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Vážení spoluobčané, 

začíná třetí měsíc roku 2021 a určitě všichni cítíte, že nám nikomu 

nepřináší tolik očekávaný klid a návrat k normálnímu životu. Zpřísněná 

opatření vlády od 1. března mají přinést určitý zvrat v rozvoji epidemie, která zasáhla 

celý svět. Bohužel jsme se dostali na jedno z předních míst, co se týká počtu onemocnění 

i úmrtí na počet našich obyvatel. Většina zejména z nás dříve narozených se upíná 

směrem k vakcínám, které v různých modifikacích chrlí jejich výrobci na celém světě. 

Ale jak víte, stále to nestačí. Také nedůvěra v některé výrobce, první špatné zkušenosti a 

čekání na spásnou ruku Evropské unie určitě nepřispívají k rychlému utlumení této 

metly lidstva. Chtěl bych připomenout, že od 1. března se mohou kromě učitelů 

registrovat k očkování i senioři nad 70 let věku. Je možné si vybrat i očkovací centrum 

v Nemocnici Boskovice, s.r.o. a dá se očekávat, že v případě zajištění vakcíny budou 

očkováním pověřeni i obvodní lékaři. Jihomoravský kraj má připravenou vlastní 

strategii tak, aby všichni, kdo o to projeví zájem, mohli být proočkováni do června 

letošního roku. 

Tolik jen úvodem k tomu, co nás v současné době asi nejvíce trápí a zajímá. Opakuji to 

v poslední době už poněkolikáté – asi všichni cítíme, že nám sice nechybí základní 

životní potřeby, ale to, co nás činí lidmi. Je to kultura, setkávání s přáteli, komunikace a 

taková ta lidská vzájemnost, možnost podělit se o své radosti i strasti života. 

Na obci byly dokončeny inventarizace majetku, probíhá vybírání poplatku za odvoz 

TKO, za vodu i poplatek za psa. Upozorňujeme na poslední termín, což je 31. březen 

tohoto roku. Z akcí, které bylo nutné provést, bych chtěl upozornit na vyčištění potoka 

v Drválovicích, okolních dřevin a také pokračující údržbu zeleně na hřbitově. Jak jste si 

jistě povšimli, byl před obecním úřadem odstraněn jeden z javorů, který po více jak 40 

létech uschnul. Probíhá i odstraňování dřevin u cesty nad hřbitovem směrem k Habeši. 

Zastupitelé se sešli na pravidelném jednání v pátek 26. února, více v usnesení v další 

části Zpravodaje. V tomto období probíhá ve většině obcí diskuse nad problémem 

dalšího způsobu odkanalizování odpadních vod na Malé Hané, včetně výstavby čistíren. 

VODÁRENSKÁ a.s. Boskovice nechala zpracovat několik variant řešení toho úkolu, který 
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byl projednán na společném jednání zástupců dotčených obcí. Nabízí se varianty buď 

společných čistíren pro několik obcí, popř. řešení každá obec samostatně. Jen pro 

představu, náklady pro jednu obec představují investici kolem 100 milionů Kč, což jen u 

nás je zhruba 10 ročních rozpočtů. I když jsou možné čerpat dotace, 50 procent nic moc 

neřeší. Schůdnější se jeví cesta individuální výstavby domovních čistíren odpadních vod 

s podporou dotací i obce. Jasné je, že musí skončit vypouštění odpadních vod z domů do 

potoka, případně do kanalizace, bez průchodu domovní čistírnou. Každý majitel 

nemovitosti bude povinen jednou ročně předkládat potvrzení o likvidaci. Týká se to 

zejména jímek na vyvážení. 

Závěrem bych se chtěl ještě vrátit k jedné záležitosti, kterou jsem v únorovém 

Zpravodaji opomněl. Jak víte, v letošním roce probíhala trošku nezvykle tradiční 

Tříkrálová sbírka, bez koledníků. I přesto naši občané převážně do kasičky na obci, ale 

i v prodejně Jednota, přispěli více jak 10 tisíc Kč na charitativní účely.   

