

V 

https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xokrsek=1&xstrana=901&xstat=0&xvyber=1
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xokrsek=1&xstrana=902&xstat=0&xvyber=1
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xokrsek=2&xstrana=901&xstat=0&xvyber=1
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582590&xokrsek=2&xstrana=902&xstat=0&xvyber=1
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Výběr a pořadí náhradníků 

Všechny kandidátní listiny 

Kandidátní listina Kandidát 

Navrh

ující 

strana 

Politi

cká 

přísl

ušno

st 

Hlasy 
Pořa

dí 

náhr

adník

ů 

čís

lo 
název 

po

ř. 

čís

lo 

příjmení, 

jméno, 

tituly 

vě

k 
abs. v % 

1 Sdružení 

nezávislých 

kandidátů 

5 Čejka 

Michal 

3

0 

NK BEZP

P 

67 7,42 1 

1 Sdružení 

nezávislých 

kandidátů 

6 Straňák 

Miroslav 

4

2 

NK BEZP

P 

72 7,98 2 

1 Sdružení 

nezávislých 

kandidátů 

7 Kubín 

Martin 

3

4 

NK BEZP

P 

81 8,98 3 

1 Sdružení 

nezávislých 

kandidátů 

8 Rejda 

Michal 

3

9 

NK BEZP

P 

77 8,53 4 

1 Sdružení 

nezávislých 

kandidátů 

9 Čížek 

Lukáš 

3

4 

NK BEZP

P 

86 9,53 5 

2 SNK hasičů a 

sokolů 

5 Geršl 

Květoslav 

5

2 

NK BEZP

P 

99 8,34 1 

2 SNK hasičů a 

sokolů 

6 Kučerová 

Ladislava 

7

2 

NK BEZP

P 

107 9,01 2 

2 SNK hasičů a 

sokolů 

7 Hrdá 

Veronika 

3

9 

NK BEZP

P 

102 8,59 3 

2 SNK hasičů a 

sokolů 

9 Kalas Josef 5

9 

NK BEZP

P 

100 8,42 4 
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Volby do Senátu 

Výsledky hlasování 

Obvod: 49 – Blansko 

Obec: Vanovice 

Výsledky hlasování – Obec Vanovice – souhrnné informace 

- 

Okrsky Voliči 

v 

seznam

u 

Vydan

é 

obálk

y 

Volební 

účast v 

% 

Odevzda

né 

obálky 

Platn

é 

hlasy 

% 

platnýc

h 

hlasů 
poče

t 

zpr

ac. 
v % 

1. 

kolo 

2 2 100,00 452 236 52,21 228 217 95,18 

2. 

kolo 

2 2 100,00 452 93 20,58 93 91 97,85 

Výsledky hlasování – Obec Vanovice 

Popis tabulky 

Kandidát 

Volební 

strana 

Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnos

t 

Počty 

hlasů 
% hlasů 

čís

lo 

příjmení, 

jméno, 

tituly 

1. 

kol

o 

2. 

kol

o 

1. 

kolo 

2. 

kolo 

1 Rokos Jiří 

Ing. 

SPD SPD SPD 19 X 8,75 X 

+2 Žirovnický 

Antonín 

ANO ANO BEZPP 44 26 20,27 28,57 

3 Sklář Martin 

Ing. 

Soukromníci Soukromníc

i 

BEZPP 3 X 1,38 X 

4 Vítek Filip Piráti Piráti Piráti 17 X 7,83 X 
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5 Sukalovský 

Drago 

STAN STAN STAN 6 X 2,76 X 

*6 Vítková 

Jaromíra 

Ing. 

KDU+ODS+TO

P 09 

KDU-ČSL KDU-ČSL 108 65 49,6 71,2 

7 Wetter 

Zdeněk 

MVDr. 

