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 Vážení spoluobčané, 
 

fotografií na úvodní stránce říjnového Zpravodaje se vracím na konec 

minulého měsíce k naší tradiční pouti, která letos proběhla za krásného nedělního dne 

26. září. Kromě počasí nás všechny asi nejvíc potěšilo to, že se konala již v uvolněném 

režimu, a tedy za velké účasti naší veřejnosti, našich dětí a celých rodin. Dopoledne 

proběhla také tradiční poutní mše svatá, po delší době opět v plně obsazeném kostele 

sv. Václava. Snad je to vše trošku i odměna pro nás všechny za odpovědné chování, za 

nošení roušek i respirátorů a v neposlední řadě i za očkování většiny našich obyvatel. 

Zastupitelstvo obce se opět po měsíci sešlo na svém pravidelném zasedání ve středu 22. 

září a řešilo úkoly a agendu, které najdete v další části Zpravodaje v přijatém usnesení.  

Jak jsem vás informoval již v minulém měsíci, kromě zábradlí, je v podstatě dokončena 

oprava komunikace a mostu u rybníka, určitě věc velice potřebná. Hned první týden 

zažila zátěžovou zkoušku, protože posloužila občanům k dopravě brambor, jejichž 

sklizeň v minulých dnech vrcholila. Dále bych vás rád informoval, že v našem vodojemu 

byly kompletně instalovány vodoměry, které nás dálkově informují o přítocích 

z jednotlivých zdrojů i průběžném odběru prakticky okamžitě a kdykoliv.  

Bohužel kůrovcová kalamita se stále ještě nezastavila a v podstatě totálně likviduje lesy 

v okolí naší obce, nevyhýbá se ani lesům obecním.  

Na obci probíhala příprava na parlamentní volby, které se konaly v pátek 8. a v sobotu 

9. října v obou našich obcích. S výsledkem hlasování vás seznámíme v závěru 

Zpravodaje. Čekání na možnost zveřejnění pozdrželo i vydání tohoto čísla až na 11. 

října.  

Dále bych vás chtěl informovat, že byl dokončen geometrický plán na rozdělení 

pozemků pro výstavbu a předpokládáme, že po jeho zaregistrování na katastrálním 

úřadu začneme zvát přihlášené zájemce a pozemky jim odprodávat. V letošním roce 

určitě větší polovinu. Na posledním zasedání jsme schválili cenu ve výši 1 500,- Kč/m2, 

která zahrnuje hodnotu pozemku včetně přípojek.  Firma Hroší stavby Morava a.s 
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z Olomouce přijela na první jednání před zahájením výstavby inženýrských sítí. Stavba 

bude po převzetí staveniště a dokumentace zahájena ještě v letošním roce a hlavní 

práce proběhnou v roce 2022. Termín dokončení je 31. 10. 2022.  

Zastupitelstvo posuzovalo i první návrh studie na zbudování nové školní družiny a 

modernizace kuchyně v ZŠ a s připomínkami ji vrátilo zpracovateli k upřesnění. 

Chtěl bych vás informovat, že se podařilo zajistit díky vaší vstřícnosti souhlasy 

nadpoloviční většiny vlastníků zemědělské půdy z obou našich obcí, které byly prvním 

předpokladem k podání žádosti o zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav 

v našich katastrech. Žádost i s podklady byla odeslána na Pozemkový úřad, který zahájí 

řízení. 

V současné době již probíhá řízení ve věci zápachu a hluku z nového kravína ve 

Vanovicích, které bylo zahájeno na základě petice více jak 60 občanů převážně z dolní 

části obce. Krajská hygienická stanice již provedla noční měření hluku za plného 

provozu ventilátorů a očekáváme výsledky. Co se týká zápachu, ten bude šetřit Česká 

inspekce životního prostředí. Mezitím Agrospol podal obci žádost o souhlas k rozšíření 

stávající silážní jámy ve středisku Vanovice. Zastupitelstvo rozhodnutí odsunulo na další 

zasedání i s ohledem na řešení naší stížnosti k problémům s kravínem. 

