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Vážení spoluobčané, 

možná se Vám zdá obrázek na titulní straně toho Zpravodaje trochu 

zvláštní. Tedy se pokusím Vám vysvětlit jeho symboliku, ale i poselství. 

Pokud jste tam sami nebyli, je to foto z počátku a konce křížové cesty před farou ve 

Vanovicích, kterou pro naše občany připravil Farní sbor ČCE. Symbolizuje Ježíše 

ukřižovaného na kříži a obnovu života v podobenství zmrtvýchvstání. Já bych 

symboliku také rád viděl v konci pandemie, která postihla celý svět. Je jaro, už druhé 

Velikonoce jsme prožili jinak, než jsme měli ve zvyku slavit a prožívat. Celý svět, a 

bohužel v počtu nakažených i zemřelých naše země na prvním místě, zažívají něco 

mimořádného. Jak víte, často se vracím k historii, které je matkou poznání, pochopení a 

také uplatnění zkušeností. Lidstvo rádo zapomíná, ale podobnou situaci neprožívá 

poprvé. Vzpomeňme na tzv. Španělskou chřipku v létech 1918–20, Hongkongskou 

chřipku v 70. letech. Věřte, že ta první pro nás byla velice tragická. Na jedné straně 

radost z konce 1. světové války, vzniku Československa, ale na druhé straně 80 tisíc 

zemřelých našich spoluobčanů. Svět si tehdy, ale bohužel ani teď příliš neuvědomuje, že 

příroda je stále o krok před námi. Určitě ta přijatá opatření prožíváte i komentujete 

sami. Někdo podle televize, někdo je hodnotí vlastním rozumem a zkušenostmi. Někdo 

je přijímá s pochopením a pokorou, někomu vadí v podnikání, někomu v zábavě. 

Spousta z nás dělá, jako by se ho to netýkalo, někdo raději zůstává doma a pokud to jde, 

z domova i pracuje. Uzavřené školy jsou asi největším problémem pro všechny. Čekáme 

na vakcinaci, ve které hledáme spásu a návrat někam do doby před více jak rokem, i 

když dobře víme, že už to stejné nikdy nebude. 

Možná se vám bude zdát můj úvod pesimistický, ale je to spíš zamyšlení k problému, 

který se i naší obce dotýká dost podstatně. Ještě v minulém týdnu jsme patřili k nejvíce 

zasaženým obcím v okolí.  

Ale musíme žít dál, a proto se vraťme k uplynulému období v naší obci. Zde nás čekaly 

tradiční jarní práce.  Pracovníci obce provedli prořezání ovocných stromů na školní 

zahradě i na zahradě u domu č. p. 18 – Chmelařovo, dále pak javorů na návsi. Vyčištěna 

byla mez podél cesty nad hřbitovem. Zima nám opět nadělila jednu poruchu na 



3 3 

 

vodovodu, tentokrát na přípojce u bytovek.  Jak už jsem avizoval posledně, v budově 

Záložny bylo provedeno zateplení archivu a schodiště položením krycích desek z OSB. 

Nezapomněli jsme ani na naše lesy, kde jen v minulém měsíci bylo vysazeno cca 9 tisíc 

kusů stromků, převážně listnatých, ale i smíšených. Kvalitní práci prováděla soukromá 

firma z Uhřic. 

Ještě se vrátím k oblasti duchovní. Jelikož bylo možné v omezeném počtu uskutečnit na 

svátky setkání v kostelích, proběhla velikonoční mše svatá v obou kostelích, a navíc 

evangelický sbor připravil nejen pro dospělé, ale i děti křížovou cestu kolem fary a 

hřbitova. Více v dalším příspěvku. Podobně se dozvíte i o připravovaném otevření 

základní a mateřské školy, jakož i o zápisu žáků na příští školní rok. 

Tento týden také proběhne sběr nebezpečného odpadu, a to 10. dubna. Dále budou 

tento týden rozmístěny kontejnery na objemný odpad v obou obcích a SDH Vanovice 

provede v neděli 11. 4. od 16 hodin sběr železného šrotu. 