ČSSD ČSSD ČSSD 20 X 9,21 X 

Další podrobné výsledky najdete na webu www.volby.cz  
 
Všem zvoleným ještě jednou blahopřejeme a děkujeme členům obou 
volebních komisí za skvěle odvedenou práci v průběhu hlasování i 
zpracovávání výsledků 
 
Komentáře a fotky z akcí, aneb Pořád se něco děje 
 
 
VODA KOŇKÓ PŘES TŘI KRAJE 

pořádané hasičským okrskem Šebetov a hasičským okrskem Deštná – Roubanina. 

Cílem této akce bylo: propojit pomocí ručních koňských vahadlových stříkaček dálkovým 
vedením vodou území Olomouckého kraje přes Jihomoravský kraj do kraje Pardubického. 
Druhým cílem bylo dosažení rekordu v maximální délce dopravované vody. 
Prvního cíle bylo dosaženo, když po 1 hodině 7 vteřinách byla voda z Olomouckého kraje 
přes Jihomoravský kraj na hranicích Pardubického kraje. Druhý cíl byl splněn  uhašením 
hořícího domečku výstřikem vody na třicátém osmém stanovišti v Pardubickém kraji ve 
vzdálenosti 3800 metrů za jednu hodinu a 47 minut.  

Ke splnění těchto cílů bylo použito celkem 39 hasičských stříkaček, z toho počtu bylo 38 
ručních koňských vahadlových stříkaček. Celkem 29 stříkaček vyrobila firma RA Smékal 
v Čechách pod Kosířem a později v Praze, 3 stříkačky vyrobila firma Vystrčil a syn v Telči, 2 
stříkačky firma Hiller a syn, 2 stříkačky firma Stratílek, 1 stříkačka byla vyrobena v Třinci a 
u nejstarší stříkačky z roku 1871 je známo z kroniky pouze, že majitel panství ji zakoupil ve 
Vídni v roce 1871. Třicátá devátá stříkačka od firmy R. Czermack byla vyrobena v roce 
1922 (slavila 100. výročí) a vzhledem k tomu, že byla motorová a vybavená čtyřstupňovým 
čerpadlem, nebyla přihlášena do rekordu a  byla použita k dodávce vody z rybníka do první 
vahadlové stříkačky. Celkem bylo použito 190 ks hasičských hadic typ „C“. V průběhu 
pokusu bylo přečerpáno celkem 17.500 litrů vody. Celé akce se zúčastnily sbory z celkem 7 
krajů ČR. Jihočeský kraj 2, Jihomoravský kraj 21, Zlínský kraj 2, Olomoucký kraj 3, 
Pardubický kraj 3,  kraj Vysočina 7 a Královéhradecký kraj 1 zástupce. 

Na průběh celého pokusu dohlížela komisařka Agentury Dobrý den z Pelhřimova, paní 
Vratišovská Lenka, která ověřila dosažené výsledky a zajistí zapsání do České knihy 
rekordů. 

http://www.volby.cz/
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Po skončené akci byl oceněn nejvzdálenější sbor SDH Valtinov z Jihočeského kraje, dále byl 
oceněn sbor SDH Lavičky vlastnící nejstarší stříkačku z roku 1871. Nejstarší aktivní účastník ve 
věku 72 a půl roku pan Chrtek ze SDH Heřmanov a nejmladší Vítek Zvonař z SDH Litava. 

Na podkladě údajů zjištěných u prezence se akce zúčastnilo celkem 372 dobrovolných hasičů a 
hasiček v historických uniformách a v PS2. Kromě nich pokusu přihlíželo více jak 600 
obdivovatelů historické techniky ze širokého okolí.                                        Ing. Antonín Habala 
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Čištění mostu ve Vanovicích 
 
Vzhledem k opětovné snížené průchodnosti pod mostem u domu č.p. 50 ve 
Vanovicích, který prochází pod silnicí, bylo ve spolupráci se Povodím Moravy 
přistoupeno k jeho vyčištění. Po hrubém očištění prostoru za mostem provedli 
naši hasiči společně s Drválovskými a Borotínskými  tlakové čištění a zbavení 
se nánosů bahna. Bylo využito vedení od dolního rybníka s využitím techniky 
všech sborů. 
Dobrá práce i praktický výcvik s technikou. 
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Pátrací akce v okolí obce 
 