Ještě se vrátím k výstavbě sítí pro nové domky. Bylo přijato usnesení, aby starosta 

zahájil jednání s Národní a rozvojovou bankou o poskytnutí úvěru na tuto akci, a to ve 

výši 14 milionů Kč. Pro dofinancování použijeme i prostředky z našeho rozpočtu, z 

prodeje pozemků, případně i dotaci z ministerstev na hlavní vodovodní řad a celkové 

zasíťování. 

Součástí diskuse byla i nová vyhláška o odpadech, zejména záměr zvýšení ceny za odvoz 

i úlevy pro některé skupiny obyvatel. Tento bod nebyl uzavřen a vrátíme se k němu 

příště. 

Určitě vás zajímá, když se epidemiologická situace zlepšuje, zda připravujeme nějaké 

akce v následujícím období. Pokud bude vše probíhat jako doposud, předpokládáme, že 

v předvečer státního svátku 27. října proběhne tradiční lampiónový průvod s kladením 



4 4 

 

věnců, kulturním vystoupením a občerstvením. Vše venku včetně občerstvení 

za kulturním domem. Na první adventní neděli připravujeme tradiční rozsvícení 

vánočního stromu s kulturním programem před Záložnou a připravena bude i 

přednáška pro děti i dospělé o historii a tradici koled s ukázkami. 

Tolik k událostem uplynulého období a závěrem už jen zmínka o sportovní rubrice 

Zpravodaje, kde se seznámíte se skvělými výsledky našich hráčů v malé kopané. Ty je 

v tabulce katapultovaly na 5. místo, jen 3 body za bronzový stupínek.   

                                         Petr Dvořáček                                                                                         

 

                

 

 

Fotka Záložny 30. léta minulého století 
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Usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce Vanovice     
 
Datum konání:  22. 9. 2021 
 
Čas konání:        17:00 hod.  
 
Místo konání:   zasedací místnost OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, 

Josef Pavlík st., Miroslav Přibyl 
  
Omluveni: Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík ml. 
 
Ověřovatelé: Jiří Bohatec 

Lenka Chalupová 
 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
Program:    
 
1. Kontrola plnění usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Žádost o úvěr na akci zasíťování stavebních pozemků 
4. Stav naplánovaných akcí 
5. Rozpočtová opatření 
6. Různé, závěr 

a) Usnesení 1/34: ZO schválilo program jednání 34. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/34: ZO bere na vědomí plnění usnesení 33. zasedání zastupitelstva 

obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/34: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 

d) Usnesení 4/34: ZO schvaluje podání žádosti o dlouhodobý úvěr na investiční akci 

„Vanovice – zasíťování pozemků“ ve výši 14 mil. Kč od Národní rozvojové banky a 

pověřuje starostu obce podáním žádosti 

e) Usnesení 5/34: ZO bere na vědomí informaci starosty obce o provedení a o stavu 

investičních a neinvestičních akcí v měsíci září 2021 

f) Usnesení 6/34: ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 16, 17 
g) Usnesení 7/34: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 18 
h) Usnesení 8/34: ZO bere na vědomí návrh vyhlášky o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství zpracovaný členy kontrolního výboru 
i) Usnesení 9/34: ZO bere na vědomí návrh na aktualizaci rozpočtového výhledu na 

roky 2021–2025 
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Fotky a informace z akcí 

Oprava komunikace a mostu u rybníka 

Firma DEAS Boskovice,  kromě montáže zábradlí, končí s opravou komunikace od 

silnice k rybníku, opravou mostu a některých výtluků za křižovatkou. O akci jsem psal 

již v minulém Zpravodaji, tak alespoň ještě 2 fotky na dokreslení. Komunikace byla 

dokončena právě včas, těsně před sklizní brambor a řepy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odorané okraje komunikace „Hočiminky“ 

