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Vážení spoluobčané, 
 

těšil jsem se, že tento adventní Zpravodaj budu zahajovat lepší zprávou 

o koronavirové  situaci než posledně, ale přání se nenaplnilo. Nejenže se opět navýšil 

počet nakažených, ale i nemocnice jsou znovu plné vážně nemocných pacientů. Vláda 

vyhlásila nouzový stav a přijímá omezující opatření. Podobně jako v loňském roce, 

v citlivém období před Vánocemi. I v naší obci jsme to pocítili. Nejdříve bylo odvoláno 

připravené divadelní představení Čert nikdy nespí, plánované na 21. 11., a nyní i 

přednáška Dany Šimkové – Koledy, chystaná na 1. prosince. Takže nám jako malá 

náplast muselo postačit slavnostní rozsvícení vánočního stromku před Záložnou, které 

proběhlo v neděli 28. listopadu. Už se skoro nevyplatí něco si dopředu naplánovat a na 

něco se těšit. Snad nám alespoň bude dopřáno společné setkání v neděli 19. prosince, 

před Záložnou, kdy přivítáme členy orchestru Malá Haná při tradičním Koledování. 

Pozvánku naleznete v další části Zpravodaje. Je to  venkovní akce takže věřím, že si rádi 

přijdete poslechnout i zazpívat oblíbené vánoční koledy. 

A nyní několik postřehů k dění v obci. Zastupitelstvo se sešlo v listopadu ke svému 

řádnému zasedání. Kromě obvyklých bodů programu se zabývalo plánem a přípravou 

inventur majetku obce. Schválilo záměr prodeje nových pozemků pro výstavbu mezi 

oběma našimi obcemi. Dá se konstatovat, že máme prvních 10 zájemců, kteří do konce 

roku uzavřou s obcí smlouvu o smlouvě budoucí, takže je předpoklad, že v příštím roce 

zahájí výstavbu. Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na léta 2022–2025, který 

zohledňuje plánované investice. Tak jako každoročně jsme se rozhodli přispět Oblastní 

charitě v Blansku, která zajišťuje péči o naše občany, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. 

Zabývali jsme se i návrhem rozpočtu na příští rok, který byl nakonec schválen jako 

přebytkový, s tím, že bude v průběhu roku upravován prostřednictvím rozpočtových 

opatření při prodeji stavebních pozemků.  Rozpočtové opatření zohlední i přijatý úvěr, 

popř. získané dotace na zasíťování pozemků. Podány jsou dvě žádosti o dotaci.  

Co se týká dalších aktivit v obci, je nutné zejména připomenout dokončení opravy části 

střechy nad kulturním domem, kterou realizovala firma Pospíšil s.r.o. ze Sudic, za 
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rozpočtovanou cenu 474 tisíc Kč. O akci jsem psal již v minulém Zpravodaji, proto nyní 

jen krátce. Zastřešení prošlo při sněžení a deštích úspěšnou zatěžkávací zkouškou. 

Zejména knihovna, galerie a severní roh zdi v kulturním domě si konečně oddychnou. 

Omítky budou v nejbližších dnech opraveny a postižená místa i vymalována. 

Rád bych také konstatoval, že úspěšně proběhla první část deratizace v našich obcích 

kvůli výskytu potkanů. Z nainstalovaných 93 návnad bylo více jak 30 spotřebováno. Při 

dílčí kontrole 29. 11. byly všechny prohlédnuty a jed doplněn. Úspěch měly i návnady 

v postižených domech. Obec nadále nabízí za úplatu možnost jejich dokoupení.    