Zastupitelstvo zasedalo ve středu před Velikonocemi a kromě požadované změny 

územního plánu, kterou jednomyslně zamítlo, projednávalo i nedovolené umístění 

včelstev na obecním pozemku, schválilo rozmístění stavebních míst v Rozpadlé, včetně 

položení inženýrských sítí. Předpokládáme, že při příštím jednání schválíme cenu za m2 

pro zájemce o zhruba 18 stavebních míst a po vydání stavebního povolení i zahájení 

jejich zasíťování. I přes nejasnosti, zda to vůbec bude možné, probíhá příprava našeho 

jarmarku, který by měl proběhnout v sobotu 31. července.  O jeho tradici svědčí již to, že 

se přihlásilo k dnešnímu dni 25 řemeslníků i prodejců. Horší je to se soubory, které po 

dobu pandemie nenacvičují, ale myslím, že zájem určitě také mají. 

Co si přát závěrem? Chtěl bych Vám všem poděkovat za to, s jakou odpovědností i 

trpělivostí akceptujete všechna nařízení i omezení. Mrzí mě, že opět vesnice musejí jít 

příkladem městům, jejichž někteří obyvatelé jako by usilovali o další prodloužení 

nouzového stavu, který, jak doufáme, skončí 11. dubna, i když celkové uvolnění nebude 

ještě možné.                                                                                                                    Petr Dvořáček 
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Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Vanovice      
 

Datum konání:  31. 3. 2021 
 
Čas konání:           17:00 hod.  
 
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice – sál Záložny 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka – pozdní příchod, Petr Dvořáček, Lukáš 

Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl  
  
Omluveni: Lenka Chalupová 
 
Ověřovatelé: Lukáš Kohoutek 
 Miroslav Přibyl 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Žádost o změnu územního plánu 

4. Stav stavebních řízení k zasíťování pozemků 

5. Rozpočtová opatření č.2 - 5 

6. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/28: ZO schválilo program jednání 28. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/28: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce, 

k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/28: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/28: ZO zamítá žádost firmy NWD Sextus s.r.o., Kpt.Jaroše 157/5, 680 01 
Boskovice, IČ 075 10 764 o změnu územního plánu obce Vanovice 

e) Usnesení 5/28: ZO bere na vědomí informaci o stavu stavebních řízení k zasíťování 
stavebních pozemků Vanovice 

f) Usnesení 6/28: ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2,3,4 
g) Usnesení 7/28: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 
h) Usnesení 8/28: ZO schvaluje nabídku na Pasport místních a účelových komunikací a 

dopravního  značení  v  obci  Vanovice  od firmy ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 
00 Brno, IČ 283 58 589 bez každoroční aktualizace dat  

i) Usnesení 9/28: ZO bere na vědomí žádost P. Š. o užívání veřejného prostranství a ukládá 
starostovi a místostarostovi obce osobní projednání žádosti 

j) Usnesení 10/28: ZO bere na vědomí a nedoporučuje uzavření servisní smlouvy s firmou 
JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva 968, 756 57 Horní Bečva, IČ 277 97 007 na servis 
bezdrátového rozhlasu 
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k) Usnesení 11/28: ZO bere na vědomí informaci o zahájení Sčítání lidu, domů a bytů pro 
rok 2021, které bylo zahájeno 27.3.2021 

l) Usnesení 12/28: ZO bere na vědomí informaci o provedených prací za období březen 
2021 

 
 

 

 Fotogalerie a komentáře k březnovým akcím 
 

Čištění Drválovického potoka 

Jak jste již byli informováni v březnovém Zpravodaji proběhlo v režii obce čištění 

Drválovského potoka.  Ještě jedním pohledem se vracím  k horní části, kde kromě 

hlavního toku bylo vyčištěno i jedno z bočních ramen.   
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Oprava vodovodní přípojky u bytovek 

Tradičně v předjaří se  začínají na našem vodovodu, jak na hlavních řadech, tak i na 

domovních přípojkách objevovat poruchy. Převážně se jedná o následky mrazů 

popřípadě nekvalitního materiálu. Tentokrát naši pracovníci opravovali jednu 

z přípojek u bytovek. 

