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Milí spoluobčané,  

nadchází čas vánoční, čas klidu a pohody. Bylo by škoda tuto dobu jen proběhnout a 
nezastavit se, nepřipomenout si zvyky, které k Vánocům neodmyslitelně patří, neudělat 
si čas na setkání s našimi nejbližšími a přáteli.  

Dovolte mi, abych vám nejen svým jménem, ale i jménem celého obecního zastupitelstva 
popřál krásné, štědré a klidné vánoční svátky plné lásky v kruhu vašich nejbližších. 
Našim dětem přeji, aby se jim pod vánočním stromečkem splnila jejich nejtoužebnější 
přání a jejich tváře zářily štěstím.  

Blíží se také konec roku 2017. Jestliže něco končí, něco nového začíná. Do nového roku 
2018 Vám všem za sebe i zastupitele obce přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů 
jak v osobním, tak v pracovním životě.  

      Josef  Pavlík - starosta obce 

 

Vážení spoluobčané,  

také já bych se chtěl připojit k přání starosty obce a popřát vám všem radostné a klidné 

prožití vánočních svátků a do roku 2018 hodně štěstí, 

zdraví a osobní pohody.  

Ve svém dnešním příspěvku bych se nejprve chtěl vrátit ke 

svému trochu provokativnímu vodoznaku v listopadovém 

zpravodaji. Ano, mám na mysli zdůraznění toho faktu, že 

naše obec letos dosáhla významného jubilea, 850 let od 

první zmínky o ní. 

Tedy něco z málo z historie. Vanovice (dříve Ivanovice nebo Ejvanovice) leží severně od 
Boskovic na svahu, který zde přechází do úrodné Malé Hané.  

První zmínky o obci pocházejí z druhé poloviny 12. století (poprvé je jmenována v 
listině českého krále Vladislava II. z roku 1167). Vladislav II. (1110–1174)  byl od roku 
1140 český kníže a v letech 1158–1172 druhý český král z rodu Přemyslovců. 

Jméno obce je patrně odvozeno od jména nějakého církevního hodnostáře nebo knížete 
jménem Ivan, kterému se dostala do majetku. 

Vesnice byla v historii vlastněna mnoha majiteli – a to jak církevními, tak i světskými. 
Často patřila několika majitelům současně, což nebylo ve středověku neobvyklé. Toto 
vlastnictví se projevilo i na půdorysu obce, neboť nemá klasický tvar s jednou návsí, ale 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1110
https://cs.wikipedia.org/wiki/1174
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kn%C3%AD%C5%BEectv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emyslovci
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je to rozšiřující se prostor rozštěpený u kostela ve dvě větve. Dělení obce není pouze 
fyzické a majetkové, ale i duchovní. 

Když jsem opět po čase začal psát náš zpravodaj, slíbil jsem Vám, že se občas budu 
vracet k naší historii a významným osobnostem. Věřím, že Vás to zaujme. Již nyní 
shromažďuji podklady o významném starostovi obce a hasičů, panu Emanuelu 
Dvořáčkovi, který žil na přelomu 19. a 20. století a bydlel v č. p. 38 ve Vanovicích. 

V dnešním zpravodaji, který je již laděn jako vánoční a novoroční, si můžete přečíst o 
událostech uplynulého měsíce a také přijmout nabídku na akce v nejbližším období. 
Měsíc listopad, kdy už utichají práce na zvelebování obce, je věnován převážně 
kulturním událostem.  

Již 11. listopadu byla naše obec poctěna významnou akcí, celookresním setkáním sborů 
dobrovolných hasičů okresu Blansko, což lze brát jako poctu našemu SDH Vanovice, 
který letos oslavil 145 let od svého založení. Setkání se zúčastnili zástupci všech 
okresních sborů v počtu asi 150 hasičů. 