Charita i Obec Vanovice všem našim dárcům upřímně děkuje. 

A úplně poslední odstavec jsem si ponechal na blahopřání k MDŽ, který 

oslavíme, jak doufám, ve všech 

rodinách v pondělí    

                     8. března 

Vážené a milované ženy. Ať jste  

slečny, mámy, manželky, tety, 

babičky, prostě všechny. 

Srdečně Vám blahopřeji k MDŽ, 

svátku, který se vrátil po odmlce do 

našeho kalendáře. Chtěl bych Vám z celého srdce poděkovat za Vaši práci, za  

obětavost i úsilí, které vynakládáte na šťastnější život svých rodin, své obce i 

celé naší vlasti. Moc si Vaší práce vážíme, neboť bez žen by nebylo života a 

radosti na Zemi.                             Petr Dvořáček 

 MDŽ 

ŽŽŽ 
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Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 

 
Datum konání:       26. 2. 2021                  Čas konání   17:00 hod.   
 
Místo konání:             zasedací místnost OÚ Vanovice – sál Záložny 
 
Přítomni:      Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Lenka Chalupová, Lukáš Kohoutek,    
                                   Linda Krejčiříková,   Josef   Pavlík st.,  Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl  
  
Omluveni: Petr Dvořáček 
 
Ověřovatelé: Linda Krejčiříková, Josef Pavlík ml. 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Určení členů výběrové komise na rok 2021 

4. Inventarizace majetku k 31.12.2020 

5. Rozpočtová opatření č.1 

6. Různé, závěr 

a) Usnesení 1/27: ZO schválilo program jednání 27. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/27: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 26. zasedání zastupitelstva 

obce, k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/27: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/27: ZO schvaluje členy výběrové komise pro rok 2021 v tomto složení: 
předseda: Bc. Svatopluk Dračka 
členové: Lukáš Kohoutek, Miroslav Přibyl 
náhradníci: Jiří Bohatec, Josef Pavlík ml. 

e) Usnesení 5/27: ZO schvaluje inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce 
Vanovice sestavenou ke dni 31.12.2020, tj. inventarizaci za rok 2020 

f) Usnesení 6/27: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.1 
g) Usnesení 7/27: ZO bere na vědomí určení možných parcel pro vytvoření malých 

vodních ploch na základě žádosti Jihomoravského kraje 
h) Usnesení 8/27: ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj 

na opravy místních komunikací a mostu u rybníka Vanovice z programu „Podpora 
rozvoje venkova – dotační titul 4 - opravy místních komunikací“ 

i) Usnesení 9/27: ZO bere na vědomí žádost Záchranné stanice volně žijících zvířat 
Zelené Vendolí, Vendolí 42, 569 14 o poskytnutí finanční podpory 
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j) Usnesení 10/27: ZO bere na vědomí informaci o provedení opravy výpočtu 
spotřeby pitné vody za rok 2020 ve vyúčtování spotřeby pitné vody za rok 2021 

k) Usnesení 11/27: ZO bere na vědomí informaci o instalaci dálkového odpočtu pěti 
vodoměrů ve vodojemu 

l) Usnesení 12/27: ZO bere na vědomí poděkování občanů Vanovic a Drválovic za 
podporu Tříkrálové sbírky při Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko. 
V obou částech obce přispěli občané částkou 10.018,- Kč. 

m) Usnesení 13/27: ZO bere na vědomí informaci ke zpracované Studii úpravy návsi 
Drválovice a ukládá osadnímu výboru Drválovice, aby tuto studii projednal 
s občany Drválovic 

n) Usnesení 14/27: ZO bere na vědomí zprávu z jednání starostů obcí mikroregionu 
Malá Haná s Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 
638 00 Brno, IČ 494 55 842 ve věci projektu „Malá Haná – odkanalizování obcí 
Vážany, Pamětice, Borotín, Vanovice-Drválovice, Knínice, Šebetov, Sudice, 
Cetkovice, Světlá“  
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 Fotogalerie a komentáře k únorovým akcím 
 

