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Vážení spoluobčané,  

celý svět si v těchto dnech připomíná 70. výročí konce 2. světové 

války. Ani my nemůžeme a nechceme tuto skutečnost přejít jen 

tak bez povšimnutí. Nesmíme zapomenout na to, jak těžký a 

nesnadný byl život za války, nesmíme zapomenout na oběti, které si vyžádaly 

boje při osvobození naší vlasti – i když už celé 3 generace žijeme v míru. 

Naštěstí mezi námi ještě pořád žijí ti, co válečná léta prožili na vlastní kůži a co 

nám ještě můžou předat své vzpomínky.  

V rámci příprav na vzpomínkovou akci k 70. výročí konce války jsme 

zrekonstruovali pomník obětem 2. světové války a byl obnoven hrob pana 

Josefa Bohatce, popraveného 24.1.1945 v Breslau.  

Vzpomínková akce se bude konat 8.5.2015 ve 13.30 hod. u památníku obětem 

2. světové války na evangelickém hřbitově. Následně si budete moci 

prohlédnout výstavku fotografií z konce války v kulturním domě. Zájemce 

zveme k účasti na besedě s pamětníky. Pro děti a mladší ročníky Farma 

Drválovice připravila branné odpoledne. 

V těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele opravy budovy kuchyně 

ZŠ a MŠ Vanovice. Oprava by měla proběhnout během letních prázdnin. 

V dohledné době také bude dočištěno víceúčelové hřiště, milovníci sportu se již 

můžou těšit. 
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Usnesení  7. OZ konaného dne 20.4.2015 v 18 hod. v OÚ ve Vanovicích 

Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka 
Freitingerová, Lenka Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 

Omluven:  Milan Geršl, Martin Chalupa 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Petr Dvořáček 

   Lenka Chalupová 

                                                                                               
 

Program:    

 
1. Kontrola plnění úkolů z 6. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 
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3. Určení nabídky - rybník 

4. Příprava oslav konce 2. světové války 
5. Různé, závěr 

 

1/7: OZ jednomyslně schválilo program jednání. 

2/7: ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 6. zasedání OZ. 

3/7: ZO vzalo na vědomí zprávy o činnosti výborů. 

4/7: ZO schválilo podání cenové nabídky na odkup rybníka na p.č. 1045 ve výši 

188.000,- Kč. 

5/7:  ZO vzalo na vědomí zprávu o přípravě oslav 70. výročí konce 2. světové 

války.                    

6/7: ZO vzalo na vědomí informaci o konaném shromáždění starostů Svazku 

obcí Malá Haná.                                     

č. 7/7: ZO vzalo na vědomí informaci o vyčištění „oka“ firmou Přichystal – 

zemní práce. 

8/7: ZO vzalo na vědomí informaci o vyčistění, impregnaci pomníku a finanční 

spoluúčasti rodiny Sedlákových na renovaci pomníku obětem 2. sv. války.  

9/7: ZO schválilo podání žádosti na ředitelství záchranné služby JmK o 

přidělení vyřazeného vozidla pro potřeby SDH Vanovice. 

10/7: ZO vzalo na vědomí informaci o převzetí a dofakturování díla „Areál za 

KD“.  

11/7: ZO bere na vědomí informaci o provedené změně ÚP č. VII obce 

Vanovice. 

12/7: OZ schválilo jednomyslně zadat nátěry oken a výmalbu budovy OÚ 

Vanovice panu Radovanu Vojtěchovi v celkové výši 66 795 Kč. 

13/7: OZ jednomyslně schválilo záměr pronajmout pozemek p.č. 60/1 v k.ú. 

Drválovice pro provozování nekomerčních a neziskových volnočasových aktivit. 

14/7: OZ schválilo Smlouvu o dílo s kronikářem p. Jansou a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy.   

15/7: OZ vzalo na vědomí informace o nabídce na zhotovení pamětní desky Fr. 

Břenka. 

16/7: OZ vzalo a vědomí informaci o vysázení lesa. 

17/7: OZ vzalo na vědomí informace o rozpočtových opatřeních č. 2 a č. 3. 

18/7: OZ vzalo na vědomí informace o chystané povodňové kontrole. 
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100 let od úmrtí Františka Břenka /Břeňka/ 

4. ledna 2015 uplynulo již 100 let od úmrtí asi nejvýznamnější osobnosti obce 

Vanovice, Františka Břenka. 