Přivítali jsme čtyři nové občánky, zhlédli jsme dvě divadelní představení, oslavili 
začátek adventu koncertíkem a rozsvícením vánočního stromku před obecním úřadem, 
včetně nového osvětlení budovy obecního úřadu. Do konce roku nás čeká ještě tradiční 
vánoční koledování Malohanáckého orchestru před obecním úřadem, vánoční koncert 
pěveckého sboru „Vlastimil“ na záložně a 1. ledna slavnostní ohňostroj s novoročním 
přípitkem před kulturním domem. Nesmí chybět ani pozvánka na tradiční myslivecký 
ples. 

Jak se dočtete v další části zpravodaje, zastupitelstvo na svém listopadovém jednání ve 
svém usnesení kromě jiného schválilo začlenění našich obcí do společného školského 
obvodu s městysem Knínice tak, abychom měli garantováno, že naše děti mohou i 
nadále navštěvovat  6. až 9. ročník Základní školy v Knínicích. 

Důležité také bylo schválení pokynů a složení inventarizačních komisí pro inventury 
majetku obce k 31. 12. 2017. 

Na obci proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za leden až září 2017, které 
prováděl audit Jihomoravského kraje. Nebyly shledány žádné závady. 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, nám sdělila, že od 1. 1. 
2018 pro obec navyšuje cenu vody nakupované z přivaděče na 20,21 Kč bez DPH. Cena 
vodného pro občany je 35 Kč/m3. Přivaděč v podstatě zajistil v době, kdy nám slábnou 
vlastní zdroje, dostatečné a kvalitní zásobování domácností v obou našich obcích pitnou 
vodou. 

Zastupitelstvo obce se sejde letos ještě jednou, a to 18. 12. 2017, kdy bychom měli 
schválit rozpočet na příští rok. V lednovém zpravodaji jeho nejdůležitější ukazatele 
okomentujeme, včetně schválených akcí z Programu rozvoje obce. Rozpočet pro rok 
2018 bude vyrovnaný. 

V závěru zpravodaje najdete přihlášku k odběru zpravodaje na rok 2018. 

Ještě jednou vám přeji radostné Vánoce a šťastný nový rok 2018. 

P. D. 
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Hodnocení roku 2017 

Končí rok 2017. Každý dobrý hospodář si jistě při rodinném setkání zhodnotí, co se mu 

v uplynulém roce podařilo ze svých novoročních předsevzetí splnit, čím obohatil život 

svůj i svých nejbližších. 

Já tak chci alespoň heslovitě učinit za naši obec. Pro ty z vás, kdo pravidelně čtete náš 

zpravodaj, to bude shrnutí toho, co už většinou víte. 

Asi největší a nejnákladnější akcí končícího roku byla rekonstrukce sociálního zařízení 

v kulturním domě, zavedení vytápění do klubovny a šatny zaměstnanců, výměna kotlů 

v kuchyni a v kadeřnictví, montáž rekuperační jednotky s dohřevem, rozšíření a 

modernizace knihovny včetně vybavení nábytkem a dataprojektorem. Do této 

modernizace byly vloženy téměř 2 miliony Kč. 

Podařilo se dokončit první část výsadby třešní na Stádlech a vrátit jim původní vzhled. 

Také škola doznala změn rozšířením školní družiny a výměnou vchodových dveří. 

Nezapomněli jsme ani na naše hasiče. Pro SDH Vanovice bylo k 145. výročí založení 

zakoupeno nové zásahové vozidlo FORD transit 4x4. 

Úprav doznala i provozovna kadeřnictví. 

Obec pro svůj další rozvoj a možnosti výstavby rodinných domů koupila pozemek na 

,,Rozpadlé“ o výměře téměř 2 ha. 

Koupili jsme pozemek navazující na pozemek okolo pomníku v Drválovicích. 

Vyměnili jsme velmi poruchové veřejné osvětlení v Drválovicích u novostaveb. 

Bohužel se nepodařilo vydat nový územní plán obce z důvodu napadení Zásad územního 

rozvoje Jihomoravského kraje, které vše oddálilo. 