Bruslení na dolním rybníce 

Po několika létech, kdy nás paní zima nepoctila svojí návštěvou, se počátek měsíce 

února opět ukázala ve své kráse. Sice sněhu moc nenapadalo, ale mrazivé dny udělaly 

dostatečně pevný krunýř na našich vodních nádržích. Rybník na dolním konci Vanovic, 

jehož plocha se po rekonstrukcích značně zvětšila,  přinesl v tomto nehostinném období 

mnoho radosti nejen našim dětem, ale i dospělým. Škoda, že jen tak krátce. 
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Čištění Drválovického potoka 

Asi největší akcí měsíce února bylo čištění Drválovického potoka v úseku od Drválovic 

po křížení s tzv. „Hočiminkou“. A věřte, že to bylo po tolika létech velice nutné. Břehy 

byly zbaveny náletových a přerostlých dřevin, koryto probráno až na dno, které je 

podobně jako potoky ve Vanovicích zpevněno kameny. Také Agrospolu se pomohlo, 

protože voda už si nalezla cestu po přilehlém poli a protékala v jednom úseku mimo 

koryto. Akci prováděli zaměstnanci obce 

a pan Martin Přichystal z Borotína.  

Dobrá práce. 
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Rozvodněný Drváloviský potok na přilehlém poli 

 

Tak vypadal potok, který si našel cestu po poli. Další úprava pozemku je již na 

Agrospolu. Snad to ocení. 

   

 

Údržba zeleně na hřbitově a školní zahradě 

Pracovníci obce v průběhu měsíce února a počátkem března provedli ošetření zeleně na 

našem hřbitově a školní zahradě. 
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů 

Vanovice za rok 2020 

Vážení bratři a sestry hasiči, vážení hosté, dovolte 

abych Vás seznámil s činností sboru za uplynulý rok 

2020. Nejprve však uctíme památku minutou ticha 

bratrů a sester, kteří se dnešního dne nedožily. 

Na začátek roku jsme se sešli na VVH v Kulturním 

domě. Což byla vzhledem k nastupující covidové 

pandemii, poslední společenská akce na dlouhou dobu. 

Koncem března, členové našeho sboru, zasahovali při 

likvidaci  nedohašehého ohniště po pálení klestu na 

Kopaninách. O měsíc později, pak naše zásahová 

jednotka zasahovala při lokalizaci a následné likvidaci 

požáru v kotelně rodinného domu ve Vanovicích. Byť byl požár ohlášen v poměrně brzkých 

ranních hodinách, samotný zásah proběhl velmi rychle a profesionálně. Za použití naší motorové 

stříkačky, byl  vznikající požár uhašen ještě před příjezdem dalších dobrovolných, či 

profesionálních sborů, čímž se zabránilo jeho rozšíření. 

V květnu proběhl neúspěšný pokus  o zprovoznění našeho Stratílka, sběr železného šrotu a výlov 

dolního rybníka. Náročnost výlovu podpořená přítomností široké veřejnosti, byla zřejmá ještě 

několik dní po jeho dokončení, což demostrovaly u hráze v bahně utopené broďáky.  

Červen přinesl přívalové deště, což mělo za následek popadané stromy a především zaplavené 

fotbalové hřiště a nově vyčištěný tenisový kurt., což si rovněž vyžádalo dílčí zásahy členů našeho 

sboru. V souvislosti s těmito událostmi, byl ve spolupráci s SDH Cetkovice, vyčištěn propustek za 

hřištěm.   

V červenci jsme uspořádali  tradiční sousedské posezení za Kulturním domem, spojené s 

opékáním makrel. 