Pokračování komunikace směrem na Knínice už tolik krásných pohledů nenabízí. Letos 

se opět podařilo i část té poškozené komunikace odorat, což její průjezdnosti určitě 

nepomůže. Není také jasné, co v tomto úseku pěkného poroste. 
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Požár v lese a zásah našich hasičů 

V sobotu 11. září byl ve Vanovicích sirénou vyhlášen požární poplach. Z dosud 

neznámých příčin došlo k zahoření lesa v prostoru nad „Okem“. Naši hasiči v krátkém 

čase dorazili na místo požáru vyzbrojeni i nově pořízenými vaky na vodu. Ty slouží 

k hašení v těžko přístupném terénu a plně se zde osvědčily. Po prvotním úspěšném 

zásahu byla přivolána k požáru i profesionální jednotka z Boskovic na vyhledávání 

skrytých ohnisek, která provedla jejich lokalizaci a uhašení. Díky našim hasičům došlo 

hned v zárodku k zamezení šíření požáru do další části 

lesa.      Díky Vám, bratři hasiči 
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 A ještě jednou hasiči, tentokrát v Úsobrně  

Jak už jsem vás informoval zveřejněním pozvánky v minulém Zpravodaji, uspořádal 

Okrsek hasičů Šebetov spolu s hasiči Úsobrno něco pro příznivce hasičské historie - akci 

na dálkovou přepravu vody, propojením pomocí ručních vahadlových stříkaček. Vše 

proběhlo v sobotu 18. září za účasti 13 sborů s těmito úžasnými unikáty. Nesměli chybět 

ani naši hasiči, kteří společně s Cetkovicemi vlastní asi nejstarší ruční vahadlovou 

stříkačku z roku 1882. Celá úspěšná akce byla přípravou na příští rok, kdy by se opět 

v Úsobrně měla v září uskutečnit dálková přeprava vody“ Koňkou přes tře kraje“, 

Jihomoravský, Olomoucký a Pardubický,  za účasti 40 stále funkčních stříkaček. - 

   

               

 

 

 

 

Svatováclavská pouť ve Vanovicích 

Za krásného letního počasí jsme v neděli 26. září společně oslavili letošní pouť, která se 

u nás koná tradičně na sv. Václava, jemuž je zasvěcen i náš katolický kostel. Již 

dopoledne v tomto kostele proběhla za obrovského zájmu farníků poutní mše svatá. 

Hlavně v neděli odpoledne, a vlastně celý týden, si zejména naše děti dosyta užily 

pouťové atrakce u kulturního domu. Toto místo se stalo i prostorem pro setkávání 

přátel, hostů i ostatních poutníků. Byla to krásná a po delší době hojně navštívená akce.   

Více o poutní mši p. farář Miroslav Hřib z Velkých Opatovic a v závěru i fotky od 

kulturního domu. Vzhledem ke koronaviru letos odpadla tradiční předpouťová zábava 

v kulturním domě. 
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Poutní slavnost sv. Václava ve Vanovicích 

Po roce opět naplněném různými omezeními jsme se sešli v kostele sv. Václava ve 

Vanovicích. S velkou ohleduplností k druhým a s radostí uprostřed společenství v neděli 26. 

9. 2021 byla slavena mše svatá ke cti sv. Václava.  

Pan Lizna se svou rodinou před poutí uklidil a nazdobil kostel. Nabídl se, že by po předchozí 

domluvě mohl kostel otvírat pro různé badatele, historiky a širokou veřejnost. Mnozí 

z farníků také připravili malé pohoštění, které se nabízelo po mši svaté.  

Je milou tradicí, že farní obvod Velké Opatovice vypravuje autobus, který přiváží i farníky 

z Deštné, Roubaniny, Chlumu, Roubanské, Slatiny, Korbelovy Lhoty, Brťova, Borotína a 

Velkých Opatovic. Tak je umožněno při slavnostech patronů kostelů v našem obvodu, aby se 

věřící potkali a poznali. Kromě 

těchto přijelo i mnoho poutníků 

z okolí, kteří mají ve Vanovicích své 

kořeny a zvykli si na poutní slavnost 

docházet.  