 

  

Zateplení části stropu nad archivem 

Jak jsem již avizoval na stejném místě v březnovém Zpravodaji, provedla obec 

v minulém měsíci zateplení archivu a schodiště na Záložně. K zateplení byla položena 

krycí deska z OSB desek. 
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Propadená kanalizace v Drválovicích 

 

V závěru měsíce března byla zjištěna porucha i na kanalizaci, před domem č.p. 19. 

Opravu opět zajišťuje naše skupina pracovníků. 

 

    

 

Včely na pozemcích k.ú. Vanovice 

Minulý týden jste i prostřednictvím MR byli informováni o výskytu včelstev na našem 

katastru. Na základě výzvy se přihlásil vlastník včelstev pan Roman Trčka z Horního 

Smržova. Vlastník splnil zákonnou povinnost ohlášení umístění včelstev v LPIS a 

veterinární vyšetření včel. 

 

 

Vzhledem k umístění 

včelstev na hranicích 

parcel různých vlastníků, 

blízko cesty a nutnému 

kácení stromů napadených 

kůrovcem, po dohodě 

majitel přislíbil do 14 dnů 

jejich přemístění.  

Tolik na vysvětlenou. 
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Křížová cesta 
 

Na bílou sobotu 3. 4. 2021 připravil vanovický 

evangelický sbor křížovou cestu v okolí fary, 

materiály k jednotlivým zastavením nám zapůjčil 

evangelický sbor v Nosislavy. 

Cesta byla určená malým i velkým, věřícím i 

nevěřícím. Na každém zastavení jste mohli nalézt 

krátký text k zamyšlení pro dospělé, chvíli 

k meditaci či modlitbě, krátký text pro děti, úkol a 

hádanku. 

Počasí jsme měli opravdu aprílové, chvíli pršelo, 

pak svítilo 

slunce, a 

když 

vyráželi poslední poutníci tak chumelilo. I tak, 

jsme si to ale užili. Během soboty si cestu prošlo 

9 rodin, které se ale kvůli hygienickým 

opatřením nemohli navzájem setkat.  Další lidé 

se cesty účastnili v neděli a v pondělí. Cesta byla 

nainstalovaná až do pondělního odpoledne.  

Křížová cesta běžně mívá 14 zastavení, na 

kterých si připomínáme, kolik těžkých věcí Ježíš 

prožil a vydržel poté, co byl nespravedlivě vydán 

k ukřižování. Naše křížová cesta měla 15 

zastavení. To poslední bylo o vzkříšení, o naději, 

o radosti, že Bůh nás lidi neopouští ani ve smrti, 

že smrt nemá v našem životě poslední slovo, ale má ho Bůh.  

 

To je smyslem Velikonoc a může nám to být i povzbuzením do dalšího života. 

                 

                             Anna Peltanová 
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Jubilanti v měsíci  Dubnu 2021 

 

Jaroslava  Smékalová        -      Vanovice 

 

Naší  milé oslavenkyni  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: 

 

 Stanislav Hartman        -                                Drválovice 

 

  Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast            

 

Poděkování                                             

   

 

Rodina Bahnovská a Pětova Vám všem děkují za milé projevy soustrasti nad ztrátou 

našeho Leoše. 

 

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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Oznámení o provádění  jarních sběrových akcích 

 

 

 

V tomto týdnu budou na obvyklých místech v obou obcích rozmístěny kontejnery na 

objemný odpad. 

 

V sobotu 10. dubna  proběhne svoz nebezpečného odpadu.      

 V Drválovicích na návsi od 8.00 do 8.30 hod 

Ve Vanovicích u kulturního domu od 8.35 do 9.15 hod 

 

V neděli 11. dubna  v 16 hodin provede SDH Vanovice sběr železného šrotu. Těžké 

kusy hasiči sami vynesou. 