Na konci srpna byla přivezena do obce socha sv. Floriána, patrona hasičů, která byla vytvořena z 

pokáceného místního pajasanu a je umístěna před Hasičskou zbrojnicí. Koncem srpna jsme ještě 

uspořádali jedno posezení za Kulturním domem, které bylo jako alternativa předpouťové zábavy, 

jež by se z důvodu proticoronavirových opatření pořádat nemohla.  

V září se členové sboru zúčastnili zkušební akce v podobě předávky vody ruční stříkačkou v 

Úsobrně. V rámci této akce, byla prověřena jak fyzická výkonnost vybraných členů našeho sboru, 

tak i provozuschopnost a funkčnost naší staré ruční vahadlové sříkačky. 

V říjnu byla naše zásahová jednotka vyslána ke zraněné osobě v Drválovicích, provedli jsme vstup 

do obydlí a ve spolupráci s jednotou PS Boskovice, zajistili předání zraněného záchranářům. 

Závěrem roku jsme ve spolupráci s obcí zajistili zarybnění nově opraveného rybníka v dolní části 

obce.  

V uplynulém roce oslavili významná životní jubilea  bratři Vlastimil Rejda (60 let) a Petr Dvořáček 

(70 let). 
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Co v tomto roce připravujeme 

 

Zateplení části stropu nad archivem 

Obec má již nakoupen materiál na provedení zateplení části stropu nad archivem na 

Založně. Zateplení bude provedeno z půdního prostoru a zamezí promrzání vnitřních 

prostorů archivu. 

   

Oprava mostu a místní komunikace od silnice k rybníku 

Obec v minulých dnech požádala Jihomoravský kraj o poskytnutí dotace na opravu 

místní komunikace od silnice k rybníku a také mostu, který je její součástí. V případě 

úspěchu dotace opravu provedeme po dohodě s Agrospolem v podzimním období. 
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Tříkrálová sbírka Charity 

Vážení spoluobčané, i když jsem to učinil již 

v úvodníku tohoto Zpravodaje, chtěl bych 

Vám všem jménem Obce Vanovice a zejména 

Charity Blansko, upřímně poděkovat za 

finanční dary, kterými jste přispěli do 

Tříkrálové sbírky, kterou jsme letos trochu 

netradičně, vzhledem k nouzovému stavu 

uspořádali v naší obci. Určitě nám všem 

chyběli tři králové se svými zpěvy,  i nápis na 

vchodu jsme si museli letos napsat sami. 

Tradiční urny byly letos umístěny jednak v kanceláři na obci a později i v prodejně 

Jednoty ve Vanovicích. Výtěžek byl letos poloviční oproti jiným létům a činil celkem 

10 018,-  Kč.  Ještě jednou všem dárcům upřímné díky a věřím, že příští rok bude líp a 

vrátíme se k této tradici. Děkuji i p. Věře Hegerové, která se tentokrát sama bez dětí o 

sbírku postarala. 
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Jubilanti v měsíci  Březnu 2021 

 

Vlasta Kambová                   -               Drválovice 

Zdeňka Nečasová        -      Vanovice 

Miroslav Krejčí                    -                Vanovice 

Radmila Kučerová              -                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. 

 

 

 

Rozloučili jsme se: 

 

  Leoš      Bahnovský        -                                Vanovice 

    

  Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast            

 

 

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. 

 

Vyčištěný kurt  
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Dokončení z minulého Zpravodaje 

Církev odchodem věrného pastýře Samuela z Nagy osiřelou spravoval prozatímně dosavadní již 2 roky 

zde pracovavší vikář Karel Švanda, kterýž přijav povolání sboru Vilímovského, krátce před Vánocemi 

tam se odebral. 