Ve středu 21. září se v naší obci rozezněla siréna, která svolává hasiče 
k zásahu. Tentokrát sice 

nehořelo, ale hasiči byli svoláni 
k výpomoci Policii ČR, která 
vyhlásila pátrání po pohřešovaných osobách. Do pátrání se zapojilo 13 členů 
SDH a i vrtulník. Po několika hodinách bylo pátrání policií ukončeno po 
poskytnutí informace, kde se pohřešovaní zdržují. 
 
  
Sósedské pokec 
 
Naši hasiči nepůsobí v obci jen jako ochránci životů a majetku, ale také jako 
nositelé kultury a společenského života. Důkazem toho je i akce ze 17. září kdy 
uspořádali v KD ve Vanovicích Sósedské pokec. Akce původně plánovaná jako 
venkovní se vzhledem k počasí přesunula do KD, k mání bylo něco teplého na 
grilu  dobré pivo i víno.  Snad příště proběhne tradiční předpouťová zábava, 
jak jsme na ni v normální době byli zvyklí. Akci navštívilo asi 50 sósedů a 
dobře si pokecali a pobavili se. 
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Pouť ve Vanovicích 
 
V neděli 25. září, před svátkem  
sv. Václava, proběhla ve 
Vanovicích tradiční pouť. Již 
dopoledne byla  v kostele 
sloužena poutní mše svatá, za 
velké účasti věřících. Pro 
účastníky nechybělo ani 
tradiční občerstvení. 
Protože pouti vcelku přálo 
počasí, odpoledne se roztočily 
kolotoče a tradiční pouťové 
atrakce za kulturním domem. 
Snad jste si i v rodinách užili 
tento sváteční den v pohodě a pokoji. 
 
Posezení s důchodci 
 
 
Léto vystřídalo podzim, skončily teplé dny a skončilo také další volební 

období. Bohužel toto období bylo hodně ovlivněno nemocí covid 19. Období 

plné obav, opatření a zákazů, ale i přes to se kulturní výbor snažil dle možností 

dělat nějaké akce. Poslední akcí tohoto období bylo posezení se seniory, které 

se uskutečnilo v sobotu 1.10.2022. Přesně v den, kdy slaví svátek všichni 

senioři. Na začátku vystoupily děti ze ZŠ Vanovice pod vedením paní učitelky 

Klevetové. Další část programu převzalo duo Heligonkářů ze Svitav, kteří to i 

ve svém věku pěkně rozproudili. Po celou dobu bylo bohaté občerstvení v 

podobě koláčů, trubiček, řezů, chlebíčků a jednohubek. Nechybělo ani víno a 

pivo. V průběhu ještě proběhlo promítání současných i starých fotografií, které 

si připravil pan starosta  J. Pavlík. Nelze se nikdy zavděčit všem, ale doufám, že 

si všichni přítomní posezení užili, popovídali si a odcházeli s příjemným 

pocitem. Tímto bych chtěla moc poděkovat celému kulturnímu výboru a jejich 

rodinám za nasazení a pomoc při všech akcích, co proběhly. Vám občanům 

děkujeme za přízeň a budeme se těšit v následujícím novém volebním období.

               Za kulturní výbor:  Chalupová Lenka 
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A zase ještě jedna černá kronika… 
 
V minulém týdnu se nám objevil na dolní čekárně nalepen aktuální plakát 
rodiny Kučerovy s pozváním na odhalení pamětní plakety Ladislava 
Tajovského, který někdo utrhl z vývěsní tabule a napsal na něj vzkaz pro 
starostu obce. Myslíme si, že se jedná o čin vandalský a co se týká vzkazu, není 
nic jednoduššího, než připomínku sdělit přímo na obci přímo starostovi, nebo 
se zúčastnit jednání zastupitelstva, kde by se k požadavku mohli zastupitelé 
vyjádřit. Plakát byl navíc ve vlastnictví a vyroben na náklady rodiny. 
Co na to říkáte? …….           