A ještě jedna výtka k odpadům:   

Do skla doopravdy nepatří porcelán a skořápky. Do kontejneru na železo ( nápis 

na kontejneru) patří jen kovový odpad. Asi se projevuje zavření škol – lidé přestávají 

umět číst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádáme občany, aby na sběrných místech udržovali pořádek v okolí kontejnerů. 
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Dřevo na novou vazbu na dům č.p. 18 

 

V minulém týdnu byl proveden pořez 

stromů z obecního lesa na pile 

v Kladorubech. Plánujeme, z trámů 

bude zhotovena nová vazba na dům č.p. 

18 Chmelařovo, který je v obecním 

vlastnictví. 

 

                                          

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Informace ze školy 

Zprávy ze školy  

Po celý měsíc březen jsme pokračovali v distančním vzdělávání našich žáků a 

pravděpodobně do 12. dubna bude základní i mateřská škola uzavřena. Nemáme zatím 

přesné instrukce, podle všeho by 12. 4. mohli jít do naší školy žáci 1. – 5. ročníku a do 

MŠ pouze předškoláci.   Chtěla bych poděkovat rodičům všech našich dětí za spolupráci, 

podporu  a trpělivost při distanční výuce. Na ZŠ ve Vanovicích probíhá distanční výuka 

v pracovní dny od 8.00 do 13.40 hodin. Obtížně jsme s paní učitelkou Klevetovou 

sestavovaly rozvrh, tak, aby v rodinách byla k dispozici technika a ještě dostatek 

internetu. Kvalita internetového připojení je špatná, systém přetížený. Nicméně všichni 

( učitelé i děti) jsme rádi, že se vidíme a slyšíme alespoň vzdáleně 😊. Provozní 

zaměstnanci chystají školu na příchod dětí, probíhá jarní úklid, pustili jsme se také do 

úklidu skladu a půdy. Zaměstnanci obce provedli prořezání stromů a keřů na školní 

zahradě.  Také pracujeme na výběru nové výpočetní techniky -  škola získala dotaci EU 

Šablony III na modernizaci výuky ve výši 419 000,-Kč.  V měsíci dubnu proběhne také 

zápis do 1. ročníku ZŠ pro příští školní rok. Vyplněné přihlášky přijímáme ve škole do 

23. 4. 2021.     Bližší informace budou od 1. 4. na webu školy.    
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Ředitelka Základní školy a mateřské školy ve Vanovicích oznamuje: 

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v termínu od 

19.4. do 23.4. 2021. Přihlášky k základnímu vzdělávání budou      ke stažení na webu 

školy od 1. 4. 2021, po dohodě si je rodiče mohou vyzvednout přímo ve škole. Vyplněné 

přihlášky doručte do školy nejpozději do 23.4.2021 osobně, poštou, datovou schránkou 

nebo mailem. Zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2021 dosáhnou 6 let věku.                                                                                               

Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle školy 516 465 622, 737 931 149. 

Zápis do mateřské školy proběhne v květnu. 

ZŠ a MŠ ve Vanovicích přijme pro školní rok 2021/2022 učitelku ( učitele) mateřské 

školy. Požadujeme vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících, příjemné 

vystupování, pěkný vztah k dětem. Aktivní hra na hudební nástroj výhodou. Přihlášky 

doplněné životopisem zasílejte na adresu školy do 20. 4. 2021. 

                            Mgr. Ivana Pfefrová – ředitelka  
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Kostel svatého Václava ve 

Vanovicích         ( Petr Dvořáček) 

Již delší dobu se snažím 

z různých kusých podkladů 

zpracovat historii kostela sv. 

Václava ve Vanovicích. Nebylo to 

snadné, ale chtěl bych se s vámi 

nyní podělit o své poznatky.  

Počátky historie kostela sahají 

před rok 1233, kdy Vanovice 

patřily několika majitelům, což ve 

středověku nebylo nic neobvyklého. Před tímto rokem zde stávala dřevěná stavba 

postavená na počest čtvrtého českého krále Václava I., syna Přemysla Otakara I. Václav 

I. vládl v létech 1230–1253, korunován byl v roce 1228. Kromě jiného přispěl k odražení 

mongolského vpádu do Evropy. Jeho synem byl Přemysl Otakar II., který jak známo padl 

při bitvě na Moravském poli v roce 1278. 