 Církev Vanovská mezitím předsevzala dne 8. listopadu volbu nového duchovního a rozhodla se 

většinou hlasů pro Jana Beneše, faráře Nosislavského, kterýž povolání to jím nehledané přijav, dne 6. 

ledna 1864 sem přijel a již 31. ledna téhož roku superintendantem Vídeňským a c. k. církevním radou 

Bohumilem Franzem i co farář Vanovský i co nově zvolený superintendent Siona Moravského v úřad 

svůj uveden jest, načež hned následující den 1. a 2. února  t. r. první superitendentní konvent zde držel 

a pak zanedlouho dne 20. května do Vídně na první, dne 22. tam zahájený církevní Synod se odebral a 

tam sedm týdnů, jakž dlouho totiž synoda zasedala, trval. Než však do Vídně na církevní sněm odejel, 

držáno dne 14. dubna a 8.  května sezení širšího církevního zastupitelstva, v kterémž se uzavříti mělo, 

má-li se ve stavbě započatých věží pokračovati, či ne, a když skoro jednohlasně ustanoveno bylo, že 

ano, že jest to vřelé přání církve, aby se stavba vypravila a když přítomní zastupitelé a církevní starší 

přislíbili, že jeden každý v svém oboru péči povedou, aby se slíbené příspěvky od jednotlivých oudů 

církve skládaly, přiložena jest hned po svátcích svatodušních ruka k dílu a počato v prvních dnech 

měsíce června stavěním zdí věžových, ale už ne podle nákresu původního, prvotního stavitelským 

mistrem Letovským vyhotoveného, nýbrž podle plánu podaného od pana stavitele Karla Vilémského, 

evangelíka v Bystrém, kterému také, co výtečnému znalci a obezřetnému dozorci vedení stavby 

svěřeno jest. S horlivostí a láskou ujal se tento díla toho a vedl je až posud k obecné spokojenosti, takže 

mu církev k velikým díkům zavázána jest. Zednickou práci převzal zednický mistr Tajovský 

z Friedentalu, pod nímž pracovali zedníci Fr. Kavan, Jos. Kopal ze Šebetova, Tomáš a Fr. Prchal 

z Routky, Jan Paráček z Borotína, Fr. Ženatý z Routky, Mikuláš Matoušek ze Světlého a Jan Horák 

z Cetkovic. 

 Tesařská práce odevzdána mistru Jiřímu Višinkovi z Hrubé Routky, kterýž sám ruku k dílu 

přiložil, s ním dělali tesaři Procházka, Fabián Buryška, Jan Nechuta, Fabián Kovář. Oudu církve a 

zastupiteli ve Svárově Josefu Vlkovi, mistru stolařskému, odevzdána všeliká práce truhlářská, kdežto 

zase oba kováři místní Nechuta a Buryška prací kovářskou posloužili. 

 Pokrytí věží břidlicí čili šifrem vypravil pokrývačský mistr Pfoff z Letovic, kdežto zase 

klempířský mistr Friedsuk pilně z Boskovic sem přicházel, aby cožkoli z plechu jest potřebného všady 

obstaral. On je také zhotovitel hvězd, jež ve výši 27 sáhů čnějí nad báněmi, kteréž od kotláře Arnošta 

Franka zhotoveny a od Jana Bretnera v Brně v ohni pozlaceny jsou. Děláno až do pozdního podzimku, 

takže téhož roku jsou věže zevnitř cele dokonány, takže dne 1. listopadu báně a hvězda při pěkném 

počasí a velikém účastenství lidu vyzdvižena byla. Letos se začala zase pravá ku konci měsíce června a 

dospěla nyní již tak daleko, že druhá věže bání a hvězdou ozdobiti se může, a že zevnitřní úprava 

celého díla ku konci měsíce září, aneb do polovice října dokonána bude. 

