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Vážení spoluobčané,                                      

jsou měsíce v roce, kdy při psaní našeho Zpravodaje přemýšlím, 
zda těch akcí za uplynulé období není málo, ale pak přijde 
takový měsíc, jako je letošní říjen, kdy naproti tomu je akcí 
tolik, že je i náš Zpravodaj pro události příliš malý. A to je velice dobře, že po 
dvouleté covidové odmlce se vrací do naší obce kulturní a společenské dění. 
I příroda jako by měla radost, tak nám nabízí překrásné podzimní scenérie 
plné nádherných barev a příjemných teplot babího léta. 
Ale dost poezie a zkusme si zhodnotit, co se u nás v obci za uplynulé období 
událo. 
První týden v říjnu byl ještě vcelku poklidný, kromě dokončovacích prací na 
zasíťování stavebních pozemků. Dnes jsou všechny práce dokončeny, ještě 
proběhne kolaudační řízení a někteří připravení stavebníci budou moci 
zahájit realizaci své stavby. Kromě jednoho jsou všechny pozemky prodány a i 
o tento je již několik vážných zájemců. 
A pak již od 15. října začal každý týden nějaký kulturní nebo společenský 
program. 
Dopoledne 15. 10. zavítala do naší obce vzácná návštěva. Přijela paní Věra 
Holmanová s celou svojí rodinou – ta je jedním ze dvou posledních dětí po 
zavražděných rodičích z drválovického odboje. Má 86 roků a žije v Hořicích. 
Přijela se svou dcerou, vnučkou a pravnukem a dalšími členy rodiny, prý ke 
svému zdravotnímu stavu do Drválovic naposled. 
Tento den hned odpoledne proběhlo slavností odhalení plakety panu 
Ladislavu Tajovskému na domě, kde žil a výstava jeho obrazů v evangelickém 
kostele, zakončená koncertem tamtéž. Orchestr a pěvecký sbor dirigoval 
Ondřej Tajovský, člen této rodiny. 
Ve čtvrtek 20. října proběhlo v sále na Záložně ustavující zasedání 
staronového zastupitelstva naší obce, bohužel bez účasti veřejnosti. Usnesení 
z tohoto jednání najdete v další části Zpravodaje, včetně rozdělení funkcí 
v tomto orgánu obce. 
A hned v pátek 21. října zaplněný kulturní dům ve Vanovicích přivítal členy 
Dechového orchestru Malá Haná, který u nás vystoupil  na veřejné generálce, 
galakoncertu, „Psát od prvních řádků… Byl to úžasný zážitek pro nás 
posluchače. Orchestr dirigoval Petr Zapletal a zazněly skladby všech žánrů ze 
stejnojmenného alba. Celým večerem nás provázel slovem i zpěvem pan Jiří 
Palán. 
A na závěr měsíce, v den státního svátku 28. října, jsme se v dosud nevídaném 
počtu sešli na lampiónovém průvodu z obou obcí a připomenuli si tento 
významný den u památníku obětem 1. světové války. Zazpívali jsme si 
československou státní hymnu za doprovodu zpěvu ženské části pěveckého 
sboru Vlastimil, vyslechli proslov starosty obce a přivítali mezi sebou vnučku 
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pana Josefa Jílka z Drválovic, který zahynul v roce 1915 při bojích v Rusku. 
Připomněl jsem jeho život a s radostí konstatoval, že se jeho jméno dodatečně 
objevilo na našem památníku. Akce se zúčastnili i další rodinní příslušníci z 
Horního Smržova i Vanovic.  
Lampiónový průvod se potom přesunul do kulturního domu, kde pro 
účastníky připravili hasiči z Vanovic občerstvení. Byla to úžasná oslava 
státního svátku, plná radosti a jednoty.  
Ještě než vás pozvu na listopadové akce, vrátím se k něčemu, co nás v poslední 
době trápí a pronásleduje. Jsou to časté poruchy na vodovodním řadu ve 
Vanovicích. Poruchy následují v rychlém sledu a pocítila to hlavně dolní část 
obce. Jelikož úniky byly rozsáhlé, museli jsme vodu alespoň na noc zavírat. 
Podařilo se již odstranit 2 poruchy na přípojkách, ale stále nám uniká asi 30 
m3 vody denně. Snad pozvaní hledači z vodáren brzy poruchu naleznou a 
spotřeba vody se vrátí do normálu. 
Opět po delší pauze u nás přivítáme ochotnické divadlo. Tentokrát soubor 
hasičů z Pamětic. A těšit se v jejich podání můžeme na divadelní představení 
Dveře, podle předlohy Jana Zindulky. Představení se koná v sobotu 12. 
listopadu od 18 hodin v kulturním domě ve Vanovicích. 
Závěrem bych chtěl ještě připomenout svátek 2. listopadu, kdy vzpomínáme 
své zesnulé. Hřbitovy se zaplňují květinami, věnci a svíčkami a já jsem rád, že 
mohu poděkovat našemu pracovníkovi Pavlu Holmanovi, že náš hřbitov je 
opět středem obdivu všech návštěvníků z širokého okolí. 
                Petr Dvořáček 
Omlouváme se čtenářům za nekvalitní barvu fotografií, způsobenou 
poruchou tiskárny.      -                                                 Děkujeme za pochopení 
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Usnesení z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 