Mši svatou letos sloužil 

v zaplněném kostele P. Miroslav 

Hřib, na varhany a zpěvem 

doprovázel pan Jiří Geršl. Protože 

bylo pěkné počasí, lidé mohli zůstat 

před kostelem a nabídnout si něco 

z připraveného občerstvení. Všem, kdo se podíleli na letošní pouti, patří veliké poděkování. 

/P. Aleš Opatrný/ Veškeré uvažování o knížeti a světci Václavovi a o úctě k němu v dějinách 

by bylo málo užitečné, kdyby bylo jen pláčem nebo obdivem nad starými časy, a tím vše 

končilo. Pohled na světcovu postavu nám může jasně říci, že sice nikdo z nás nemůže 

vytvořit kolem sebe svět dokonalý, jako to nemohl udělat ani kníže Václav, ale že jsme 

stejně jako on odpovědni za to, co do světa vnášíme. Tvářnost, kvalitu, duchovní profil 

Evropy a této země přece všichni spoluvytváříme. Zní to snad nadneseně, ale přesto je 

skutečností, že vše, co hodnotného do celku světa vneseme, to jej obohatí, a co v našich 

životech chybí, bude chybět i v této zemi a v Evropě. Václav vládl jen asi deset let a byl zabit 

dříve, než mohl mnohé věci dokončit. A přesto tisíc let ovlivňuje řadu lidí v této zemi. To 

můžeme vnímat jako povzbuzení, i když byl mučedníkem, čili člověkem, se kterým to - 

běžnými měřítky měřeno - „špatně dopadlo“.     P. Miroslav Hřib 



10 10 

 

               

Vodoměry k okamžitému sledování spotřeby vody 

Ve vodojemu ve Vanovicích byly naistalovány vodoměry pro okamžité sledování přítoku i 

odběru vody pro obě obce. Na monitoru počítače na obci tak můžeme okamžitě 

vyhodnocovat při nadměrné spotřebě i případnou poruchu. Sledujeme i přítok z našich tří 

zdrojů, z Křemílek, z Habeše i z přivaděče. 

 

 

 

 

 

 

 

Nové sady sběrných nádob na třídění odpadů 

Obec v minulém měsíci zakoupila celkem 20 sad nových sběrných nádob na třídění 

odpadů i pro občany, kteří se do systému třídění na počátku jeho zavedení z různých 

důvodů odmítli zapojit. Jelikož jsme na 

tyto nádoby již neobdrželi žádnou 

dotaci, případní zájemci si je musí 

zakoupit. Cena jedné nádoby je 1 tisíc Kč, čili 

celá sada 3 je za tři tisíce. Černá nádoba 

bude pronajímána zdarma, ale jen v rámci 

celé sady.  Nádoby byly očipovány a jsou 

k dispozici po dohodě na obecním úřadě. 
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POZVÁNKA na oslavu 103. výročí  založení  Československa 

 

 Oslava  103. výročí založení ČSR spojená 

s lampiónovým průvodem 

Kdy:  středa 27. října 2021 

Program:    

17.30 hod Lampiónový průvod od dolní 

zastávky ve Vanovicích a čekárny v Drválovicích 

18.00 hod Kladení věnce k památníku obětem 1. sv. války 

18.30 hod  Setkání obou větví u památníku Komenského, 

proslov a kulturní vystoupení pěveckého sboru Vlastimil 

19.00 hod   Přesun za KD Vanovice, občerstvení 

 

 

 

Objednávky na čištění a revize komínů 2021     

 

Obecní úřad Vanovice již přijímá přihlášky 

k provedení čištění a revizí komínů, které pro naše 

občany tradičně zajišťuje firma Dosedla Jevíčko. 