 Náklad na toto důležité podniknutí vede církev sama, bez všeliké jiné pomoci. Co jednotliví 

oudové k tomu cíli položili, to napsáno jest zřetelně v důkladném seznamu, kterýž k této listině 

přiložen jest, viděti z něho, že majetníci půl a celolánu 20 až 40 zlatých dali, čtvrtníci a podsedníci 10 – 

15 až 20 zl. přispěli, domkaři 2 – 6 zl. až 10 zl. přinesli a též ti nejchudší podruzi a nádeníci šart svůj 

k zvelebení svého chrámu přinesli. 
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 Sešlo se až posud od všech řádných členů církve ???, od některých šlechetných žen, kteréž také 

něčím ze svého k vyvedení tohoto krásného díla nápomocné býti chtěl a od spanilých dcer a panen 

malých i velikých, domácích i venkovských, chudých i bohatých, kteréž dle napomenutí a probuzení 

duchovního náklad na obě báně a hvězdy naše vzaly a jejich vděčné památce již loňského roku pamětní 

list se seznamy jejich jmen a darů jest věnováno… zl. Suma tedy všech příspěvků obnáší posud … zl.. 

(bohužel částky nejsou v listině uvedeny) 

 Vydáno naproti tomu již loňského roku na všeliké potřeby staviva a řemeslníkům 4 700 zl., plat 

kterýmž letos zedníkům, tesařům, stolařskému, pokrývačskému mistru a na rozličné stavivo odčísti 

přijde, obnáší 1 300 zl. a jelikož na konečné, úplné vnitřní a zevnitřní upravení obou věží i štítu ještě 

značná část peněz k vynaložení bude, může se celý náklad na postavení obou věží počítati blízko 7 000 

zl. A tento náklad by byl znamenitě větší, kdyby se bylo stavební dříví, jak na krov obou věží, tak i na 

lešení potřebné za hotové peníze koupiti muselo.  ( 1 zl  Při přepočtu na ceny stříbra v roce 2017 by hodnota  jedné 

zlatky byla cca 150 Kč ) 

 Než toto vše co ho potřebí bylo, dali s ochotností chvály hodnou ti dobří lidé a údové církve, 

kteříž své lesy mají, zejména milí bratři z obce Vanovské, Borotínské, z Malé a Hrubé Routky, Skočové 

Lhoty, z Vísek, Novičí, Střebětína Krhova a Dolního i Horního Smržova. 

 Díky jim za tyto značné dary, kterýmiž sboru velmi posloužili a dílo to usnadniti pomohli. Vůbec 

musí se s vděkem a pochvalou uznati, že větší část údů církve vřelé účastenství při celém tomto 

podniknutí projevila a mnozí bratři domácí i venkovští nejen příspěvky své ochotně položili, nýbrž i 

potažní a ruční práce rádi pomáhali a o šťastné provedení díla toho upřímnou péči měli. 

 Zvláštního uznání a zaznamenání zasluhují však jména těchto mužů, kteříž nad jiné při tomto 

díle činni byli a veliké starosti při práci vedli, to jsou domácí starší Jakub Poláček, Tomáš Dufka a Jan 

Sedlák, jímž duchovní správce a každý uznalý oud vida jejich snažnost a péči, kterouž o tuto stavbu 

měli, to svědectví dáti musí, že místo své co představení řádně vyplnili, o tyto věže zasloužilými se 

stali. Rovněž uznání zasluhuje i starší Novický Josef Čech, kterýž již před lety k tomuto dílu pracoval a 

bratří svých vůkol povzbuzoval a posud všady radou i skutkem dobrou věc podporuje a vůbec všichni 

starší v blízkých i vzdálenějších obcích, jejichž jména na seznamu přiloženém všech přispívajících 

oudů zvlášť poznačena jsou, přispěli jedenkaždý v oboru svém k vypravení díla toho sbírajíce 

s ochotností příspěvky a povzbuzujíce a napomínajíce kde a kdy bylo potřebí. 

 Bůh žehnej všem statečným mužům těmto a všem oudům ev. sboru Vanovského a dej jim 

mnoho radosti pocítiti a skusiti z toho díla jež podnikli a podporovali a kteréž i potomkům svědectví 

vydávati bude o lásce a horlivosti otců k domu Božímu a k církvi Páně. Hospodin vzhlédniž se 

zalíbením na dílo ke cti a slávě Jeho podniknuté, ve Jménu Jeho začaté a s pomocí patrnou Jeho 

ochranou – až posud se ani to nejmenší neštěstí a pohromu. 