V encyklopediích je uváděn jako otec spisovatele a novináře Otýna Břeňka, což 

je jistě pravda, ale myslím si, že v tomto případě syn nedosáhl vrcholu práce 

svého otce. Rodný Jimramov, kde se František Břenek 17. prosince 1842 v 

domě č. 83, narodil, jej zařadil mezi své významné rodáky. Příjmení Břenek má 

uvedeno i ve svém rodném listě, i když se podepisoval Břeněk.  Podepisoval se 

tak i v časopisech, do nichž psal, a které také psaly o něm. S příjmením bez 

háčku se však setkáváme také u Františkova otce Josefa. Všechny Břenkovy 

děti se však podobně jako jejich otec podepisovali s háčkem, tedy Břeňkovy. 

Sám František Břenek tvrdil, že je to staročeské jméno, a že matriky vedené 

německy ten háček vynechávaly. Je zajímavé, že Břenek musel jako učitel psát 

na vysvědčení svým dětem jméno z rodného listu, tedy bez háčku, ale jako 

řídící učitel se podepisoval s háčkem. 

Otec Františka Břenka Josef Břenek byl známý písmák, zaměstnáním stolař a 

truhlář, a jeho sousedem v Jimramově byl známý spisovatel Jan Karafiát, který 

v knize Paměti spisovatele Broučků věnoval jednu kapitolu právě Josefu 

Břenkovi. Ten odebíral několik časopisů, mezi jinými i Havlíčkovy Národní listy 

a Slovana. Byl také opravdovým mistrem ve stolařském oboru. Pro svoji 

snachu Kristinu Břenkovou vyrobil překrásný pokojový nábytek, který zdědila 

Eliška Břenková (zemřela v roce 1960) a po ní neteř Libuše Sekyrová, což byla 

vnučka Františka Břenka od dcery Libuše. Josef Břenek mj. zhotovil také 

nábytek do zámku v Letovicích vykládaný perletí a zlatými proužky. 

Manželka Františka Břenka Kristina, za svobodna Pešková, se narodila 20. října 

1847 v Chudobíně č. 4, jako potomek českobratrských exulantů. Zemřela 15. 

února 1888 ve Vanovicích ve věku 41 let a pochována je, jako jediný člen 

rozvětvené rodiny, ve Vanovicích na hřbitově za evangelickým kostelem. 

Kristina dala ve vanovické evangelické škole č. 90 život 6 dětem. Nejstarší syn 

Jindřich, pozdější stavitel, navrhnul významnou vanovickou budovu Občanskou 

záložnu, dnešní sídlo Obecního úřadu a pošty. Dalšími dětmi byly dcery Libuše, 

Růžena, dvojčata Kristina /záhy po narození zemřela/ a Otakar /básník a 

spisovatel/ a nejmladší dcera Eliška. 

František Břenek vystudoval reálku v Poličce a dvouletý učitelský ústav v Brně. 

Službu nastoupil v Nosislavi, ale již za dva roky /1862/ se stává učitelem  
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evangelické školy ve Vanovicích. Zde přijal též úřad pošmistra, který zastával 

až do roku 1914. Jeho obrovská pokrokovost nespočívala jen ve školství, jeho 

zásluhou společně s evangelickým farářem Vilémem Kuhnem bylo založení 

prvního vesnického hasičského sboru na Moravě /1872/, kde působil jako 

předseda přes 20 let. Zapomenout nelze ani založení zpočátku čtenářského, 

později pěveckého sboru Vlastimil, který v obci pod stejným názvem působí 

dodnes /1887/. Díky jeho úsilí a pokrokovosti došlo ve Vanovicích ke sloučení 

církevních škol, katolické a evangelické, a založení obecní školy. Byla 

postavena budova obecní školy a slavnostně otevřena v říjnu 1883.  Rodina 

Břenkova v r. 1910 stála i u založení tělocvičné jednoty Sokol, kromě 

samotného Františka zejména děti Otýn a dcera Eliška.  

František Břenek patřil k nejaktivnějším učitelům Boskovicka a Kunštátska. 

Veškerá jeho činnost je provázena novátorstvím. Zaváděl do výuky přístroje 

pro demonstraci fyzikálních zákonů, vyráběl si vlastní pomůcky, neúnavně 

referoval na učitelských konferencích, jak zlepšit školní zařízení a vybavení tříd. 

Napsal řadu závažných článků do Vitáskova Pěstouna, do Učitelských listů v 

letech 1863 – 1889. 