Ale vraťme se k Vanovicím a našemu kostelu. Několik tehdejších statků patřilo i přímo 

králi. Král Václav I. potvrzoval roku 1233 klášteru litomyšlskému svoje statky na 

Moravě a přidal k tomu i patronátní právo nad kostelem ve Vanovicích (Ejwanouwitz), 

které  doposud patřilo králi. Do této doby pak spadá i přestavba kostela, kdy dřívější 

dřevěná stavba byla nahrazena kamennou stavbou gotickou, jednolodní, s věží a 

polygonální apsidou (podkovitý přístavek, kde býval umístěný oltář), 

s charakteristickými opěrnými pilíři. 

První zmínky o Vanovicích pocházejí z roku 1176 a dá se předpokládat, že kostel patřil 

k prvním stavbám ve vznikající obci. To, že obec patřila několika majitelům, potvrzuje 

neurčitý půdorys vesnice. Není to čistá ulicovka, tvořící jedinou náves, ale je to 

rozšiřující se prostor rozštěpený u kostela ve dvě větve a grunty jdou dále i podél silnice 

k Šebetovu. Asi nejzajímavější je, že náves respektuje polohu kostela, a pak i to, že kostel 

je vůbec na návsi. To dokazuje velké stáří kostela, protože jinak by byl postaven mimo 

náves. (Borotín, Biskupice, Jaroměřice) Je zřejmé i to, že v době založení kostela ještě 

nebylo dokončeno založení vesnice. Kostel se tedy v té době jevil jako uzávěr návsi, 

podobně jako v Boskovicích. Kostel byl v té době farní, tedy hlavní, nyní je již filiální, 

tedy pobočný. Ke kostelu patřila i fara, která stávala někde v prostoru dnešní Karlovy 

ulice, později byla zbourána nebo vyhořela. Zachoval se po ní dodnes jen název jedné 

trati „Za farou“. Situována byla pravděpodobně v místě dnešního domu č. p. 82, který 

byl nově postaven kolem roku 1800. K farnosti patřily i pozemky. Náboženství za 

Přemyslovců v našich zemích bylo latinské křesťanství, slovanské křesťanství a 
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staroslovanské. Vanovickou faru spravoval až do začátku 16. století klášter v Litomyšli. 

Vanovice sice patřily v té době pánům z Boskovic, ale právo dosazovat faráře na 

vanovickou faru zůstávalo stále v rukou kláštera v Litomyšli. Za správy kostela 

řádovými bratry z Litomyšle byl pořízen krásný pozlacený gotický kalich, který byl 

v kostelním majetku ještě roce 1804. 

Poslední katolický farář jménem Ondřej je zmiňován v roce 1540, poté přešla farnost i 

kostel do rukou nekatolíků – luteránů. Z nekatolických správců církevních známe jen 

Jakuba Ondřeje, roku 1596 ve Wittenbergu ordinovaného, který se však usadil a bydlel 

ve Velké Roudce. Po něm byl farářem dvojctihodný kněz a správce slova Božího Václav 

Knoflicius z Uničova, o kterém se dovídáme až roku 1617, kdy si ve Vanovicích koupil 

podsedek č. 25 a už roku 1618 žádal obec, aby mu byly k podsedku puštěna všechna 

pole, která kdysi tento grunt, nyní podsedek, míval. A obec mu ta pole, která byla 

v zástavě, pustila zpět. Kněz Václav měl za manželku Annu, dceru Havla Zišky, jinak 

Prdivešky. Kněz Václav, jehož výrazné písmo nacházíme v gruntovní knize v létech 1619 

a 1620, zemřel roku 1626.  Luterská fara se ve Vanovicích udržela až do jeho smrti, i po 

bitvě na Bílé hoře roku 1620. Po knězi Václavovi zůstala fara vanovická prázdná a už se 

tady žádný luteránský kněz neusadil. 