 

Datum konání:      20. 10. 2022 

 

Čas konání:           18:00 hod. 

  

Místo konání:     sál OÚ Vanovice 

 

Přítomni:          Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka 

Chalupová, Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík ml., 

Josef Pavlík st., Miroslav Přibyl 

Omluveni: -- 

 

Ověřovatelé:   Jiří Bohatec, Linda Krejčiříková 

 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 

 

 

Program:    

   

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

2. Složení slibu členy zastupitelstva 

3. Program ustavujícího zastupitelstva 

4. Schválení jednacího řádu obce Vanovice 

5. Volba starosty a místostarosty 

a) Určení počtu místostarostů 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění  

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) Volba starosty 

e) Volba místostarosty  

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu členů 

7. Zřízení dalších výborů  

8. Volba předsedů finančního, kontrolního a ostatních výborů 

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

10. Diskuze 

11. Závěr 
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a) Usnesení 1/1: ZO určuje ověřovateli zápisu Jiřího Bohatce a Lindu 

Krejčiříkovou, zapisovatelem Ing. Marii Zouharovou 

b) Usnesení 2/1: ZO schválilo program ustavujícího zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/1: ZO schválilo „Jednací řád obce Vanovice“   

d) Usnesení 4/1: ZO schválilo zvolení dvou místostarostů  

e) Usnesení 5/1: ZO schválilo v souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o obcích, 

že funkce starosty bude vykonávána jako dlouhodobě uvolněná. Pro výkon 

funkce místostarostů budou členové zastupitelstva neuvolnění. 

f) Usnesení 6/1: ZO schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarostů 

postupem uvedeným předsedajícím 

g) Usnesení 7/1: ZO zvolilo starostou obce Vanovice pana Josefa Pavlíka st. 

h) Usnesení 8/1: ZO zvolilo 1. místostarostou obce Vanovice pana Petra 

Dvořáčka 

i) Usnesení 9/1: ZO zvolilo 2. místostarostkou obce Vanovice paní Lenku 

Chalupovou 

j) Usnesení 10/1: ZO zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou mít 

tři členy 

k) Usnesení 11/1: ZO zřizuje kulturní výbor a osadní výbor pro část obce 

Drválovice. Dále schvaluje, že počet členů kulturního a osadního výboru pro 

část obce Drválovice bude upřesněn na následujícím zasedání zastupitelstva 

obce. 