I když jsem to učinil již v minulém Zpravodaji, rád bych vás znovu upozornil na 

schválené vyhlášky přijaté na říjnovém zasedání zastupitelstva. Jsou vyvěšeny na 

úředních deskách na webu i na vývěskách v obou  obcích. Zvláště připomínám vyhlášku 

o zvýšení poplatku za psa, poplatku za odvoz odpadu i poplatku za zábor veřejného 

prostranství.  U poplatku za odvoz TDO došlo k navýšení kromě těch, co jsou zapojeni 

do třídění a vlastní sadu 4 očipovaných nádob. Osvobozeny úplně jsou děti v prvním 

roce od narození a důchodci nad 80 let. Přečtěte si podrobné texty, abychom se vyhnuli 

konfliktům a nedorozuměním. A ještě dvě připomínky, které zazněly v hlášení místního 

rozhlasu. Týkají se parkování na veřejných místech obce. Je nutné, aby si majitelé 

vozidel tato přeparkovali, neboť v zimním období brání průjezdu pluhu při odhrnování 

sněhu a průjezdu ostatních vozidel. Jedná se i o prostor před Fabrikou. Upozorňujeme 

také na nepovolený zábor veřejného prostranství různými skládkami nepotřebného 

materiálu a dřeva. 

A co závěrem? 

Chtěl bych Vám všem poděkovat za přízeň při čtení našeho Zpravodaje a popřát  

radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Do nového roku 2022 pak 

hodně štěstí a hlavně ZDRAVÍ. 

Pokud se vám náš Zpravodaj líbí, na konci tohoto čísla najdete přihlášku k odběru na  
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rok 2022. Tuto, prosím, vyplněnou odevzdejte na obecním úřadě v prvním týdnu roku 

2022.  Vzhledem k vyšším nákladům za tisk i navýšení rozsahu se cena navyšuje na 5,- 

Kč za výtisk, tedy 55,- Kč za rok.                        Petr Dvořáček 

Usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce Vanovice     

 

Datum konání:     24. 11. 2021 
 
Čas konání:           17:00 hod.  
 
Místo konání: zasedací místnost OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, Lukáš Kohoutek, Josef 

Pavlík st., Miroslav Přibyl 
  
Omluveni: Bc. Svatopluk Dračka, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík ml. 
 
Ověřovatelé: Lenka Chalupová 

Lukáš Kohoutek 
 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    
 
1. Kontrola plnění usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Plán inventur za rok 2021 a složení komisí 
4. Záměr prodeje pozemků 
5. Rozpočtový výhled na rok 2022–2025 
6. Příprava rozpočtu na rok 2022 
7. Rozpočtová opatření 
8. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/36: ZO schválilo program jednání 36. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/36: ZO bere na vědomí plnění usnesení 35. zasedání zastupitelstva 

obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/36: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 

d) Usnesení 4/36: ZO schvaluje plán inventur za rok 2021 a složení inventarizačních 

komisí 

e) Usnesení 5/36: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných 

domů p.č. 447/2 928 m², 447/3 922 m², 447/4 798 m² + 447/5 122 m² jako jeden 
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celek, 448/5 993 m², 448/6 759 m², 448/7 757 m², 448/8 754 m², 448/9 751 m², 

448/10 748 m², 448/11 570 m² + 448/12 186 m² jako jeden celek, 448/13 871 

m², 448/14 732 m², 448/15 731 m², 448/16 732 m², 448/17 610 m² + 448/18 

124 m² jako celek v lokalitě „Na rozpadlé“ 

f) Usnesení 6/36: ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Vanovice na 

roky 2022–2025 

g) Usnesení 7/36: ZO schvaluje výši finančního daru 5.000,- Kč na jednoho občana 

pro Diecézní charitu Brno 

h) Usnesení 8/36: ZO schvaluje Darovací smlouvu s Diecézní charitou Brno, Oblastní 

charitou Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČ 449 90 260 na finanční dar 

ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

i) Usnesení 9/36: ZO bere na vědomí návrh připravovaného rozpočtu obce Vanovice na 

rok 2022 k vyvěšení na úřední desce obce  

j) Usnesení 10/36: ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 20 a 21 

k) Usnesení 11/36: ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Vanovice za 1. – 9. 2021 

l) Usnesení 12/36: ZO bere na vědomí informaci starosty obce o stavu a provedení 

investičních a neinvestičních akcí v měsíci listopadu 2021 

 