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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 

 

Říjen  2022 

1.10. MUDr. Řehořek Tomáš Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 453 
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2.10. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

8.10. MUDr. Roth Pavel  Ostrov, Zdrav. středisko   516 444 326 
9.10. MUDr. Semrádová Danuše Sloup, Zemspol, 221               516 435 203 
15.10. MUDr. Sládek Jiří  Velké Opatovice, Mládežnická 492             516 477 319 
16.10. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80   549 450 128 
22.10. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80   549 450 128 
23.10. MUDr. Staňková Vlasta       Jedovnice, Zdrav. středisko              516 442 726 
28.10. MDDr- Stibor Jan  Lomnice, Tišnovská 80   549 450 128 
29.10. MUDr. Stojanov Milan Blansko, B. Němcové 1222/15  605 184 479 
30.10. MUDr. Ševčík Štěpán  Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 454 
 

Jubilanti v měsíci  říjnu 2022 
 

Radka Pětová                                   -                           Vanovice 

Karel Zoubek st.                               -                          Vanovice 

Jiřina Nováková                                -                         Vanovice 

Přemysl Dvořáček                            -                         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. 

 

 Oslava  104. výročí založení ČSR spojená 

s lampiónovým průvodem 

Kdy:  pátek 28. října 2022 

Program:    

17.30 hod Lampiónový průvod od dolní zastávky ve 

Vanovicích a čekárny v Drválovicích 

18.00 hod Kladení věnce k památníku obětem 1. sv. války 

18.30 hod  Setkání obou větví u památníku Komenského, proslov 

a kulturní vystoupení pěveckého sboru Vlastimil 

19.00 hod   Přesun za KD Vanovice, občerstvení 
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SPORT 
 
Malá kopaná  
 
Výsledky, průběžná tabulka a termíny dalších domácích utkání 
 
 

13 10.9.2022 17:00 PANTHERS Vanovice - TJ Rudka 0 - 3 Vanovice 

 

14 17.9.2022 17:00 FC Sebranice 2002 - PANTHERS Vanovice        2 - 1 Sebranice 

 

15 24.9.2022 17:00 PANTHERS Vanovice - SOKOL Chornice      0 - 2          Vanovice 

16 30.9.2022 17:00 FC DYNAMO Čížovky - PANTHERS Vanovice        3 - 1     Bce Čížovky 

 
Tabulka 

4. LIGA – LIGOVÁ TABULKA 2022 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry 

Skóre 

pro 

Skóre 

proti Body 

1 TJ Šerkovice „B“ 16 12 1 3 67 25 37 

2 

FC DYNAMO 

Čížovky 15 12 0 3 56 30 36 

3 FC Sebranice 2002 15 11 1 3 53 39 34 

4 SOKOL Chornice 15 9 2 4 38 26 29 

5 TJ Rudka 15 7 1 7 44 30 22 

6 SHARKS Štěchov 15 6 4 5 48 41 22 

https://www.smfbl.cz/event/9221/
https://www.smfbl.cz/event/9221/
https://www.smfbl.cz/event/9221/
https://www.smfbl.cz/event/9221/
https://www.smfbl.cz/event/9224/
https://www.smfbl.cz/event/9224/
https://www.smfbl.cz/event/9224/
https://www.smfbl.cz/event/9224/
https://www.smfbl.cz/event/9228/
https://www.smfbl.cz/event/9228/
https://www.smfbl.cz/event/9228/
https://www.smfbl.cz/event/9228/
https://www.smfbl.cz/event/9236/
https://www.smfbl.cz/event/9236/
https://www.smfbl.cz/event/9236/
https://www.smfbl.cz/event/9236/
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Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry 