l) Usnesení 12/1: ZO volí předsedkyní finančního výboru slečnu Lindu 

Krejčiříkovou  

m) Usnesení 13/1: ZO volí předsedou kontrolního výboru Bc. Svatopluka 

Dračku 

n) Usnesení 14/1: ZO volí členy kontrolního výboru pana Lukáše Kohoutka a 

pana Miroslava Přibyla 

o) Usnesení 15/1: ZO volí členy finančního výboru pana Josefa Pavlíka ml. a 

paní Jitku Špidlovou 

p) Usnesení 16/1: ZO volí předsedkyní kulturního výboru paní Lenku 

Chalupovou 

q) Usnesení 17/1: ZO volí předsedou osadního výboru pro část obce 

Drválovice pana Jiřího Bohatce 

r) Usnesení 18/1: ZO schvaluje předložený návrh starosty obce ve věci 

odměny za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 10.000,- Kč měsíčně 
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s) Usnesení 19/1: ZO schvaluje v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, předložený návrh starosty obce ve věci odměn za 

výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2.200,- Kč měsíčně, 

člena výboru ve výši 1.600,- Kč měsíčně a člena zastupitelstva ve výši 

1.200,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení, tj. 20. 10. 

2022 do funkce předsedy, člena výboru nebo člena zastupitelstva. 
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Komentáře a fotky z akcí aneb Pořád se něco děje… 
 
Vzácná návštěva paní Holmanové v místě jejího rodiště 
 
V sobotu 15. října zavítala do obou našich obcí vzácná návštěva. Jedno z 
posledních dvou žijících dětí po našich zavražděných spoluobčanech 
německými okupanty v roce 1944, paní Věra Holmanová. Přijela s celou svojí 
rodinou. Už je na tom zdravotně vzhledem k svému věku hůře (86 let), ale 
chtěla se ještě jednou podívat do míst, kde se narodila a do 8 let žila. Po 
společném obědě na Ohradě jsme se zastavili u památníku v Drválovicích, u 
rodného domu č. p. 18 v Drválovicích, kde žili, projeli jsme obec a přesunuli se 
na hřbitov do Vanovic k památníku obětem odboje v Drválovicích. Odjížděla 
unavená, ale naplněná radostí z návštěvy rodné obce. Moc dojemné. 
 

   
 



8  

Odhalení plakety panu Ladislavu Tajovskému 
 
Hned odpoledne ve stejný den, 15. října, jsme se sešli před domem č. p. 93, kde 
tvořil a žil až do své smrti významný vanovický rodák, školkař a 
nezapomenutelný malíř pan Ladislav Tajovský. Jeho rodina ve spolupráci s 
obcí Vanovice na jeho památku odhalila pamětní desku na tomto domě. 
Grafický návrh připravil vnuk pana Tajovského, Tomáš Kučera, který před 
domem přednesl vtipnou formou, tak jak to jeho děda měl rád, vzpomínku na 
jeho život i malování. Závěrem pustil jeho vyprávění o jeho působení 
v drválovické partyzánské skupině, o zatčení gestapem i utrpení ve věznicích 
v Brně, Vratislavi i v bavorském Bernau am Chiemsee. Poté jsme se přesunuli 
do evangelického kostela. Zde jsme zhlédli výstavu jeho obrazů, převážně 
z rodinných sbírek a obrazů vytvořených pro obec.  
Po mém krátkém proslovu, kdy jsem zavzpomínal na své návštěvy u 
Tajovských a povídání o životě, malování, historii Vanovic jsme vyslechli 
koncert v podání hudebníků a sboru z Boskovic, pod vedením Ondřeje 
Tajovského. Závěr patřil soukromému posezení rodiny Kučerovy spolu s hosty 
v hospodě v Borotíně. 
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Poděkování rodiny Kučerovy 

 

Rodina Kučerova děkuje za skvělý přístup při realizaci akce „Odhalení plakety 

Ladislavu Tajovskému“, Obecnímu úřadu ve Vanovicích, jmenovitě pak 

starostovi Josefu Pavlíkovi, který se výrazně podílel při instalaci a osvětlení 

obrazů a byl evidentně vůdčí osobností celého projektu. 

Dále patří naše poděkování místostarostovi Petru Dvořáčkovi, za krásný a 

procítěný projev před koncertem  v kostele. 
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Nejde s díky nevzpomenout na Miroslava Přibyla, bez kterého si akci ani 

nedovedeme představit. Byl všude a se vším si věděl rady. 

Nakonec si však necháme velký dík pro pana Josefa Bohatce, který obětavě se 

svoji manželkou Janou a dcerou zajistili vše potřebné v kostele. 