Z dalších akcí je vhodné připomenout zřizování vodovodních přípojek v Drválovicích, 

částečnou výměnu vodoměrů a další. 

V měsíci srpnu proběhly změny v zastupitelstvu obce, v říjnu jsme zajišťovali průběh 

voleb do Poslanecké sněmovny. 

Dotační podpora na akce v roce 2017 činila cca 1 milion Kč. 

Nesmíme zapomínat ani na kulturní akce, které hlavně díky skvělé práci kulturního 

výboru obohatily život v obci. Jsme rádi, že jste se jich v hojném počtu zúčastnili, takže 

jen heslovitě: 
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Novoroční ohňostroj, 11. obecní ples - TJ Sokol, maškarní ples, taneční pro dospělé, 

dílničky, prázdninová párty, výstavka Šikovné ruce, posezení se seniory, lampionový 

průvod, dvě divadelní představení, vítání občánků, koncertík s rozsvěcením vánočního 

stromečku atd. 

Koncerty a řadu kulturních a sportovních akcí pořádaných spolky v obci nelze pomalu 

spočítat. 

Poděkování patří všem, kdo se na organizování, zajišťování života a dění v obci podílejí. 

          Josef Pavlík – starosta   

 

 Usnesení ze 41. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 

Datum konání:   27. 11. 2017 
Čas konání:          17:00 hod.  
Místo konání:       zasedací místnost Obecního úřadu Vanovice 
 
Přítomni:          Bc. Jitka Špidlová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček,  

Bc. Svatopluk Dračka, Milan Geršl, Jiří Bohatec, Lenka Chalupová 
Omluveni: Martin Chalupa 
Ověřovatelé:   Lenka Chalupová, Petr Dvořáček 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
Hosté: 0 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení ze 40. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Příprava zapojení akcí do rozpočtu obce Vanovice na rok 2018 

4. Rozpočtové opatření č. 16 

5. Zpráva o založení Dobrovolného svazku obcí 

6. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/41: OZ schválilo program jednání zasedání doplněný o body Plán 
inventury majetku za rok 2017 a složení inventarizačních komisí a Návrh 
dohody s Městysem Knínice o společném školském obvodu. 

b) Usnesení 2/41: OZ bere na vědomí plnění usnesení 40. zasedání zastupitelstva 
obce. 

c)  Usnesení 3/41: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.   
d) Usnesení 4/41: OZ bere na vědomí přípravu a začlenění jednotlivých akcí do 

návrhu rozpočtu na rok 2018. 
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e) Usnesení 5/41: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16. 
f) Usnesení 6/41: OZ bere vědomí zprávu o založení Dobrovolného svazku obcí 

Technické služby Malá Haná. 

g) Usnesení 7/41: OZ schvaluje plán inventur za rok 2017 a složení 

inventarizačních komisí. 

h) Usnesení 8/41: OZ schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu 

mezi obcí Vanovice a městysem Knínice a pověřuje starostu podpisem dohody.   

i) Usnesení 9/41: OZ schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 044964/17/ORR o 
poskytnutí dotace z JMK a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

j) Usnesení 10/41: OZ schvaluje smlouvu č.  048457/17/OKH o poskytnutí 
neinvestiční dotace z JMK o a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

k) Usnesení 11/41: OZ bere vědomí předložený návrh dodatku s firmou SUEZ a 
přesunuje řešení na prosinec 2018. 

l) Usnesení 12/41: OZ bere na vědomí dopis z Oblastní charity Blansko a ukládá 
starostovi dořešit do dalšího jednání zastupitelstva právní formu příspěvku. 

m) Usnesení 13/41: OZ bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Vanovice za část roku 2017. 

n) Usnesení 14/41: OZ bere na vědomí žádost pana Rejdy ve věci řešení pozemku na 
p. č. 952/1 v k. ú. Vanovice před domem č. p. 12 a přesouvá řešení na prosincové 
zasedání. 

o) Usnesení 15/41: OZ bere na vědomí sdělení VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI, a.s., o navýšení ceny vody odebírané ze SVaK Boskovice na částku 
20,21 Kč bez DPH. 