Skóre 

pro 

Skóre 

proti Body 

7 

PANTHERS 

Vanovice 16 4 1 11 29 38 13 

8 

OREL ROCK 

Boskovice 15 4 0 11 30 62 12 

9 FK Ludíkov 15 3 1 11 27 69 10 

10 FC ARTIS Bedřichov 15 1 3 11 26 58 6 

 
Poslední domácí utkání, na které vás srdečně zveme: 

18 15.10.2022 17:00 

PANTHERS Vanovice - SHARKS 

Štěchov - Vanovice 

Našemu mužstvu se v posledních utkáních opět daří, přijďte jej podpořit. 
 

Stolní tenis 
 
STOLNÍ TENIS        

  

 

Regionální přebor III. třídy                         Regionální přebor IV. třídy 

 

Svitávka A - Vanovice A  12 : 6               Vanovice B - Vísky A  14 : 4 

Body: Gonšor M.      2,5                             Body: Palbuchta K.     4,5 

           Klement R.     2                                          Kubín F.           3,5 

           Palbuchta K.  1,5                                        Ševčík F.         3,5 

                                                                               Chlup R.          2,5  

 
 

https://www.smfbl.cz/event/9244/
https://www.smfbl.cz/event/9244/
https://www.smfbl.cz/event/9244/
https://www.smfbl.cz/event/9244/
https://www.smfbl.cz/event/9244/
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ROZPIS HODIN na cvičení v kulturním domě ve 

Vanovicích:        

 

Pondělí 18 hod       -    zdravotní cvičení na velkých 

míčích 

Středa 17 hod        - poprvé 12. 10. kroužek stolního 

tenisu pro děti - vstup  

                                 zadním  vchodem, rakety a míčky zapůjčíme - po dohodě   

                                 změna termínu možná 

Středa 18 hod - poprvé 12. 10. cvičení vlastní vahou pro zdraví s Alčou   

                           Novákovou - po dohodě změna termínu možná 

Čtvrtek 18hod   -   volejbal 
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A závěrem,  pokračování vyprávění z historie  Záložny v naší obci. 

 

Do konce roku 1867 složeno bylo od členů  3 775 z. 36 kr. Nejvyšší vklad složil pan 

Fr. Čejka z Vanovic a byl to obnos 1 000 zl. Na valné hromadě bylo přijato usnesení, 

že za členy je možné přijímat občany majetné i nemajetné, občansky zachovalé.   

Pokud se jednalo o osoby neznámé, které žádaly o půjčku, musely předložit 

certifikát od představenstva dotyčné obce, která se vyjádřila o stavu jeho jmění. 

Toto se neosvědčilo a bylo později zrušeno. Půjčku mohla povolit svými hlasy 1/3 

výboru. 

Tohoto roku vydala Živnostenská banka provolání k záložnám, aby k ní přistupovaly 

za členy a ukládaly u ní peníze na akcie. Na toto provolání bylo usneseno ve výboru 

dne 23.února, aby naše záložna přistoupila za člena s vkladem 10 000 zl., ale 

s pozdržením, až totéž učiní i jiné okolní záložny. 

29. června byla zakoupena první ohnivzdorná 

pokladna. Téhož roku,  11. července byl povolán 

vd.p. Vilém Kún za faráře do Strměch. Za nového 

předsedu záložny ve Vanovicích byl zvolen p. 

František Krejsek, učitel v Borotíně. 

V prosinci byla v Praze odbývána schůze záložen, 

na kterou byl vyslán vd.p. V Kún, jenž se vrátil 

zpět do Vanovic a ujal se jako předseda i 

Záložny. 

Tento farář, nar. v r. 1844 v Nosislavi, který 

studoval v Těšíně, Basileji, Vídni a byl vikářem u 

Beneše ve Vanovicích. Od 1893se stal farářem 

v Liptále. Zemřel v Linci v r. 1916. Tato postava se 

prolíná naší obcí svojí pokrokovostí a elánem. 