Závěrem chceme poděkovat všem milým lidem, kteří přišli k našemu domu a 

následně na koncert. 

Vaše účast nás velmi potěšila.                                                                        KUČEROVI 

 

Galakoncert Dechového orchestru Malá Haná 

 

V pátek 21. října jsme v kulturním domě ve Vanovicích přivítali na veřejné 

generálce Dechový orchestr Malá Haná. Jeho koncert předcházel Galakoncertu 

příští den v Jevíčku, u příležitosti křtu nového CD s názvem Psát od prvních 

řádků. Naplněný kulturní dům ve Vanovicích vyslechl skladby z tohoto alba, 

dá se říct všech žánrů. Od lidovky, opery až po tvrdý rock. S orchestrem 

vystoupil i pěvecký sbor, sólisté Lydie Jurková, Iva Klíčová, Andrea Kuchařová 

a Jiří Palán, který nás celým večerem vtipně provázel.  

Orchestr řídil Petr Zapletal.  

Myslím, že kdo přišel, nelitoval a odnášel si domů krásný kulturní zážitek. 
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Oslava 104. výročí založení Československa  

V pátek 28. října jsme společně oslavili 104. výročí  

založení Československé republiky. Oslava tradičně 

začala lampiónovým průvodem. Obě větve z Vanovic i 

Drválovic se setkaly tentokrát u památníku ve 

Vanovicích, u kostela sv. Václava. V čele vanovického 

průvodu kráčeli členové SDH Vanovice, kteří při 

příchodu položili věnec k památníku. Oslavu zahájila 

ženská část pěveckého sboru Vlastimil, se kterou jsme si zazpívali naši 

československou státní hymnu. S proslovem vystoupil starosta obce Josef 

Pavlík. Po další písni Vlastimilu jsem přivítal vzácného hosta, paní Emilii 

Dražilovou z Horního Smržova. Té se splnilo přání, že 

jméno jejího dědy, Josefa Jílka z Drválovic, který padl v 

roce 1915 v 1. světové válce, se po dlouhé době objevilo 

nově pod jmény padlých vanovických občanů. Společně 

jsme položili i její kytici. Z jejích zdrojů jsem seznámil 

přítomné s životem tohoto padlého vojáka. 

Po dalším zpěvu Vlastimilu se průvod odebral do 

kulturního domu, kde členové SDH Vanovice  pro všechny 

připravili občerstvení. 

Oslava byla důstojná a potěšilo i poděkování paní Dražilové za to, že jméno 

jejího padlého dědy bude navždy zachováno. 

Akce byla jednou z nejvíce navštívených oslav v posledních letech, za což všem 

patří velký dík. 
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                                                       POZVÁNKA na divadlo 
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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 

 

LISTOPAD 2022 

 

5.11. MUDr. Ševčíková Bohdana  Blansko, Svitavská 1A     516 416 386 
6.11. MUDr. Ševčíková Radomíra    Poliklinika Blansko, Sadová   516 488 454 
12.11.MDDr. Šméralová Kristýna Boskovice, Lidická 8            731 074 479 
13.11. MUDr. Štrajtová Jana  Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 
17.11. MUDr. Šumberová Ludmila   Lysice, Komenského                   516 472 227 
19.11. MUDr. Švendová Zdena Křtiny, Zdrav. středisko  516 439 404 
20.11.MUDr. Tomášková Barbora Blansko, Pražská 1b  734 177 800 
26.11. MDDr. Trubáčková Pavlína   Poliklinika Blansko, Sadová  516 488 452 
27.11. MDDr. Janáč Jiří   Boskovice, Lidická 10  537 021 289 
 
 
Jubilanti v měsíci  listopadu  2022 
 

Eva Formánková                               -                           Vanovice 

Oldřich Kohoutek                             -                           Drválovice 

Božena Sedláčková                           -                           Vanovice 

Libuše Horáková                               -                           Vanovice 

Jarmila Štarková                               -                           Vanovice 

Pavel Macháček                                 -                           Vanovice 

Pavel Mach            -          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. 
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Přivítali jsme do života 

 

Vojtěch Blaha                     -                             Drválovice                       

 Amelia de Vries                 -                            Vanovice        

  

 

Rodičům blahopřejeme a novorozenci přejeme všechno nejlepší do 

dalších let života. 