 Chrám tento stůjž tu před očima lidskýma jako brána nebeská a vrchole věží jeho odkazuješ 

těch, kteříž tudyto jdou, jdou k oným horám, odkudž pomoc naše přichází – k Hospodinu a Otci 

nebeskému, jemuž se synem Jeho Kristem Ježíšem a Duchem svatým budiž čest a sláva nyní i na Věky, 

Amen. 

    Psáno ve Vanovicích v neděli po svaté Trojici  

                                   dne 20. srpna léta Páně 1865 
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Při svěcení základního kamene          Při svěcení chrámu páně 11. 8. 1844 kázal 

Chrámu Páně 29. 4. 1839 kázal              farář Vilím Kunz z Nosislavi  

Duchovní Samuel z Nagy                              na text 

Text Ezdráš 3 – verš 10/11                   Ezechiel 11 – verš 14/18 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V této listině, která byla při opravách chrámu průběžně doplňována, vás jistě 

zaujalo jméno rodiny Nagyovy. Proto možná nebude na škodu si trochu toto 

jméno v dějinách naší obce připomenout. 

Tato stará uherská rodina, jejíž šlechtictví je doložené a potvrzené z roku 1790, 

pocházela z Nagy-Kalló v Uhersku. Po vydání tolerančního patentu na 

žádost českých a moravských evangelíků přišly spřízněné šlechtické rody Lany, 

Tardy, Szalantay a Nagy do naší vlasti, kde jejich příslušníci působili jako kazatelé 

a faráři v nových tolerančních sborech. Tyto rody se dobře sžily s českým 

prostředím v generacích až do současnosti. 

Jako každý šlechtický rod i Nagyové měli svůj znak. Ve štítu stojí na zadních 

nohách kůň. Nad štítem je korunovaná turnajová přílba s pokryvadly. Nad 

korunou jsou dvě zkřížené trubky, nad nimi dva zkřížené meče. Barevnost znaku se 

bohužel nezachovala. 

Ve své připomínce této rodiny bych rád zmínil několik nejvýznamnějších představitelů rodu, kteří mají vztah a 

zanechali významnou stopu ve Vanovicích. 

Görgy (Jiří) NAGY, farář v Prosetíně (1786–1792), v Nosislavi (1792–1797) a ve 

Vanovicích (1797–1824) 

Narodil se 13. 6. 1746 v Nagy Kalló, župa Szaboles. Přišel do Prosetína (1786–1792), odtud přešel do Nosislavi 

(1792–1796) a v roce 1797 přišel do Vanovic, kde založil farářský rod NAGY. Ve Vanovicích vybudoval novou 

školní budovu, pracoval na základech tam položených a upevnil ve sboru kázeň a pořádek. Byl to muž vzdělaný, 

který se pokoušel v církvi zavádět celou řadu příruček. 

Samuel NAGY, farář ve Vanovicích (1824–1863), III. superintendent moravský (1842–

1863), od roku 1850 člen vídeňské konzistoře 

Narodil se 19. 3. 1802 ve Vanovicích; studoval gymnázium v Moravské Třebové; ve 13 letech šel do lycea 

bratislavského, kde se naučil anglicky a francouzsky; v 17 letech studoval theologii a práva v Debrecíně. Pro 

nemoc otcovu musel domů a v roce 1824 se stal farářem ve Vanovicích, aby osiřelé rodině byl podporou. V 

den pohřbu svého otce 6. 4. 1824 byl ordinován superintendentem Michalem Blažkem. 