Kromě záložny musíme vzpomenout i jeho velkou 

zásluhu při zakládání Hasičského sboru roku 1872 a právem mu patří společně 

s Františkem Břeňkem čestné místo v historii naší obce. 

 

V roce 1869 na valné hromadě bylo přijato usnesení, aby vypůjčovatelé, kteří 

zde nemají vklad, dávali 1 % z vypůjčených peněz na vklad, při prodlužování se musí 

splácet 10 %. Bylo zakoupeno 50 akcií Živnostenské banky po 200 zl. a byla rovněž 

zakoupena pokladna od letovické záložny za 240 zl. 

V roce 1870 svolala občanská záložna v Kunštátě sjezd okolních záložen, na kterém 

bylo ustanoveno, že záložna letovická se stane jakýmsi středem, jakousi záložnou 

ústřední. Úrok z vkladů byl ustanoven na 5 % , z půjček pak 6 %. 

14. listopadu byl svolán sjezd moravských záložen do Brna, kde byl sepsán pamětní 

spis a podán od 86 záložen a doručen zvláštní delegací Jeho veličenstvu císaři, 

který jedná o snížení daní záložnám. 

Vilém Kún 
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Valná hromada v r. 1871 proběhla 22. ledna a bylo rozhodnuto darovat 50 zl zdejší 

školní knihovně, po 25 zl  oběma zdejším školám na učební pomůcky, 80 zl na 

zakoupení obleků chudým žákům z okolí, 30 zl průmyslové české škole ve Vídni a 50 

zl politickým vězňům. Tyto dary byly povoleny proto, protože ze zbytku čistého 

zisku byly uloženy vysoké daně, tedy bylo lepší, aby se zisk raději rozdal. Do tisku 

byly dány první spolkové stanovy a vyplacena podpora 30 zl pohořelým 

v Sebranicích, 20 zl bylo věnováno na pomník Komenského v Brandýse. V měsíci 

červenci byl svolán sjezd záložen do Letovic, který hodnotil, zda se osvědčilo 

spojení záložen, co je potřeba učinit, aby si i záložny navenek i mezi sebou 

poskytovaly dostatečné záruky za vklady, zda se má žádat, aby vkladatelé byli 

pojištěni proti ohni a kde.   

Určování výše úroků bylo ponecháno k rozhodnutí jednotlivým záložnám a při 

vypůjčování mezi nimi určena 1/2 % provize. 

Za rok 1870 byla záložně vyplacena 8 % dividenda z akcií Živnostenské banky. 

V r. 1872 na valné hromadě 5. ledna bylo věnováno chudým dětem 100 zl. a zdejší 

knihovně 50 zl. Již v té době se objevili nepřátelé činnosti záložen a vládou byly 

rozpuštěny dvě veliké záložny v Prostějově a ve Vyškově. 

Vanovice zažily 28. června tohoto roku významnou událost, neboť zde proběhl sjezd 

okolních záložen za předsednictví Viléma Kúna. 

Projednávalo se sjednocení účetnictví v záložnách, daně i ustanovení ústřední 

záložny pro příští rok. 

Výsledkem bylo, že záložny zůstaly ve spojení i nadále a zasílaly měsíční výkazy o 

své činnosti ústřední záložně. Předložen byl vzorový způsob manipulace účetní a 

knihovní. Dále navrženo, aby se ustanovila kontrolní komise, která by na záložny 

dohlížela a poučovala je. 

20. září byla vyplacena podpora pohořelým v Drválovicích v obnosu 100 zl. 

Správa záložny byla 11.října předvolána k bernímu úřadu do Boskovic pro 

nezaplacení daně 29 zl. 25 kr. 

Rok 1873 byl významný. Kromě vyplacení dividendy od Živnostenské banky ve výši 15 

% padl návrh, aby se akcie prodaly, když jsou na takové výši, že by se získalo asi 10 

tis zl. Naštěstí byl návrh zamítnut. 