Fotky a informace z akcí 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku 

V neděli 28. listopadu proběhlo za velkého zájmu občanů včetně mládeže slavnostní 

rozsvícení vánočního stromku před Záložnou ve Vanovicích. Jediná kulturní akce ve 

venkovním prostoru, kterou jsme po delší době mohli uspořádat. Po úvodním přivítání 

přítomných,  bylo odpočítáno slavnostní rozsvícení. Také kulturní program byl oproti 

jiným létům jiný. Místo koncertíku našich žáků hudebních škol vystoupili členové 

pěveckého sboru Vlastimil z Vanovic a Drválovic za hudebního kytarového doprovodu 

p. Jaroslava Ziky z Letovic. Zazpívali nám krásné vánoční písně i koledy. Komu bylo do 

zpěvu, mohl se přidat. Závěrem koncertu byly před katolickým kostelem zažehnuty 

ohňové svíce, které osvětlily celý prostor. Fotku z toho okamžiku najdete na titulní 

stránce Zpravodaje. Děti obdržely od členů kulturního výboru malý sladký pozdrav. 

Nádherná akce nás po lampionovém průvodu opět semkla, navodila krásnou 

předvánoční adventní náladu. 
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Vážení spoluobčané, o první adventní neděli jsme rozsvítili na návsi vánoční stromeček, po 

dlouhé době i se sněhovou pokrývkou. 

Při rozsvícení nás do vánoční atmosféry naladil svým zpěvem pěvecký sbor Vlastimil. Bylo 

to, jak se zdá, opět na nějakou dobu poslední setkání občanů našich obcí. 

Přeji vám všem, abyste adventní období, vánoční svátky a závěr letošního roku prožili ve 

zdraví a příští rok aby se koronavirová nákaza, která nás všechny více či méně postihla, 

stala už jen nepříjemnou vzpomínkou. Do života celé společnosti aby se vrátil sport, 

kultura, společná práce a klidné soužití všech občanů. 

Dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji svým jménem i jménem zastupitelů obce popřál 

klidné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2022 hodně zdraví, štěstí, 

spokojeností, lásky a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.     

Josef Pavlík - starosta                                        

 

Jubilanti v měsíci prosinci 2021 

 

Ludmila Pospíšilová         -                            Vanovice 

Helena  Gonšorová            -                            Vanovice 

Luboš Kobylka                     -   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 

 

Květoslav Sedláček                 -              Vanovice 

 

Poděkování                                             

Rodina Sedláčkova Vám všem děkuje za  upřímné  projevy soustrasti 

nad ztrátou našeho drahého zesnulého pana    Květoslava Sedláčka. 

Vyčištěný kurt  
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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. 

 

4.12. MDDr. Dufková Simona  Blansko, Pražská 1b   774 425 074 

5.12. MUDr. Fenyk Vlastimil  Letovice, Tyršova 15   516 474 310 

11.12. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko   516 432 138 

12.12. Dr. Giryeva Halyna  Boskovice, Lidická 8   734 231 261 

18.12. MUDr. Grenarová Marie  Blansko, Vodní 5B   724 081 182 

19.12. MDDr. Hájková Barbora  Blansko, Gellhornova 9   725 332 967 

24.12. MUDr. Hanáková Jitka  Blansko, Pražská 1b   516 418 788 

25.12. MUDr. Havlová Petra  Blansko, Pražská 1b   721 425 074 

26.12. MUDr. Hosová Eva  Rájec, Zdrav. středisko   516 432 138 

 

POZVÁNKY  a oznámení 
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Mše svatá v katolickém kostele sv. Václava 
 
V neděli 26. prosince  2021 (na Štěpána) se      
 
 začátkem v 10.00 hodin   

 
 

 
 

 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO  
           

  KDY:      V pátek        24. 12. 2021    

  KDE:      Vanovice:     U obecního úřadu               

                                            od 13.00  do 13.45 hod                                                                       

                  Drválovice:  Na  autobusové zastávce     

                                            od 14.00 do 14.15 hod 

S sebou: svíčky, lampičky a dobrou náladu  

 

 

 

 

Tříkrálová koleda zazní, i když možná on-line. 
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Už více než dvacet let chodí koledníci žehnat do vaší obce vašim domovům. Tříkrálovou 

sbírku chystáme od 1. ledna do 24. ledna 2022 i v příštím roce. V této chvíli však 

nedokážeme říct v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností, že 

epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Proto se 

připravujeme na koledu s rouškami i na koledu virtuální prostřednictvím našich 

webových stránek www.blansko.charita.cz a facebooku charitablansko. 