 

 
Schůze představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Blansko 11. 11. 2017 

Dne 11. listopadu 2017 byla naše obec poctěna 
celookresním 

setkáním sborů 
dobrovolných 

hasičů okresu 
Blansko, což lze 
brát jako poctu 
našemu SDH 

Vanovice, který letos oslavil 145 let od svého 
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založení. Zúčastnili se zástupci všech okresních sborů v počtu asi 150 hasičů. 

 

 

Vítání občánků  2017 

V neděli 19. 11. 2017 jsme slavnostně přivítali do řad občánků naší obce: 

Daniela Fialu 

Tomáše Pelikána 

Nelu Vondálovou   

Davida Švancaru 

Po slavnostním 

přivítání v sále Záložny 

předsedkyní 

kulturního výboru paní 

Lenkou Chalupovou a vystoupení dětí z Mateřské 

školy Vanovice přednesl slavnostní proslov 

starosta obce pan Josef Pavlík. Děti okusily kvalitu 

naší vítací kolébky a rodiče po zápisu do kroniky 

obce obdrželi malý dárek pro děti a malou 

finanční pozornost. Slavnostního tradičního aktu 

se zúčastnili i příbuzní našich nových občánků. 

Závěrem proběhlo tradiční focení. 

Vítejte, noví občánci, ve Vanovicích. 

 

Divadelní představení 

Letošní, již tradiční 

přehlídka ochotnických 

divadelních souborů 

proběhla z důvodu 

rekonstrukce kulturního 

domu až v listopadových 

termínech. 

Nejprve jsme ve 

Vanovicích poprvé přivítali ochotnický soubor z Černovic, který se nám představil 

s komedií Zdeňka Jirotky Saturnin. Představení zhlédlo kolem 70 diváků, a to nejen 

z Vanovic.   
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Daleko větší návštěvnost, více jak stovku diváků, 

k potěše účinkujících i pořadatelů zaznamenalo 

představení pohádky Zdeňka Kozáka Čert nikdy 

nespí. Zvláště 

děti 

v předvečer 

Mikuláše 

pobavily 

pohádkové postavy 

čertů, anděla, ale také 

rázné Manky, která i 

peklo dala do pořádku. 

Hra doprovázená zpěvem a hudbou sklidila 

zasloužený potlesk i ovace diváků pro účinkující 

z Městečka Trnávky. Tento soubor před sedmi 

lety divadelní představení ve Vanovicích 

zahajoval.  

Děkujeme všem účinkujícím i pořadatelům z kulturního výboru. Předpokládáme, že 

k divadlům se opět vrátíme v jarních termínech. 

Rozsvícení vánočního stromu 

 A uz  je tu ope t advent, doba, kdy se pr ipravujeme na Va noce. Doba, kdy se por a dají  

ru zne  adventní  koncerty. Jeden takovy  mens í  

se uskutec nil v sobotu 2. 12. 2017 na Za loz ne . 

Do poslední  chví le to vypadalo, z e nebude. 

Nakonec se ale pr ece jen nas ly odva z ne  de ti z 

Vanovic a Drva lovic, ktere  pr is ly zahra t na 

hudební  na stroje koledy a va noc ní  melodie. 

Ru znorodost 

na stroju  byla 

opravdu velka . 