Tím významným faktorem tohoto roku bylo vydání zákona záloženeckého o 

společenstvech na podporování živností a hospodářství, který upravoval 

záloženeckou daň. I naše záložna změnila na jeho základě stanovy. Nechala se jako 

první na Moravě zapsat do rejstříku  u obchodního soudu. 

V roku 1873 došlo ke krachu na vídeňské burze, čímž utrpěla ztrátu i Živnostenská 

banka ve výši 2 mil zl a nepřímo tak i záložny, jež byly v držení papírových hodnot. 

Týkalo se to i naší záložny. Následkem krachu vídeňského byl všeobecný nedostatek 

peněz. 

V roce 1874 proběhla valná hromada 11. ledna dle nových stanov a nového zákona, 

podle nichž byl již ředitel zvolen na 2 roky, pokladník a kontrolor za správu záložny 
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a 15 členů výboru s předsedou v čele. Roku tohoto byly skládány první závodní 

podíly po 5 zl. na 500 zl. úvěru. 

Hned na počátku roku 1874 byl záložně dodán výměr od berního úřadu, že má za 

všechna léta úřadování zaplatit 2 % daň z vyplacených úroků. Po jednáních se 

podařilo usmlouvat zaplatit za tato léta paušální poplatek, čímž se spor vyřešil. 

Záložna podporovala každoročně hasiče i školní knihovnu. Jen v tomto roce jim 

poskytla dar, každému 50 zl. 

V r. 1875 byla zavedena 5 % přirážka k úrokům z půjček na uhrazení daní. 

Docházelo i ke sporům i soudním. Byl zažalován jeden člen, jehož směnka se ztratila 

a následkem toho se vzpíral dlužný obnos zaplatit. Byl však usvědčen, záznamy 

v hlavních účetních knihách, spor u soudu prohrál a musel zaplatit. 

V roce 1876 bylo zavedeno, že když majetek dlužníka není do polovice zadlužen, 

nemusí mít ručitele a stačí podpis manželky, když dluh přesahuje polovici jmění, 

musí se podepsat i ručitel. 

Roku 1876 měla záložna čistý zisk 665 zl., ze kterého musela zaplatit 2 % daně 

okresnímu finančnímu ředitelství. 

V roce 1878 sdělil pokladník František Břeněk nemůže dále funkci zastávat, protože 

mu to zakázaly školní úřady, a rovněž tak se nesmí odbývat záloženské funkce ve 

školních místnostech. 

Funkci odmítli přijmout p. Tomáš Čejka z Vanovic, stejně 

tak i p. Dvořáček z Borotína. Zvolen byl tedy a funkci 

přijal Daniel Šťastný, učitel ze Sudic. 

Při této volbě pronesl p. Josef Čech z Novičí stať 

z bible z knihy soudců kap. 9 řeč 

 Jotamovu, kterak svého času volilo dříví v lese svého 

krále, a když volby této nepřijal ani vinný kmen, ani oliva, 

ani fíkový strom, tedy zvolen byl bodlák za krále, což se 

zde bohužel vyplnilo.  

Roku 1885 byl totiž v záložně objeven schodek 3 tis zl. 

Mělo se za to, že pokladník půjčil někomu peníze z ruky a 

bylo na něho naléháno komu peníze dal, což on popřel, že nikomu peníze nepůjčil a 

neví jak schodek povstal. Bylo to za ředitelství Frant. Čejky, který však měl jen 

titul, ale sám se o nic nestaral. I proto byl tento rok za ředitele zvolen František 

Břeněk. 

O vyřízení tohoto velkého problému vám povím v dalších částech povídání o historii 

záložny. 

V roce 1880 byl vydán zákon, v němž se záložna osvobozuje od placení daně 

výděleční a omezuje se půjčování peněz jen na vlastní členy. 

Čistý zisk záložny v roce 1880 byl 1123 zl. 57 kr. 