Dokladem přemýšlivosti Františka Břenka je i z roku 1892 světově patentovaný 

vynález posunovací tabule. 

František Břenek působil ve Vanovicích jako učitel od r. 1862 do r. 1902, tedy 

čtyřicet let, a jako pošmistr od r. 1863 do r. 1914, tedy přes 50 let, kdy se 

odstěhoval k dceři Elišce do Prahy, kde brzy (4. ledna 1915) zemřel. Pochován 

byl na vinohradském hřbitově a na hrob byla umístěna deska s nápisem: 

„Učitel a vzdělavatel, by sloužil svému národu“. Hrob již bohužel neexistuje. 

Hřbitovní správa dala bez upozornění příbuzných hrob zrušit, a zmizel i pomník. 

Za úspěšnou činnost učitele i pošmistra byl František Břenek odměněn četnými 

státními vyznamenáními a medailemi, které si však málokdy přivěsil, neboť 

nebyl přítelem vnější okázalosti. 

Procházeje historií naší obce, nenašel jsem v ní člověka tak pracovitého, 

obětavého a tvořivého. 

Ať alespoň tato moje vzpomínka všem generacím současným i budoucím 

připomene památku této významné osobnosti nejen Vanovic, ale celého kraje i 

naší vlasti. Ať je jeho život a zanechané odkazy příkladem pro naši mladou 

generaci.  

              Petr Dvořáček 
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V měsíci dubnu proběhl již čtvrtý ročník soutěžní přehlídky 

amatérských divadelních souborů. 

 

Na prvním místě se umístilo Ochotnické divadlo Boskovice, 

které uvedlo komedii M. Cooneyho: Nájemníci pana Swana 

 

Na druhém místě se umístil improvizační tým Lísky Boskovice se svou 

improvizací dle pravidel improligy 

 

Na třetím místě se umístil Divadelní soubor Městečko Trnávka s komedií E. 

Rovnera: Vrátila se jednou v noci. 

 

Diváckou cenu si odnesl Martin Přikryl z Vanovic. 

 

 

 

Poděkování 

Děkujeme panu Petru Zemánkovi za vyčištění „oka“. I díky němu se můžeme 

těšit z nového romantického zákoutí. 

 

Černé skládky 

S postupujícím jarem se začínají v našem okolí 

znovu objevovat černé skládky. Žádáme proto 

všechny, komu není vzhled naší obce lhostejný, aby 

nás na případné skládky upozornili 

(předpokládáme, že nikdo z obyvatel našich obcí se 

na zakládání nebo rozrůstání těchto skládek 

nepodílí), případně si zapsali číslo automobilu, ze 

kterého případný „škůdce“ odpad vykládá. 

Děkujeme. 

 

 

Provozní doba kadeřnictví 

Paní Kouřilová oznamuje, že kadeřnictví ve Vanovicích bude 

v květnu otevřeno takto:  

Ve čtvrtek 7.5.  a ve středu 20.5.2015 od 14 – 17 hod. 
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Zubní pohotovost 

 

Květen 

 

1.5. MUDr. Kulhánková  Křtiny, Zdrav. středisko  516 414 291 

2.5. MUDr. Beranová  Blansko, Gellhornova 9  735 056 656 

3.5. MUDr. Ševčíková B.  Blansko, Svitavská 1A  516 416 386 

8.5. MUDr. Ševčíková R.  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 

9.5. MUDr. Kopáčková  Letovice, A. Krejčího 1a  516 474 369 

10.5. MUDr. Šumberová  Lysice, Komenského 429   516 472 227 

16.5. MUDr. Švendová  Křtiny, Zdrav. středisko  516 439 404 

17.5. MUDr. Tomášková  Blansko, Pražská 1b   731 144 155 

23.5. MUDr. Tomaštíková   Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 

24.5. MUDr. Vrtělová   Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 

30.5. MUDr. Well   Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605 

31.5. MUDr. Zouharová  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 
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Ve čtvrtek 30. dubna proběhlo za KD obvyklé „pálení čaroděnic“. Děkujeme 

členům SDH Vanovice za přípravu hranice, programu i občerstvení. Přinášíme 

několik fotografií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilanti v měsíci květen: 

 

Ján Mahút    80 let 

Miloslava Sedláčková  50 let 

Jaroslav Kubeš   60 let 

Jaroslava Sedláková  95 let 

Zdeněk Sedláček  75 let 

Anna Hrabalová   91 let 

     

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho 

krásných let života. 

 

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

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