Jako první  vystoupily 

sestry Tereza a Monika 

Vonda lovy, ktere  si 

pr ipravily koledy na 

akordeon a klaví r. Pote  

na m zahra li Filip a 

Ví tek Kour ilovi na 
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zobcovou fle tnu a kytaru. Jako dals í  na m tr i 

koledy a jednu pí sen  zahra la na kla vesy Nikolka 

Pospí s ilova  a jako poslední  vystoupil Mate j 

S te pa n, ktery  na klarinet pr edvedl c tyr i 

va noc ní  pí sne . Na samy  za ve r na m duo Pavel a 

Alena zahra lo a zazpí valo me ne  zna me  

va noc ní  pí sne . Pote  se uz  vs ichni ses li dole u 

va noc ní ho stromec ku a odpoc í ta va ní m ho rozsví tili. Samozr ejme  nechybe ly prskavky ani 

va noc ní  punc , jak pro de ti, tak pro dospe le . K tomu vs emu na m zazpí vali koledy Ví ťa, 

Pavel a Alena. Tí mto jim za to moc de kujeme. Snad si vs ichni odsud odnesli pr í jemnou 

adventní  na ladu a dostatec ne  se naladili na Va noce. Toto byla poslední  letos ní  akce 

kulturní ho vy boru, a proto Va m vs em pr eji la skyplny  a pohodovy  advent a kouzelne  

Va noce plne  zdraví , s te stí  a spokojenosti. 

 

                                                                                                                                      Lenka Chalupová 

 

Pohotovostní služby na zubním oddělení 

  
    

Prosinec    2017   

        

2. 12. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
3. 12. Dr. Hurešová Nemocnice Boskovice 516 491 263 
9. 12. MDDr. Janáč Boskovice, Lidická 10 537 021 289 
10. 12. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
16. 12. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
17. 12. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
23. 12. MDDr. Keprtová Boskovice, Lidická 8 516 453 998 
24. 12. MDDr. Kolářová Poliklin. Blansko, Sadová 33 516 488 452 
25. 12. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 
26. 12. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 
30. 12. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic 516 452 808 
31. 12. MUDr. Kubínová Nemocnice Boskovice 516 491 263 
        

 
      

1. 1. 2018 MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460 

Mimo výše uvedené služby je pohotovost zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, 

tel. 545 538 111 
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Jubilanti v měsíci prosinci 2017 

 

 

Dračková Jitka   Vanovice    75  let 

Kolářová Milada             Drválovice    88  let 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných 

let života. 

POZVÁNKY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Pěvecký sbor Vlastimil Vanovice si Vás dovoluje pozvat na 

Vánoční koncert 

Zazní vánoční písně a koledy 

Dirigent: Dagmar Lžíčařová  

Sál Záložny ve Vanovicích, sobota 30. 12. 2017 od 15.00 hod. 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO  

KDY:     V pátek   22. 12. 2017 

KDE:      Borotín:   Na autobusové zastávce    od 15.20 – 15.40 hod 

                      KDY:      V neděli  24.12. 2017 

                      KDE:      Vanovice:  U obecního úřadu               od  13.20 -  13.45 hod 

                                      Drválovice: Na  autobusové zastávce od 13.50 – 14.00 hod 

 

 

S sebou: svíčky, lampičky, ….. 

 

 

 

 

OBEC Vanovice i letos zve všechny na novoroční ohňostroj, spojený 

s novoročním  

přípitkem starosty obce. 

Koná se 1. ledna 2018 v 17 hodin u kulturního domu ve Vanovicích. 

                    

                                                                                                    

V měsíci lednu 2018 se opět připojíme ke každoroční TŘÍKRÁLOVÉ 

SBÍRCE. Věříme, že koledníci nenarazí na zavřené dveře, ale budou 

přijati štědrými dárci.       

 

Myslivecké sdružení Vanovice-Borotín vás zve na tradiční 

MYSLIVECKÝ PLES. Koná se v sobotu 6. ledna 2018 od 20 

hod v KD ve Vanovicích. Hraje skupina Naostro.  