Po obnovení katolického učení patřily Vanovice spolu s Borotínem, který k nim byl 

odedávna přifařen, nejprve pod Letovice. Pro nedostatek katolických kněží spravoval 

nyní každý farář několik far. Farářem v Letovicích byl roku 1655 Ondřej Kromerius a 

spravoval celkem 5 far, mezi nimi i faru vanovickou. Péči o kostel měli na starosti 

kostelníci. V létech 1652–1659 byl ve Vanovicích kostelníkem, říkalo se mu kostelní 

hospodář, Pavel Král. Přijímal zádušní peníze a odváděl je na faru letovickou. Pozdější 

kněz  Václav Kniflicius měl spravedlnost na gruntě Martina Šoustala (č. 13) a tu dává 

roku 1657 Jan Leška (Ziška?) se svými přáteli k záduší vanovskému. Od roku 1667 

spravoval faru letovický farář Václav Wilweger. Za něho odevzdávaly Vanovice desátku 

30 kop snopů žita a ovsa. Z roku 1691 máme inventář vanovického kostela. Měl tehdy 

tři oltáře, jeden hlavní ke cti sv. Václava a dva boční ke cti Matky Boží a sv. apoštola 

Jakuba. V sakristii byl uložen 1 kalich pozlacený a 2 kalichy stříbrné, pak pozlacený 

pacifikál /je ozdobný kříž nebo zdobená destička s motivem kříže/, a ve skříních byly 2 

kasule neboli ornát, tedy svrchní liturgické mešní roucho. Na věži visely dva zvony 

(rozpustily se při požáru roku 1700). Farář užíval zahradu (Za farou) a k ní patřilo ještě 

pole a 2 měřice výsevku (vyseté obilí). 

Od roku 1756 patřily Vanovice pod faru v Opatovicích a od roku 1786 patří jako filiální 

farnost pod Borotín. 

Kostel svatého Václava je vzácnou připomínkou gotické architektury na Malé Hané. 

Jasně gotická je klenba presbytáře /vyvýšené kněžiště s oltářem/ a okna. Uvnitř je také 
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původní gotický svatostánek – výklenek na levé straně presbytáře opatřený mřížovými 

dvířky. Na venkovní straně konce presbytáře je viditelná zachovalá gotická malba, 

kterou odkryly práce restaurátorů na konci dvacátého století. Malbu však nelze blíže 

identifikovat. Nejzřetelnější jsou tak jakési stromy, ale i tom, co má zpodobňovat, se dá 

jen spekulovat. Kostel dvakrát vyhořel, jednou v roce 1700 a podruhé v roce 1713. Při 

prvním požáru, kdy vyhořela i velká část vanovických usedlostí v jeho okolí, se 

rozpustily i zvony. Zvonovina byla uschována u sedláka Jana Zukala, ale ten ji prodal. 

Byl za to odsouzen v roce 1710 na splácení její hodnoty až do úplného zaplacení. 

Následovala přestavba v barokním duchu, který je zřejmý dodnes se zachováním 

některých gotických prvků. 

Roku 1739  byly pořízeny dva nové zvony s názvy svatých Michaela a Václava. Odlil je 

brněnský zvonař  Zikmund Kercker. 

Kůr s varhanami pochází z roku 1811. 

Okolo kostela býval hřbitov, na kterém se již od šedesátých let dvacátého století 

nepohřbívá z důvodů hygienických, protože kostel stojí uprostřed zástavby. Katolíci 

využívají hřbitov u evangelického kostela, popřípadě hřbitovy ve Vískách nebo 

Borotíně. 

Malebný kostel je obehnán zdí, za kterou jsou staré hřbitovní náhrobky. Kostel 

procházel několika opravami, na jednu z nich přispěl v r. 1914 i následník trůnu 

František Ferdinand d´Este. Před kostelem stojí pískovcový kříž z roku 1843, 

památkově chráněný, a u něj vzácný keř – štědřenec převislý. Mezi velké opravy 

v poslední době patří ta z roku 1998, kdy byla provedena nová fasáda, střecha na věži, 

okapy a později oprava hřbitovní zdi,  elektroinstalace, oprava plastiky sv. Václava nad 

průčelím kostela, nové přístupové cesty a zrestaurování kamenného kříže před 

kostelem. Při poutní slavnosti v roce 2020 byl kostel  doplněn novým dřevěným 

vyřezávaným oltářem.  
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