 

 
Rozloučili jsme se 
 
 
Anna Sedláčková        -          Vanovice 
 
 
Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. Věnujte jí tichou 
vzpomínku. 
 

Poděkování rodiny Sedláčkovy    

Rodina Sedláčkova upřímně děkuje všem, kteří se přišli 

rozloučit 14. října se zemřelou paní Annou Sedláčkovou. 

Děkuje za projevy upřímné soustrasti i květinové dary. 
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SPORT 
 
Malá kopaná  
 
Výsledky, konečná tabulka  
 

17 9.10.2022 10:00 TJ Šerkovice „B“ - PANTHERS Vanovice 3 - 0 Šerkovice 

18 15.10.2022 17:00 PANTHERS Vanovice - SHARKS Štěchov 2 - 1 Vanovice 

 
Konečná tabulka 
 
4. ZEAS liga – LIGOVÁ TABULKA 2022 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre pro 

Skóre 

proti Body 

1 FC DYNAMO Čížovky 18 15 0 3 69 32 45 

2 FC Sebranice 2002 18 13 1 4 68 47 40 

3 TJ Šerkovice „B“ 18 13 1 4 70 29 40 

4 SOKOL Chornice 18 12 2 4 50 26 38 

5 TJ Rudka 18 8 1 9 50 39 25 

6 SHARKS Štěchov 18 6 4 8 50 48 22 

7 PANTHERS Vanovice 18 5 1 12 31 42 16 

8 

OREL ROCK 

Boskovice 18 5 0 13 33 74 15 

9 FC ARTIS Bedřichov 18 3 3 12 33 66 12 

10 FK Ludíkov 18 3 1 14 30 81 10 

 
 
 
Našim borcům podzimní část soutěže nevyšla dle jejich představ a skončili na 
7. místě. 
 

https://www.smfbl.cz/event/9241/
https://www.smfbl.cz/event/9241/
https://www.smfbl.cz/event/9241/
https://www.smfbl.cz/event/9241/
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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Stolní tenis 
 

Regionální přebor III. třídy                                       Regionální přebor IV. třídy 

 

Vanovice A - Okrouhlá A  12 : 6                            Kuničky A - Vanovice 

B  6 : 12 
Body: Gonšor M.        4,5                                         Body: Palbuchta K.        4,5 

          Palbuchta K.     4,5                                                   Kubín F.               2,5 

          Kubín F.             2                                                     Ševčík F.              2,5 

          Lébiš P.              1                                                     Chlup R.              2,5 

 

Šošůvka C - Vanovice A  2 : 16                             Vanovice B - Rájec-Jestřebí D  9 : 9 
Body: Klement R.      4,5                                           Body: Kubín F.              3   

          Gonšor M.       4,5                                                     Chlup R.              3 

          Kubín F.           3,5                                                     Chalupa D.         3 

          Palbuchta K.    3,5                                                 

 

Vanovice A - Žďárná C  14 : 4                                 V. Opatovice D - Vanovice B  7 : 11 
Body: Gonšor M.       4,5                                            Body: Palbuchta K.     4,5  

          Palbuchta K.    4,5                                                       Kubín F.            2,5 

          Dokoupil J.      3,5                                                       Chlup R.           2,5 

          Kubín Fr.         1,5                                                       Ševčík F.          1,5 

 

Bořitov B - Vanovice A  2 : 16                                  Vanovice B - Velenov B          8 : 10 
Body: Dokoupil J.      4,5                                             Body: Palbuchta K     3,5 

          Klement R.       4,5                                                        Chalupa D.      3,5 

          Kubín F.           3,5                                                        Kubín F.            1 

          Palbuchta K.    3,5 

 

 

ŠACHY - OKRESNÍ PŘEBOR (už ne základní soutěž)                                   

 

Vanovice - Rudice  1 : 4 
Body: Zapletal K  0,5 

          Čejka M.    0,5    

 

Jedovnice - Vanovice  5 : 0 

 xxxoooxxxoooxxxoooxxxoooxxxoooxxxxoooxxxoooxxxoooxxxoooxxxoooxxxoooxxxoooxxxo 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dokončené inž.sítě 
Památník 

s doplněným jménem 
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Oprava vodovodního řadu ve Vanovicích 

Aby toho před zimou nebylo málo, v posledních říjnových dnech, ale i nyní se 

obec potýká s poruchami na vodovodu, většinou na domovních přípojkách. 