V roce 1837 zřídil hřbitov na Bahnách, který pak byl zrušen a byly zřízeny hřbitovy v Horním a Dolním 

Smržově. Jako výborný znalec povahy lidské dovedl nadchnouti členy sboru, že v roce 1839 za velikého 

odporu úřadů i katolíků pustil se do stavby největšího monumentálního chrámu, který při stavbě několikráte 

zastaven konsistoří olomouckou, ale farář vždy intervencí ve Vídni vymohl si pokračování v díle. Chrám byl 

otevřen v roce 1844 a vybaven krásnými varhanami, hodinami a v roce 1843 zvony, jež obdržel jako dar z 

Anglie ve formě podkov. V roce 1846 zbudoval nový hřbitov, 1849–1851 velmi účelně zřízenou palácovou 

faru. V roce 1839 zavedl vyučování evangelických dítek a v roce 1862 byla postavena evangelická škola. V 

roce 1861 zřízena škola v Sudicích, v Borotíně povolena v roce 1863. 
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Na jeho podněty byl svolán sjezd evangelíků do Vídně ve dnech 3. – 11. 8. 

1848, kdež vysloveny požadavky evangelických církví ku státu, na jeho 

popud koná se schůze farářů ve Kšelích 21. 9. 1848 a 15. 3.1 849 stojí v čele 

deputace čítající 4 superintendenty, 4 seniory, 20 farářů a 45 starších, jež 

tlumočila opět přání císaři, meškajícímu u Olomouce. 

Roku 1843 vydal „Duchovní zbroj“, roku 1849 přeložil „Katechismus 

Elsnerův“, založil knihovnu diecesální, zvelebil kazatelo- a učitelo-vdovský 

ústav. Byl mistrem slova, mistrem v jednání, mistrem vzorného života. 

Neobyčejně bystrý, všestranně vzdělaný, pilný, svědomitý a energický. 

Zesnul 9. srpna 1863 a odpočívá ve Vanovicích. Zanechal osiřelých 13 dětí. 

Jeho syn August byl farářem v Heršpicích a v Libiši. 

 

August NAGY, farář v Heršpicích a Libiši 

Narodil se 13. 6. 1846 ve Vanovicích. Studoval v Horní Čávě, ve Vídni, 

Basileji a Halle. Ordinován v roce 1869. Byl osobním vikářem u faráře 

Totůška v Kloboukách. Když se roku 1870 staly Heršpice samostatným 

sborem, byl zvolen farářem. Za něho bylo započato v roce 1871 se stavbou 

fary, která byla dokončena v roce 1874. Roku 1876 odešel do Libiše, kde 

19. 12. 1903 zemřel. 

Jeho syn Oskar byl farářem ve Kšelích. 

 

 

  Kamil NAGY 

Narodil se 24. června 1873 v Bošíně. Zemřel 26. září 1939 v Praze. 

Pohřben je na evangelickém hřbitově ve Vanovicích. Jeho dcera Ruth 

Petříčková působila jako exilová českobratrská kazatelka v Kanadě. Jeho 

otcem byl Ludvík z Nagy, třetí duchovní z rodu Nagy ve Vanovicích. Jeho 

dědem pak Samuel z Nagy. Asi největší zajímavostí je, že byl v létech 

1932 až 1939 náměstek synodního seniora a od června 1939 do září téhož 

roku synodním seniorem Českobratrské církve evangelické. Do Vanovic 

nastoupil po smrti svého otce Ludvíka. Do své práce přenášel své hluboké 

vzdělání ze škol domácích i zahraničních, široký rozhled, vzácné řečnické 

schopnosti. Proslavil se svými přednáškami o biblických událostech nejen 

doma, ale i v zahraničí. Ale vždycky se rád vracel do Vanovic. Měl rád náš 

lid, s nímž prožíval dobré i zlé skoro po celý svůj život. Byl šlechticem 

rodem i celým svým zjevem a vystupováním. Pro svoji výjimečnost byl po 

své smrti, po okupaci Německem v roce 1939, hledán gestapem.                                                             

                                                                                            Petr Dvořáček 
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