 

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2022 chtějí koledníci přinést 

do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. „Jen velmi neradi bychom 

koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se 

i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity 

Blansko Marie Sedláková. 

 

Už teď ale víme, že Tříkrálová sbírka se v žádné svojí variantě neobejde bez pomoci 

dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto totiž zůstávají stejné – hlavní je 

pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. 

 

Proto sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální 

informace a buďte s námi.  

Děkujeme, velmi si vaší podpory vážíme.                                 Ing. Pavel Kolmačka 

                                                                                                                 ředitel Charity Blansko  

ZŠ a MŠ Vanovice přijme  
 
od 1. 1. 2022 školního asistenta na poloviční pracovní úvazek. 
Požadujeme středoškolské vzdělání s maturitou, pěkný vztah k dětem, kurz asistenta 
pedagoga (je možno doplnit během trvání pracovního poměru). 
Nabídky a bližší informace na zs.vanovice@email.cz, tel. 737931149. 
Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy 

ZŠ a MŠ Vanovice 

679 36 Vanovice 130 

zs.vanovice@email.cz                        
tel.: 516 465 622 

IČO: 75023407 

http://www.blansko.charita.cz/
http://www.blansko.charita.cz/
mailto:zs.vanovice@email.cz
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Kadeřnictví Petra Rejdová 

 

Provozní doba:          

každá   středa               15:00 – 18:00   hod    

jiné dny dle domluvy   

Na přesný čas je nutné se předem objednat na tel. č.  737 725 910 

 

 

SPORT 

STOLNÍ TENIS                 

 
Regionální přebor III. třídy                                       Regionální přebor IV. třídy 
 
Šošůvka C - Vanovice A  13 : 5                          Zbraslavec E - Vanovice B  
13 : 5 
Body: Klement R.     2,5                                           Body: Kubín F.       2,5 
           Kubín F.         1,5                                                     Palbuchta K. 1 
           Palbuchta K.    1                                                      Chalupa D.    1 
                                                                                            Chlup R.       0,5 
 
Vanovice A - Rohozec B  11 : 7                          Vanovice B - Voděrady B  4 : 14 
Body: Dokoupil J.    4                                               Body: Kubín F.         2 
           Gonšor M.     3,5                                                      Palbuchta K.  2        
           Lébiš P.         2,5         
           Palbuchta K.  1                                            
 
Boskovice B - Vanovice A  10 : 8                        Vanovice B - Brťov  9 : 9 
Body: Gonšor M.    3,5                                               Body: Chalupa D.      3 
           Lébiš P.        2,5                                                          Kubín F.           2 
           Chlup R.        1                                                            Chlup R.          2 
           Palbuchta K. 1                                                            Palbuchta K.   2 
 
 
ŠACHY 
 
Lipovec - Vanovice 2,5 : 2,5                                Vanovice - Kunštát  1,5 : 3,5    
           
Body: Zapletal K.   1                                                 Body:  Kubín F.      1 
           Špidla Vít     1                                                            Zapletal K. 0,5 
           Čejka M.      0,5       
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XVII. SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA  
 

30. 7. – 5. 8. 2023 Amsterdam     

 
Na tuto akci vyšle Česká asociace sportu pro všechny 
hromadnou skladbu mužů a žen. TJ Sokol Vanovice 
bude skladbu nacvičovat. Případní zájemci o nácvik a 
účast v Amsterdamu se mohou přihlásit u Fr. Kubína do 
konce letošního roku. 
 
 
 
 

Je předvánoční čas a určitě se mnozí z vás těší, co přinese pohled do historie. 
 