Vlastní čištění a revize budou prováděny ve 

dnech 11., 12. a 13. listopadu 2021. 
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Jubilanti v měsíci říjnu 2021 

 

Milada Macháčková          -                            Vanovice 

Radomír Marek                  -                             Vanovice 

Karel  Nechuta                    -    Vanovice 

Josef Pavlík       -                             Vanovice 

Stanislav Pánek       -   Drválovice 

Karel Zoubek        -                            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. 

 

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. 

 

Říjen 2021 

2.10. MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov, 117  516 465 452 

3.10. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

9.10. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

10.10. MUDr. Staňková Vlasta Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 

16.10. MDDr- Stibor Jan Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

17.10. MUDr. Stojanov Milan Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479 

23.10. MUDr. Ševčík Štěpán Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 

24.10. MUDr. Ševčíková Bohdana Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 

28.10. MUDr. Ševčíková Radomíra Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 

30.10. MDDr. Šméralová Kristýna Boskovice, Lidická 8 731 074 479 

31.10. MUDr. Štrajtová Jana Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 

 

Vyčištěný kurt  
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SPORT  
                   
Malá kopaná 

11        26.8.2021 17:30 FC Spešov - PANTHERS Vanovice                                   1 - 4             Spešov 

12 9.9.2021 17:00 PANTHERS Vanovice - FC Velenov                                   4 - 2              Vanovice 

13 12.9.2021 10:00 CELTIC Újezd u Boskovic - PANTHERS Vanovice      2 – 3             Újezd u Bosk 

14 18.9.2021 17:00 PANTHERS Vanovice - SK Kněževes 2006                     2 – 1             Vanovice 

15 25.9.2021 17:00 St.B Jabloňany - PANTHERS Vanovice                     4 - 2               Jabloňany 

16 3.10.2021 10:00 MK Březová - PANTHERS Vanovice                                    1 - 0 Rozhraní 

Naše družstvo je po 16 odehraných kolech na 5. místě, v čele je mužstvo Celtic Újezd u Boskovic s 42 body 

 

5 PANTHERS Vanovice 16 6 5 5 38 38 23 

 

V posledních dvou kolech zavítá naše mužstvo na hřiště soupeřů do Dlouhé Lhoty a Valchova 

 

 

Pokračování z historie – Konfident František Šmíd zvaný Velký 

Franta 

Slíbil jsem vám, že v dalším čísle našeho Zpravodaje dovyprávím příběh člověka, který stál u odkrytí činnosti partyzánské skupiny 

v Drválovicích a za smrtí našich spoluobčanů. 

Udavačství je obecně rakovinou morálky. Pod čím větším tlakem je národ, tím více bují. Živnou půdou konfidenství je období 

nesvobody. Nejde jen o nějaké stěžování si na souseda na úřadě, že mu ráno hlasitě kokrhá kohout nebo v noci štěká pes. 

Následky udavačství bývají bohužel fatální. Češi na sebe v období Protektorátu žalovali poměrně hodně, ale asi nejsme jen my 

národem udavačů. To však nemůže byt omluvou, i když každý národ má svoji spodinu. Kolaborace může být buď vynucená, nebo 

dobrovolná. Ta vynucená se většinou týkala všech, kteří se provinili proti zákonům Říše, nejčastěji odbojářů, partyzánů, pašeráků 

apod. Mohli si vybrat, buď spolupráce, nebo dlouhodobý pobyt v koncentračním táboře, nebo rovnou smrt, třeba i s celou rodinou. 

Pod touto pohrůžkou se stal konfidentem i náš starý známý František Šmíd, původně dělník z brněnské Zbrojovky, který se od roku 

1939 angažoval v různých odbojových organizacích. 

Po odhalení při roznášení letáků vše vyzradil a přislíbil gestapu spolupráci. Protože se zpočátku moc neosvědčil, byl zatčen znovu 

a odsouzen na 12 let, z čehož si odkroutil 2 roky v německé věznici Waldheim. Osudové chyby se dopustil na konci roku 1942, kdy 

znovu přislíbil spolupráci.  