Vše začalo u mostu u Vojtěchových a pokračovalo v posledním týdnu 

přípojkami u Sedláčkových naproti škole a ve větší míře i ve Fabrice. Poruchy 

jsou postupně odstraňovány a nebo neobydlené domy dočasně odstaveny. 

Díky zkušenostem našeho vodaře Mirka Přibyla a dalších pracovníků, za 

spolupráce Martina Přichystala z Borotína se toto postupně daří zajistit. Úniky 

vody byly až 30 m3 denně. 

    

 

Upozornění na práce na silnici u Drválovic 
Upozorňujeme všechny naše občany, kteří v těchto dnech projíždějí po silnici 
z Drválovic do Vanovic, že po dobu asi 14 dnů probíhá v tomto úseku 
plánovaná přeložka transformátoru a pod silnicí i v jejím okolí se pohybuje 
nejen technika, ale i zaměstnanci firmy, kteří práce provádějí. Projíždějte 
proto opatrně a řiďte se jejich pokyny. 
 
POZVÁNKA 
 
Kulturní výbor Obce Vanovice Vás srdečně zve na 

   Rozsvícení vánočního stromku 
V neděli 27. listopadu 2022 od 17:00 hod, 
které se bude konat u Záložny ve Vanovicích, 
spojené s koncertem vánočních písní v podání 
členů pěveckého sboru Vlastimil, za kytarového 
doprovodu pana Jaroslava Ziky. 
Po skončení koncertu ochutnáme tradiční vánoční punč.                     
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A závěrem pokračování vyprávění z historie Záložny v naší obci. 

 

Návrh Dr. Stránského byl valnou hromadou následně změněn tím, že valná hromada 

zmocňuje představenstvo a dozorčí radu znovu záležitost vyšetřit a s jednotlivými 

členy vyjednávat. Představenstvo může, ale i nemusí porovnání toto uzavřít a 

ponechává se představenstvu valnou hromadou v záležitosti volná ruka. 

3. února byl požádán p. dr. Ptáček z Boskovic o vyhotovení žádosti k registraci nově 

zvoleného ředitele  p. Fr. Vlka u zemského soudu, co soudu obchodního v Brně, ale 

pro různé formální překážky bylo registrování odepřeno. Než se věc podařila 

vyřídit, muselo být celkem 7x úředně u dr. Ptáčka jednáno. 

17. února uznalo představenstvo a dozorčí rada některé poškozené vklady za platné 

a oznámila to dr. Stránskému, který poslal svého zástupce do Vanovic k uzavření 

smluv mezi záložnou a poškozenými, kterým záložna zajistila celkem ve třech letech 

splatnou náhradu v celkové výši 3 000 zl. 

Valná hromada se konala v r. 1890, kde bylo sděleno, že během roku byla uzavřena 

smlouva s některými poškozenými ze Sudic. 

Dá se říct, že tímto sdělením bylo veřejné mínění uspokojeno a záložna nabyla opět 

dřívější důvěry, takže vkladů přibývalo a spory všechny uzavřeny, po čemž správě 

bylo teprve dopřáno oddechu. 

V roce 1891, 15. října, zemřel pokladník p. František Rozbořil, který svoji horlivostí 

a svou pevnou povahou, příkladnou nezištností působil ve prospěch záložny a dá se 

říct, že díky jemu nedošlo k jejímu rozpadu. Za náhradníka byl ustaven p. Aug. 

Sedlák. 

V roce 1892 vykazují účty největší přebytky vkladů a peněžní hotovosti za celých 

25 roků působení záložny ve Vanovicích. Toto výročí dalo za pravdu, jakých výsledků  

lze dosáhnout vzájemným sdružením. 

Na valné hromadě zaznělo i provolání, které si vám dovolím přepsat doslovně. 