Začnu v prvé řadě omluvou 
 
Když jsem v posledním Zpravodaji psal z podkladů Jar. 
Kučírka příspěvek o hospodářské kriminalitě, došlo 
k nepřesnosti, kterou bych chtěl tímto napravit a omluvit 
se rodině Pospíšilové i Čejkové, kterých se dotkla zmínka 
o místním rodákovi z Drválovic,  Aloisu Pospíšilovi, který 
v Drválovicích kupoval tajně dobytek a po prozrazení 
skončil prodej tragicky pro drválovické zemědělce. Pan 
Alois Pospíšil nepocházel z č. p. 2.  To je ta nepřesnost, za 
kterou se tímto omlouvám, ale byla to shoda jmen. I 
v knížce Josefa Sedláka „Drválovice za německé okupace“ 
je uvedeno u jména Aloise Pospíšila pouze místní rodák. 
          
 

A protože je ten předvánoční čas, zanecháme naší tragické minulosti. Rád bych 

vám dnes poskytnul text, který nám na obec zaslal pan Pavel Kyselák, z osady 

Nový Dvůr u Jaroměřic, a který vzpomíná na časy, kdy jezdíval k nám do Vanovic 

nakupovat ovocné stromky. Bohužel už je to minulost a na školkařství ve Vanovicích 

nám zůstala jen vzpomínka ve znaku obce. 

Vzpomínka je psaná v nářečí, takže ať milovníky rodného jazyka v tomto čase také 

alespoň něčím potěším. Vzpomínky vyšly i v Blanenském deníku 25. 10. letošního roku. 
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Malohanácké vzpomínky  
 

Období podzimu patřilo výsadbě nových ovocných stromů 

 

Toto období je ve znamení dušiček, nicméně je i pravý čas na výsadbu nových ovocných 

stromků. Pan Pavel Kyselák nám zaslal vzpomínku, jak pravidelně jezdíval z obce kousek od 

Jevíčka nakupovat mladé stromky do nedalekých Vanovic. Děkujeme mu tímto za dnešní 

příspěvek. 

 

No ja, co sem se na podzem najezdival do Vanovic (dědina meze Jevičkem 

a Boskovicema) pro novy ovocny stromke. Nédřiv je prodávale na návse ve dvoře, ale 

pak je vodstěhovale do areálo družstva na krajo dědine. Šomná pani prodávajici e mně 

s lakonickém hósměvem 

tenkrát povidá: „Ja, ja, 

vehnale nás z ráje.“ 

 

Doma ve Famelejich (Lidový 

název osady Nový Dvůr, 

která je součástí obce 

Jaroměřice u Jevíčka) sem 

je pak nasázel na zahradě. 

Nédřiv jsem je ale namočel 

ve škopko s vodó, abe se 

dobře hojale. Kořeně sem mosel zamotat do drátěnyho pletiva, abe je v zémě 

nevokósale věčně hladni hraboši. Těch sme měle na zahradě na mancáre. Hlavně na 

jaře – misto tráve verustla jedna kopička kepré hlene vedle drohé… 

 

Někde se mladé stromek nehojal, a tak sem jel na podzem pro novy. Jednó tam take 

vebirale stromke chalopáři z Horniho Štěpánova a mermomoci chtěle aji stromek 

meruňke. Trocho sem se tomo podivoval, protože tato dědina ho nás zvaná ledově 

Plkanov, je vo hodně véš než ta naša. Ale kdež hovážim to voteplováni planete, tak 

tetina Eclerova z Cetkovic be na to šibalske řekla: „No nechť.“ 

 

Co mě ale potěšelo névic, bela malá třešinka. Hned zkraja po vodkvěto měla krásny 

velky nabléštěny červeny třešně ve tvaro srdce, tak zvany srdcuvke. 
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V roho našé zahrade stála ož hodně rozrustlá třešňa. Nějak se dědovi nepodařela 

naróbovat, a tak na ni rustle každé boži rok takovy plany plode. Řikale sme jim chcalke. 

Bele takovy menši, světléši barve a hodně vodovy. Mně ale moc chotnale. Decke po 

ráno sem si natrhal plnó hrsť a pomalo je všecke zládoval, než sem stačel v rose 

probrózdat celó našo zahrado. 

 

                                                                     Pavel Kyselák 
 

 

 

Podzim je pravý čas na výsadbu ovocných stromů. | Foto: Se souhlasem Pavla 

Kyseláka. 
 