Jeho supervizorem se stal kriminální rada brněnské řídící úřadovny gestapa SS – hauptsturmfűhrer Otto Koslowski, muž polského 

původu, který byl jako kriminalista velice úspěšný. Působnost Velkého Franty byla po celé Moravě, kde se pod záminkou 

spolupráce vetřel do již existujících partyzánských skupin a oddílů. Většinou byly tvořeny místními vlastenci a ruskými utečenci 

z koncentračních táborů. Po jejich rozkrytí sám zmizel a začalo zatýkání všech osob s partyzány spolupracujících i vlastních 

partyzánů. Gestapo jej občas naoko také zatklo, aby na něj nepadlo podezření. 
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Počátkem roku 1943 byl František Šmíd nasazen gestapem i do boskovické oblasti. Původně se tak stalo za účelem likvidace 

boskovické odbojové skupiny Lepkovy a vyřešení dosud neujasněného atentátu v Letovicích v domově Hitlerovy mládeže z 20. na 

21. září 1941, jehož 80. výročí si letos připomínáme.  

Při tomto působení na Boskovicku se Šmíd napojil na sourozence Petra a Marii Műllerovy z Jevíčka, kteří byli v té době totálně 

nasazeni v boskovické Minervě. Šmíd se s Petrem M. znal z dřívější činnosti v mládežnických organizacích i společného působení 

v již rozdrcené odbojové organizaci Obrana národa. Navíc se podvodně vydával za člena zemského vedení odboje. 

Petr Műller proto ani v nejmenším nepřipustil možnost, že by se Šmíd během svého předcházejícího věznění brněnským gestapem 

dal na cestu zrady. Seznámil Šmída ještě se svým spolupracovníkem v boskovické Minervě Antonínem Králem, vedoucím 

valchovské odbojové skupiny, u něhož si také získal důvěru. Šmíd pak pobýval i se svými gestapáckými konfidenty (Ryšánek. 

Chalupa, Večeřa, Cvirz) často ve své domácnosti i ve valchovském bunkru, 

v němž valchovská odbojová skupina přechovávala sovětské utečené válečné 

zajatce. 

Všichni konfidenti se vydávali za „vedoucí pracovníky zemského odboje“ a také 

tak na Valchovské důvěryhodně působili. Byli jim v jejich odbojové organizaci 

radou nápomocni, což dokazovali opatřováním osobních dokladů členům 

partyzánské skupiny a 

zdůrazňováním dodržování 

přísné kázně a mlčenlivosti. 

Šmíd se ujal organizování 

přesunu do „bezpečí“ na východ 

blíže frontě z příkazu 

brněnského gestapa. Jako 

spojky mezi Brnem a 

Valchovem byli do této akce 

zapojeni Karel Hudec a Josef 

Bezděk z Kuniček, nic netušící, 

že jsou nástrojem podlé lsti, 

která bude mít hrůzné následky.  

Na venkovské chatě MUDr. Podlahy u Ochozu čekali většinou neozbrojené ilegální 

pasažéry ozbrojení esesáci, kteří je pak snadno přemohli a v poutech odvezli do 

vězení. Stejnou metodu „převozu“ partyzánů blíže k frontě zvolilo gestapo i při 

likvidaci drválovické odbojové organizace. 

Přes všechnu obezřetnost drválovických partyzánů podařilo se Šmídovi začátkem září 1943 dosáhnout toho, že mu byla umožněna 

návštěva drválovického bunkru, které náležitě využil. 