Připraveno bude bohaté občerstvení a myslivecká tombola. 
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SPORT 

 STOLNÍ TENIS 

 

Regionální přebor III. třídy 
 
5. kolo:  Vanovice A - Křetín C   15:3 
Body: Dokoupil Jiří         4,5 
            Klement Roman  3,5 
            Tajovský Zbyněk 3,5 
            Gonšor Michal  3,5   
 
6. kolo:  Velenov A - Vanovice A  8:10 
Body: Gonšor Michal    4,5 
            Kubín Fr.              3 
            Lébiš Pavel          2,5 
 
7. kolo:  Vanovice A - Žďárná B  11:7 
Body: Gonšor Michal     3,5 
            Dokoupil Jiří         3 
            Tajovský Zbyněk  2,5  
            Klement Roman   2 
 
Regionální přebor IV. třídy 
 
5. kolo:  Okrouhlá B - Vanovice B  15:3 
Body: Kubín Fr.       2 
            Lébiš Pavel  1  
 
6. kolo:  Vanovice B - KST Blansko F  12:6 
Body: Lébiš Pavel   4,5 
            Kubín Fr.       3,5 
            Chlup Radek  2 
            Ševčík Fr.         2  
 
7. kolo: Svitávka B - Vanovice B  6:12 
Body: Kubín Fr.                 4,5 
            Lébiš Pavel             3,5 
            Chlup Radek           3 
            Palbuchta Kryštof  1 
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ŠACHY 
 
Vanovice - Boskovice D   0:5 
 
Lipůvka B - Vanovice        2:3 
Body: Klement Roman  1 
            Kubín Fr.                1 
            Čejka Michal        0,5 
            Hampl Milan        0,5 

 
 
 
 
 

A na závěr, protože jsou Vánoce, jeden příběh a pověst z dob temna 
 

Autor – Soňa Paroulková 
 

Z dob temna 
 
Na okraji úrodné Malé Hané rozkládá se severně od Boskovic ves Vanovice. Podle 
četných nálezů předhistorických bylo tu již pravěké osídlení. 

Z nejstarších zápisů je vidno, že tu původně bývala rychta. 27 selkých usedlostí a 
14 chalup. Rychta patřila vrchnosti. Koupil ji hrabě Hardek za 1000 hř. Později byla 
rozdělena na tři grunty a prodána. Starožitný ráz obce byl setřen častými a velkými 
požáry. V dějinách jmenují se Vanovice poprvé k r. 1167. Tehdy to byla krajina knížecí, 
potom patřily k panství letovskému. Tenkrát je těžce sužovala robota. Sedláci měli 
jízdnou robotu po celý týden, proto musel každý robotník mít 2 páry koní. Podsedníci 
robotovali 3 dny pěšky. V pozdějších letech chtěla jim vrchnost přidat polností a 
zároveň zvýšit robotu, ale oni takový dar odmítli. Nesnesitelná robota však byla po 
letech upravena. Čeho vrchnost potřebovala navíc, byla povinna zaplatit denně po 8 
krejcarech a librou chleba. 

Obyvatelé Vanovic již od 15. století přilnuli k husitismu a zůstali mu věrni do 
vydání tolerančního patentu. Pak se přidali k reformovaným. 
Po bitvě na Bílé Hoře r. 1620 byli z obce vypovězeni všichni nekatolíci. Začalo hromadné 
stěhování. V jakém zmatku utíkali ti lidé, o tom svědčí okolnost, že rodina Nechutova 
(přezdívali jí „ Hutařových“) při tom spěchu tam zapomněla dvouleté děvčátko. 
Z některých statků odešli hospodáři. Jejich pole si přisvojila vrchnost. 
Nekatolíci, kteří zůstali v obci, se tajně scházeli na různých místech, věrni svému 
přesvědčení, četli zakázané knihy: Bible a postily. Tam, kde byla v č.p. 6 ve Vanovicích 
pošta, byl pahrbek a pod ním hluboký sklep. Podzemní chodby jej spojovaly s několika 
statky. Tam se také odbývaly, třeba v noci, jejich schůzky. Za nimi přicházel i kazatel 
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z Německa. Ale špeh, Černý Janek, podplacený vrchností, to prozradil a byl prý z toho 
velký soud. 