Historii však úplně neopustím. Myslím si totiž, že pro správné pochopení života 

našich předků by bylo dobré připomenout si alespoň v hrubých rysech politické dějiny 

našeho národa, jakož i život v naší vesnici v časové ose. Silně mě zasahuje dnešní 

opětovné překrucování historie, a tak se pokusím hlavně v dalších částech ukázat něco i 

z nedávné minulosti Vanovic. Přemýšlel jsem, kde začít, jestli u osidlování našeho 

území, což se mně jeví podstatné, a kde skončit. Takže dnes jen něco pro úvod. Držte 

mně palce,  ať postupně dojdu co nejdále.         

V roce 1973  zpracoval PhDr. Blahoslav Dokoupil z Vanovic č. p. 34 takovou úvodní část 

naší historie, z které budu vycházet. Pokusím se ji doplnit vlastními postřehy, 

fotodokumentací a v závěrečné části i svými vlastními vzpomínkami. Chtěl bych i 

vzpomenout významné osobnosti naší obce, založení spolků a celkově život a osudy  lidí 

na Malé Hané.           Petr Dvořáček 
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Z dějin Vanovic 

Okolí Vanovic bylo osídleno již v pravěku. Tehdejší lovce lákal k osídlení silný 

pramen pitné vody a teplý východní svah. 

V mladší době kamenné (13 tisíc až 4 tisíce let před n. l.) se člověk usadil a začal 

se věnovat zemědělství. A tehdy pro něj měla velkou cenu černozem, která byla i 

v okolí Vanovic. Volná černozem byla vzácná, proto byla tehdejší sídliště 

zakládána až v bočních údolích. Dodnes je v každém bočním údolí Malé Hané 

vesnice a tam, kde ji dnes postrádáme, byla jistě v minulosti a později zanikla. O 

nejstarších obyvatelích Vanovic nemáme samozřejmě žádné písemné zprávy, 

poznáváme je jen podle vykopávek, především podle nádob a keramiky. 

Poznáváme i směry a národy, které naším územím prošly, jinak řečeno, kultury. 

První zemědělská osada vznikla v okolí Vanovic asi 5 

tisíc let před naším letopočtem. Založil ji podunajský 

lid volutové kultury, který pronikl na Malou Hanou od 

Brna přes Černou Horu. Volutovou 

je tato kultura nazývána podle 

volutových, tj. spirálových ozdob, 

kterými první zemědělci zdobili 

svoje nádoby. Nástroje si 

zhotovovali z přihlazených a 

provrtaných kamenů, nože z ostrých úštěpků pazourku. 

Množství předmětů, které patřily lidem volutové 

kultury, objevil v době první republiky p. František Vlk, při zakládání školky 

v Tříčtvrtném. (tj. místní trať nad cestou od mlékárny směrem ke 

kulturnímu domu) Dnes jsou uloženy v muzeu v Brně i v jiných 

muzeích v okolí. (Boskovice, Jevíčko).Asi před 2 

000 lety př. n. l. k nám přišel lid indoevropského 

původu, který vytvořil tzv. kulturu šňůrovou.  

Své nádoby zdobil otiskem šňůry. Další invazi do 

našich krajů provedl lid krátkolebých lukostřelců, který 
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užíval keramiku ve tvaru zvoncových pohárů.  

Asi  

1 000 let př. n. l. osídlil Vanovicko lid popelnicových polí. 

Jeho sídliště bylo i přímo v místech dnešní vsi, a stejně jako 

po všech předchozích osídleních i po lidu popelnicových polí 

se nalezlo mnoho stop jeho hmotné kultury.   

 I v následující době laténské, tedy keltské invaze v době 5. až 1. st př. n. l. 

bylo Vanovicko osídleno. Prozrazují to 

střepy, které se nacházejí na polích. Dobu 

římského císařství dokumentují nálezy 

římských mincí, které svědčí o tom, že  

Malou Hanou vedla důležitá obchodní 

stezka na sever k Baltickému moři.  