Josef Čech 
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Činnost pokladníka p. Daniela Šťastného vykazovala problémy již dávno před rokem 

1885, kdy vznikl ten velký schodek. Již v roce 1882 mu byla udělena důtka, že 

vyplácel obnosy dříve, než byly ve výboru povoleny. 

Rok 1883 byl rokem krizovým, kdy záložna ztratila na akciích Živnostenské banky 

601 zl 42 kr. a pokles jejich akcií pokračoval i v roce následujícím, kdy akcie klesly 

víc než o polovinu své nominální ceny. 

Roku 1887 byl sesazen z pokladnictví p. Daniel Šťastný, který zpronevěřil peníze 

členům, které měl uložit do záložny.  Mimořádná valná hromada v listopadu se nesla 

v duchu obžaloby pokladníka Šťastného,, kterému bylo prokázáno zpronevěření tím, 

že přijímal mimo záložnu od lidí vklady a od členů splátky a úroky, které však do 

záložny neukládal nýbrž zpronevěřoval. Na vkladní knížky, které měl u sebe vybíral 

na ně v záložně peníze, avšak vkladatelům je neodváděl, vypůjčil si na na účet 

jednoho člena peníze a předložil falešnou směnku, od členů přijímal úplné splátky, 

peníze však neodváděl. A bylo těch prohřešků daleko více. Proto byl dozorčí radou 

sesazen. 

Byly přijaty návrhy jak dlužné částky uhradit a požadovat nejprve z toho, co se na 

Da. Šťastném dobude, na uhrazení rozpustit celý reservní fond s ročním výtěžkem. 

Tím budou uhrazeny celé chybějící obnosy, jenž z pokladny byly pronevěřeny, vklady 

nenž vybral z knížek, půjčky, které vzal na účet členů, splátky, které přijal na 

směnky nebo kvitance, půjčky, které poskytl a nebude je možné vydobýt. 

Zbytek rezervního fondu bude rozdělen mezi ostatní poškozené procentuelně. 

Tento rok byl, zvláště jeho závěr ve znamení řešení sporů kolem volby vedení 

záložny. 2. září ustanovil výbor na místo dosavadního ředitele p. Karla Müllera, 

který se odstěhoval, za jeho náhradníka p. Jana Dvořáčka z Knínic, 7. října, jelikož 

tento se funkce vzdal, byl na jeho místo jednohlasně zvolen p. František Vlk a p. J. 

Dvořáček byl zvolen na jeho místo předsedou dozorčí rady. 

Podzim se nesl v nesmírných soudních nesnázích následkem problémů způsobených 

pokladníkem Šťastným, které řešil zemský soud, 3 okresní soudy a mimo těch bylo 

zapojeno 7 soukromých advokátů. Vyšetřování bylo vedeno s 85 stranami a mimo to 

byla správa nucena podat žaloby proti 75 stranám. Poškozených mimo záložnu bylo 

110 stran. Celková škoda obnášela kolem 22 000 zl., z toho 2/3 odnesla záložna. 

Událost se stala výstražným bodem pro budoucí správy. 

9. října se odbývalo hlavní přelíčení s p. Šťastným u zemského soudu v Brně, 

kterého obhajoval dr. Stránský. Výsledkem bylo, že byl D.Štastný z obžaloby 

propuštěn. 

Koncem tohoto roku byla záložna v nejkritičtějším období, vystoupením p. Emanuela 

Dvořáčka ze správy. 

Valná hromada se odbývala 2. února 1889, kde mj. ředitel Fr. Vlk představil valné 

hromadě Dr. Stránského, advokáta z Brna, jako zástupce některých poškozených 

sudických členů. Byl podán návrh na změnu některých článků společenské smlouvy. 
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Na návrh Dr, Stránského byl přijato usnesení, že jím zastupovaní členové dostali 

náhradu za obnosy zpronevěřené D, Šťastným.                        ( Pokračování příště) 
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