František Bílek z Vanovic mi ve svých osmdesáti dvou letech vyprávěl příběh o 
Martinu Vlhovi, zachovalý z těch smutných časů. 
Ten Vlha měl v lese „ Hrubý díl“ zvaném, ukrytou postilu, která se jmenovala „Vzácná 
perla“. Chodíval tam občas a z té knihy,  jeho srdci milé a bízké čerpal útěchu a posilu 
srdce. 
Ale jeho soused Vašek ( snad Černý Janek zvaný), byl špeh. 
Slídil tak dlouho, až vyslídil, kam Martin dochází i co tam dělá. Když tento jednou seděl 
na pařezu zahloubán do čtení připlížil se Vašek jako kočka a přes rameno čtoucího přece 
se mu nějak podařilo přečíst název knihy. Pro jistotu se však zase tiše ztratil 
v houštinách. Již se těšil na odměnu, kterou měl od vrchnosti jistou za každou zradu. 
Večer byla ve vanovické hospodě muzika. Také Martin si na ni zašel a vesele protáčel 
děvčata, nastrojená v širokých pestrých kanafaskách. Tu se k němu přitočil Vašek a plný 
škodolibosti mu zašeptal : „ Martine, Vzácná perla“, Martin se zarazil i zalekl nad tí, že 
jeho tajemství je prozrazeno. Hned, ale začal k Vaškovi pěkně hovořit, aby mu s tím 
nekazil zábavu, však je času dost, aby si s ním raději připil. Tak se spolu bavili, jak se 
říká, jako by se nechumelilo, ale v Martinovi vřela touha po pomstě. 
Sotva Vašek přišel od muziky domů, někdo prudce zabouchal na okénko. Vašek otevřel a 
zvědavě vystrčil hlavu s dlouhými vlasy, jak se to tenktát nosilo. Ale dříve než jeho 
slídivá očka mohla ve tmě poznat rušitele nočního klidu, uchopil ho Martin za vlasy a 
vykrákal mu za ně tak důkladně, že mu za ušima lupalo. 
Ten „výchovný“ zásah měl prý dobrý výsledek, neboť páni se o „Vzácné perle“ ničeho 
nedozvěděli a Martin čítával, sedě na pařezu v Hrubých dílech, docela beze strachu. 

Teprve toleranční patent, ten nejkrásnější ze všech zákonů těch dob, vyřešil 
všechna taková soužení. 
 
Vysvětlivky :   
 

Postila:  nebo postilla (z latinského post illa verba, tedy „po těchto slovech“, tj. výklad kněze následující 

po čtení Písma) je středověký název pro souvislý výklad liturgického biblického textu ("čtení") nebo později 

pro celou sbírku takových výkladů. 

Postily jako souvislé texty či psaná kázání se rozšířily ve 13. století jednak v souvislosti se vznikem 

kazatelských řádů (dominikáni, františkáni) a s rostoucím důrazem církevních autorit na kázání vůbec. 

Prvními a nejznámějšími souvislými postilami na celou Bibli byly postily Hugona ze Saint-Cher († 1263), jež 

opakovaně vycházely tiskem od 15. do 17. století. Velký význam měly i Postillae perpetuae in Vetus et 

Novum Testamentum od Mikuláše z Lyry (kolem 1325), který vycházel z velké Glosy Anselma z Laonu, ale 

kladl větší důraz na doslovný smysl textu a opíral se i o texty v původních jazycích (hebrejštině a řečtině). Z 

Lyrovy Postilly hojně čerpal i Martin Luther. 

Pro lid se muselo kázat v národních jazycích a postily jako jedny z prvních psaných textů tak nabyly velký 

význam při tvorbě spisovných národních jazyků včetně češtiny. Po latinských postilách Konráda 

Waldhausera a Jana Milíče z Kroměříže napsal první českou postilu (Řeči nedělní a sváteční, 1392) Tomáš 

Štítný, po něm Jan Hus (1413), dále Jakoubek ze Stříbra, kritickou Knihu výkladuov Petr Chelčický (asi 