 V 5. a 6 st. n. l. začínají  do zdejší úrodné sídelní oblasti pronikat slovanské 

kmeny. Po celé délce Malé Hané byly ostrovy černozemě a v údolích kolem těch 

ostrovů s ornou půdou vznikala první slovanská sídla. Byl tu úrodný pruh ve 

sníženině lysické, pak ostrov vanovický, sahající až k zalesněnému hřbetu u 

Velkých Opatovic, který rozděloval Malou Hanou na severní a jižní část. Nad ním 

pak byl ostrov jevíčský sahající až k Trnávce a dále na sever už je malý ostrov 

kolem Starého Města a Tátenic. Slovanským osídlením začíná již vlastní historie 

Vanovic a Drválovic. 

 Do našich zemí pronikaly slovanské kmeny ojediněle sice od počátku 2. 

století, ale definitivní osídlení se 

uskutečnilo až v průběhu 6. století. Bylo to 

pokojné osazování více méně pusté krajiny. 

Pokud se zde udržely zbytky původního 

obyvatelstva, splynuly s novými osídlenci. 

S jistou pravděpodobností lze prohlásit, že 

tehdy Malá Haná tvořila úplně samostatnou 

kmenovou oblast, která byla od velké Hané 

oddělena neprostupným lesem Drahanské 
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vrchoviny a od níž na západ začínal již pomezní hvozd jen řídce prosvětlený 

drobnými osídleními.  Kolébkou Slovanů a tím i našich předků je oblast na pomezí 

dnešního Běloruska a Ukrajiny. 

Jméno kmene, který osídlil náš kraj, zůstane už patrně tajemstvím. Můžeme se 

pouze dohadovat, že to byli Uzburané nebo Uzobrané. Dá se to usoudit z toho, 

že v pozdějších staletích – hlavně ve XII. a XIII. stol. se celá tato oblast 

jmenovala provincie Úsobrnská. Dlouho se mělo za to, že Úsobrnské provincii 

dalo jméno dnešní Úsobrno. To však není pravděpodobné, protože v místech 

dnešního Úsobrna nestávala tehdy ani 

vesnice, nýbrž dvůr. Středisko 

tehdejší moci můžeme s jistou 

pravděpodobností položit na 

velkomoravské hradisko u Mařína, 

které patrně neslo jméno 

Uzobrnengrad, a právě toto jméno 

dalo pojmenování celé oblasti. 

Opevněná plocha hradiska, které 

vzniklo v době velkomoravské říše, 

měřila více jak 12 ha a délka jeho valů byla 2 km. Z toho je zřejmé, že šlo o 

středisko velmi důležité. O jeho významu svědčí i to, že na jeho místě bylo 

později založeno město Jevíčko, jako knížecí centrum.   

 Z okolních osad se za nejstarší považují ty, které mají tzv. jméno čelední, 

končící na –ice.  Staří Slované byli totiž organizováni na základě rodových svazů 

a jméno měli po společném předku. Byl tu například Paměta, Súd, Bosek, a jeho 

potomci či dědici se jmenovali Pamětici, Sudici, Boskovici. Jejich jméno se 

později přeneslo na jejich sídlo a tak tu máme Pamětice, Sudice, Boskovice. U 

našich Vanovic tomu bylo jinak. Za stara se Vanovice podle svědectví listin 

jmenovaly Ivanovice (Eywanovicz) a z toho vyplývá, že jméno je odvozeno od 

křesťanského jména Ivan. Takový název tedy nemohl být původní, ale mohl 

vzniknout až po obecném zavedení křesťanství na Moravě, snad někdy v 10. či 11. 

století. To tedy znamená, že stará osada, která tu ve Vanovicích byla, se dostala 

do majetku velmože nebo církevního hodnostáře Ivana. Tomu nasvědčuje i 



18 18 

 

koncovka –ovice, která znamená, že jde o lidi, kteří patří Ivanovi, nikoli o Ivanovy 

potomky. Obyvatelé vesnice pak byli nazýváni Ivanovici a staré rodové jméno 

vesnice upadlo v zapomenutí. Podobných případů je na Malé Hané mnoho, třeba 

Biskupice, Opatovice, Knínice. I jméno Drválovice prozrazuje, že tu dříve byl jen 

Drvalův dvůr a osadu rozšířili teprve lidé, kteří Drvalovi patřili, a nikoliv jeho 

potomci. 