Jako spolehlivý byl tento „pracovník zemského vedení odboje“ předán na nádraží v Boskovicích spojkám Műllerové z Jevíčka a 

Lébišové z Drválovic, s nimiž odjel vlakem do Šebetova. Před Drválovicemi ho předala Vlasta Lébišová čekajícímu partyzánovi 

Jindřichu Řezníčkovi, který ho pak zavedl do bunkru k jednání s velitelem Františkem Křížem. Když se Šmíd ve druhé polovině září 

1943 dozvěděl, že drválovický bunkr je opuštěn, 30. září přišel se o pravdivosti této zprávy přesvědčit. Doprovodil ho Kříž a Blaha, 

u něhož tuto noc přespal. Blaha ho ráno zavezl koňmi do Letovic na nádraží. Při této příležitosti pozval Šmíd Kříže na schůzku 

příštího dne 1.10. 1943 do chaty u Ochoze. Šmídovo zjištění vyvolalo totiž u gestapa obavy, že mu většina drválovických odbojářů 

zmizí z dosahu. Proto se rozhodlo pro rychlý úder. Fr. Kříž skončil v léčce první. Potom již se dala do pohybu lavina gestapáckých 

akcí. Soudy byly krátké a většinou zněly trest smrti pro velezradu a podporu nepřátel Říše. V druhém pololetí roku 1944 bylo 

popraveno celkem 17 členů odboje z Drválovic, Vanovic, Trávníka, Jevíčka, St. Kolína, Kochova a Letovic. Většinou v polské 

Vratislavi a tři v Praze na Pankráci. Poslední, Josef Bohatec, byl zastřelen 24. 1. 1945. 

Otto Koslowski 

František Šmíd 

Otto Koslowski 
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Zrádce Šmída postihla spravedlivá odplata., který byl po výstraze českého rozhlasu z Londýna v únoru 1945 partyzány z oddílu 

majora Murzina zastřelen na Valašsku, kam byl po likvidaci drválovické odbojové skupiny nasazen k další zrádné činnosti. 

Šmíd měl na svědomí smrt asi šesti tisíc našich lidí. Koslowski byl po válce dopaden v Německu a předán československým 

úřadům. Popraven byl symbolicky v Brně, kde při výslechu uvedl udavačskou práci Velkého Franty i počet obětí, které měl na 

svědomí.                                                     Petr Dvořáček 

Příště:  Hospodářská sabotáž proti Říši – 80. výročí od zatčení drválovických zemědělců 

 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky konané ve dnech 8.10. a 9.10. 
2021 

Obec: Vanovice 
Okrsky 

Voliči 

v seznamu 

Vyd

ané 

obál

ky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platných 

hlasů celkem zpr. v % 

2 2 100,0 461 296 64,21 296 293 98,99 

Strana Platné hlasy Pořadí 
strany v 

obci číslo název celkem v % 

1 Strana zelených 2 0.68 10. 

2 Švýcarská demokracie (www.svycarska-

demokracie.cz) 

6 2,04 8    8. 

3 VOLNÝ blok 2 0,68 9. 

4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 16 5,46 6. 

5 Česká strana sociálně demokratická 19 6,48       55.5 

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0 - 

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 13 4,43 7. 

9 Aliance pro budoucnost 2 0,68 10. 
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10 Hnutí Prameny 0 0 - 

11 Levice 0 0 - 

12 PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta 
Šlachty 

 

               16 

 

5,46      

      

      6.6. 

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 78 26,62       1. 

14 Senioři 21 1 0,34        9. 

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy:ke svobodě se 

nelze provolit. Odmítneme každou politickou 

funkci, nechceme totiž lidem nařizovat, jak 

mají žít…… 

 

0 

 

0 

 

- 

16 Koruna Česká (monarchistická strana 
Čech, Moravy a Slezska 

1 0,34 11. 

17 PIRÁTI A STAROSTOVÉ 35 11,94 3. 

18 Komunistická strana Čech a Moravy 29 9,89 4. 

19 Moravské zemské hnutí 0 0        - 

20  ANO  2011 67 22,86 2. 

21 Otevřeme Česko normálnímu životu 0 0         - 

22 Moravané 6 2,04 8. 

 

Podrobné výsledky hlasování v jednotlivých okrscích i přidělené přednostní hlasy najdete na 

www.volby.cz 

Děkujeme všem členům volebních komisí za jejich práci a voličům za účast na tomto hlasování. 

 

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

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

http://www.volby.cz/