1435) a kolem roku 1456 vznikla rovněž velmi kritická Postilla Jana Rokycany. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_brat%C5%99%C3%AD_kazatel%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1k%C3%A1ni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugo_ze_Saint-Cher&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1263
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikul%C3%A1%C5%A1_z_Lyry&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1325
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glossa_ordinaria
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anselm_z_Laonu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrej%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konr%C3%A1d_Waldhauser
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konr%C3%A1d_Waldhauser
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Mil%C3%AD%C4%8D_z_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/1392
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_%C5%A0t%C3%ADtn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_%C5%A0t%C3%ADtn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
https://cs.wikipedia.org/wiki/1413
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakoubek_ze_St%C5%99%C3%ADbra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Chel%C4%8Dick%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1435
https://cs.wikipedia.org/wiki/1456
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Rokycana
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Novou vlnu postil přinesla doba reformace. V češtině jsou to Postilly katolických autorů Tomáše 

Bavorovského (1557) a Tomáše Rešela (1561), z bratrských Postila Kralická (1575) a Postila Kapitova, z 

luterských Martina Philadelpha (1592) a z utrakvistů Postilly Jan Achillesa Berounského a Bohuslava Bepty 

Vysokomýtského. Další postily pak psali významní kazatelé až do konce 19. století a patřily k nejrozšířenější 

lidové četbě. 

 
 
 
Toleranční patent: 
 
Toleranční patent je dokument, který 13. října 1781 vydal rakouský panovník a římskoněmecký císař Josef II. a který 
vedle římskokatolického umožnil existenci dalších tří křesťanských vyznání. Ve skutečnosti však tato problematika 
byla upravena celou sérií patentů a nařízení, které upravovaly problematiku tolerance rozdílně pro různé země 
monarchie. K patentu také vznikla řada prováděcích nařízení. Jisté výjimky umožňující omezený výkon nekatolického 
náboženství v určitých místech existovaly už předtím (např. ve Slezsku). Toleranční patent se nevztahoval na Ašsko 
Důvodem vydání tolerančního patentu byla snaha vyjít vstříc osvíceneckému evropskému trendu a současně se 
kultivovaným způsobem vyrovnat se zbytky zejména evangelického podzemního hnutí. Toleranční patent tuto 
menšinu vyvedl z ilegality a tím zviditelnil, takže na ni mohlo být působeno cíleně ideologicky, politicky i ekonomicky. 
Neposlední pohnutkou byla i snaha zabránit emigraci schopných a bohatých protestantů, aby zbytečně nedocházelo k 
hospodářskému oslabování habsburské říše. Tento motiv byl tváří v tvář hrozbě sílících sousedů (zejména Pruska) 
silnější než případná možnost „protistátní“ činnosti protestantů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Reformace
https://cs.wikipedia.org/wiki/1557
https://cs.wikipedia.org/wiki/1561
https://cs.wikipedia.org/wiki/1575
https://cs.wikipedia.org/wiki/1592
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patent_(diplomatika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1781
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A9_Slezsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1sko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%ADcenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prusko
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Zpravodaj 

 

Žádáme ty, kteří mají zájem o zpravodaj v papírové formě i v roce 2018 , aby se přihlásili 

vyplněním přiložené přihlášky a jejím odevzdáním na obecním úřadě. „Předplatné“ na 

rok 2018  je 33  Kč (zaplatit můžete v pokladně OÚ Vanovice v úředních hodinách). Týká 

se i občanů Drválovic. Přihlášku i platbu je nutné provést do 20. 12. 2017. 

Zpravodaj bude tak jako dosud vyvěšován na webových stránkách OÚ Vanovice. 

 

 

 

Vyplňte a odevzdejde na obecní úřad 

 

 

Mám zájem odebírat zpravodaj                   počet kusů ……………………………………. 

 

 

Jméno a příjmení: 

 

Adresa: 

 

Podpis: 

 

Zaplaceno dne (doplní pokladní): 

 

 

Odevzdejte na OÚ Vanovice do konce roku 2017. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

mailto:vanovice@vanovice.cz