„Přesto, že musela prodělat tak tvrdou a těžkou školu života, že vypíti jí bylo kalich 

utrpení a černé zrady až do dna tak, že život její visel mezi bytím a nebytím, 

vstupujeme s myslí dobrou v temnou budoucnost, pozdravujíce vzcházející jaro 

rozkvětu a vyléčení z ran, jež ji zasáhly. 

Opětujeme, že s myslí dobrou jdeme vstříc k budoucnosti naší záložny a netajíme se 

tím, neb známo jest, že záložna naše stojí po městech na nejvýhodnějším středisku, 

které každé venkovské záložně schází. 

Jsme hrdi na své spořivé členstvo, které osvědčilo se svojí statečností a 

chladnokrevnou odhodlaností, když záložna před pěti lety ztratila přes 22 tis zl. 

Tehdy byla ztracena a pohřbena veškerá poctivá snaha a píle uplynulých let. Ono 

nebledlo ani tehdy, když jistá část viděla svou spásu v tom, když s úsporami 

v záložně uloženými utéci a povinnosti své k záložně sprostiti se mohla. Ono 

nechvělo se, když živly cizopasné s úšklebkem čekaly rozpadnutí záložny, by z toho 

co nejvíce kořistiti mohly, snažíce se v každém směru ji škoditi. 
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Z důvěry té čerpáme naději a víru, že tak jako dosud dostávala záložna povinnostem 

na ni vloženým i nadále dostojí účelům jí vloženým i nadále dostojí účelům jí 

vytknutým, totiž: Zaopatřovati levného úvěru a nabádati ku spořivosti a k snadnému 

a bezpečnému ukládání obnosů. 

Přejeme sobě by záložna kráčela vždy za heslem pomáhati živnostnictvu a rolnictvu 

k samostatnému, na nikom nezávislému finančnímu životu a tak vydatně pomáhala ku 

svépomoci, v níž jest základ všeho samostatného života, kterýžto podporován 

zámožností pevnou podporou osvěty a vzdělanosti jest, nejpevnějšího to základu 

všech svobod. 

Vzhledem k tomu klademe důrazně členům na srdce, by byli sobě vždy vědomi při 

volbách koho v čelo záložny staví. 

 

Ve Vanovicích v lednu 1893 

František Vlk – ředitel,  Aug. Sedlák – kontrolor, Emanuel Dvořáček – pokladník 

Záložna v roce 1872 měla své členy v 63 obcích, nejvíce ve Vanovicích 128 členů a 

v Knínicích 97. 

 

Tady končí vyprávění  o prvních 25 letech od založení záložny ve Vanovicích. 

Z dalšího období se v kronice nezachovaly 

žádné záznamy. Jen na obecním úřadě se 

zachoval poškozený obraz z roku 1936, se 

členy ředitelství a dozorčí radou, Také je 

zde zachována členská knížka a Výroční 

účet Občanské Záložny z r. 1937 vydaný 

k 70.výročí založení. 

Víme jen z dalších činností, že budova 

Záložny 

byla 

postavena 

v r. 1896 podle projektu architekta Jindřicha 

Břeňka, na obecním pozemku, který byl velice 

podmáčený. V sále, který sloužil nejen k jednání 

valných hromad se hrávalo divadlo zdejšího 

ochotnického spolku a pořádaly se zde veškeré zábavy a kulturní programy. Později 

zde bylo i kino. Obec pro svoji kancelář využívala 

prostor v přízemi, kde dnes sídlí pošta. Po 

znárodnění v r.1948 byly občanské záložny 

zrušeny a stát založil jednu organizaci 

Československou státní spořitelnu. Ta zde měla 

skromnou kancelář, která se však často stěhovala, 

např. do objektu č.p. 10 /Boháčkovo/. 
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Budova připadla celá obci, která ji využívala jako kancelář, knihovnu, ubytovnu pro 

řidiče a.j.  

Dochované dokumenty z 30 tých let minulého století v souvislosti se Záložnou.   

 

     
 

 

   
 

      Pokračování v příštím čísle 

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

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

Vchod do školy roku 1933 