Pamětice jsou naopak ves stará. V 9. a v 10. stol. začaly v lesích vznikat osady 

s půdorysem malých lesních vsí s úsekovou, nikoli záhumenicovou plužinou. Tak 

vznikaly v okolí osady Bačov, Kochov, Třebětín, jejichž jména prozrazují, že tam 

byl Bačův Dvůr, Kochův Dvůr, Třeběty Dvůr. 

Původně patřil celý kraj knížeti, ale v 9. stol, kdy docházelo k zakládání klášterů, 

začal kníže rozdávat půdu, ať již osídlenou nebo neosídlenou, klášterům i 

jednotlivým velmožům.. 

V místech, kde dnes stojí Vanovice, střetaly se zájmy tří církevních 

kolonizátorů. Byl tu majetek premonstrátského kláštera litomyšlského, který 

dostal do vlastnictví vesnice Pamětice a Drválovice. Pak tu byl majetek 

biskupství olomouckého, lenní statek 

Rumberk a vsi později založené 

biskupem Brunem. Třetím sokem 

v tomto soupeření byl klášter 

hradišťský, který žárlivě střežil 

pronikání biskupa i litomyšlského 

kláštera. V jeho majetku byly velké 

lesní komplexy na Drahanské vrchovině. 

Patřila mu i ves Knínice, která svým 

jménem prozrazuje, že byla v dávné 

době majetkem kněžny. Kláštery se 

ovšem zmocňovaly hlavně půdy lesní, 

zatímco vesnice v nížině zůstávaly dále 

v rukou velmožů nebo i krále.  
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Vanovice v nejstarších dobách patřily dvěma majitelům. Větší část byla v rukou 

velmože Bavora a menší patřila děkanům olomouckým. Několik statků snad patřilo 

i králi, protože když roku 1233 potvrzoval klášteru litomyšlskému, na který 

přešla část vlastnictví ve Vanovicích darem olomouckého děkana Radovana a jeho 

příbuzných jeho moravské statky, přidal k tomu patronátní právo nad vanovickým 

kostelem, které dosud vlastnil sám. Do těchto let, kdy klášter dostal patronátní 

právo nad kostelem, spadá asi přestavba kostela ve Vanovicích. Dřívější dřevěná 

stavba byla nahrazena kamennou jednolodní stavbou gotickou s věží a polygonální 

apsidou a s charakteristickými opěrnými pilíři. 

O dalších osudech Vanovic se dozvídáme jen poskrovnu. V listině z roku 

1256, ve které se biskup Bruno porovnává o hranice lesa s klášterem 

litomyšlským, potvrzuje se mimo jiné i majetek kláštera na Moravě, ale jmenuje 

se tu jen jeden lán v Drválovicích. O Vanovicích není v listině zmínky, ale jistě 

klášteru patřily, když ještě v 15. století dosazoval faráře do vanovického 

kostela. O osudu klášterního majetku se dozvídáme až na sklonku 13. století. 

Listinou vydanou v Praze roku 1295 prodal litomyšlský klášter vyšehradskému 

proboštu Janovi svůj majetek na Moravě, a to jmenovitě vsi Vockov, Pamětice a 

Kladoruby, ale s tou podmínkou, že po proboštově smrti toto zase připadne zpět  

klášteru.    

                              

 

 

 

 

 

 

 

                                    Roubený slovanský dům z 9. století 

                                                                                                   Pokračování příště 



20 20 

 

Zpravodaj  2022 
 

Žádáme ty, kteří mají zájem o Zpravodaj v tištěné  formě i v roce 2022, aby se přihlásili 

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

rok 2022 je 55,- Kč (zaplatit můžete v pokladně OÚ Vanovice v úředních hodinách). 

Týká se i občanů Drválovic. Přihlášku i platbu je nutné provést až v prvním týdnu 

nového roku 2022, nejpozději do 10. ledna 2022. 

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 10. ledna 2022 
 

 

 

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

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


