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Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 
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     Březový háj u cesty ke Kamenné svatbě 
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Vážení spoluobčané, 
 

než jsme se nadáli, svátky vánoční a novoroční jsou za námi. Život se 

vrací do obvyklých kolejí, jestli se to tak dá říct pod stálou hrozbou nových variant 

koronaviru. Většina dříve narozených už absolvovala i třetí očkování a naočkována je již 

větší polovina našich občanů. Podle posledních údajů nákaza částečně slábne, ale 

očekává se opět nárůst v druhé polovině ledna. Takže buďme stále ve střehu, slovy 

Franty Kohoutka.  

V naší obci jsme v tomto období uspořádali alespoň některé akce ve venkovním 

prostoru a společně s ČCE pak koncert v evangelickém kostele. Děti z mateřské a 

základní školy k velké spokojenosti zhlédly v sále kulturního domu přednášku o 

hvězdné obloze, podobnou návštěvě planetária, a v předvánočním období pak v sále 

Záložny dlouho avizovanou přednášku Koledy, kterou připravila i s ukázkami paní Dana 

Šimková. 

Z těch našich venkovních akcí bych rád připomenul Koledování s orchestrem Malá Haná 

a tradičně, po roční odmlce, Novoroční ohňostroj spojený s přáním a přípitkem starosty 

obce. 

Bohužel vzhledem k nouzovému stavu byla odložena plánovaná přednáška pro občany 

Koledy, která měla proběhnout 1. prosince. Alespoň že ji mohly zhlédnout děti ze školy. 

Na Štědrý den jsme i v našich obcích přivítali Betlémské světlo, které do ČR dopravují 

skauti, a potom je distribuováno po vlakové trase po celé republice, kde si je na 

vlakových nádražích vyzvednou zájemci z přilehlých obcí. Krásná nová tradice. Více 

v další části Zpravodaje. 

Rád bych ještě zmínil tradiční vánoční mši v katolickém kostele, která proběhla za 

slušné účasti na svátek sv. Štěpána. Tento den také uspořádali myslivci ze sdružení 

Borotín–Vanovice za krásného, ale mrazivého počasí rovněž tradiční svatoštěpánskou 

naháňku. 
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A nyní několik postřehů k dění v obci. Zastupitelstvo se sešlo v prosinci celkem dvakrát.  

Asi nejdůležitějším bodem prvního zasedání 17. 12. bylo schválení rozpočtu obce na rok 

2022, který byl definitivně odsouhlasen jako přebytkový. Při druhém zasedání jsme 

schvalovali znění kupních smluv na konkrétní zájemce o koupi pozemků pro výstavbu 

v lokalitě Na rozpadlé. Byl potvrzen prodej deseti z nabízených pozemků. Další přijaté 

závěry z jednání najdete dále ve Zpravodaji. 

A ještě jedna příjemná zpráva.  Jednotka SDH Vanovice obdržela od hejtmana 

Jihomoravského kraje Jana Grolicha Pamětní list za mimořádné pracovní nasazení a 

významnou pomoc při zvládání krizové situace zapříčiněné extrémní bouří s tornádem, 

které postihlo správní území Jihomoravského kraje dne 24. června 2021. Děkujeme, je 

to jistě krásné ocenění před výroční valnou hromadou SDH, která se koná 7. 1. 2022. 

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

schválené vyhlášky přijaté na říjnovém zasedání zastupitelstva, které platí od 1. ledna 

2022. Jsou vyvěšeny na úřední desce na webu i na vývěskách v obou obcích. 

Upozorňujeme také na nepovolený zábor veřejného prostranství různými skládkami 

nepotřebného materiálu a dřeva.  Vyzýváme všechny občany, aby skládky ohlásili, dle 

vyhlášky je ohlašovací povinnost na straně občanů. Pokud skládku neohlásí, může být 

poplatek navýšen až trojnásobně. 

Chtěl bych připomenout odběratelům našeho Zpravodaje termín podání 

přihlášky k jeho odběru  i v roce 2022, který byl stanoven do 10. ledna.   Příští 

měsíc při nezaplacení jim Zpravodaj již nebude doručen! 

        Petr Dvořáček 
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Usnesení z 37. zasedání zastupitelstva obce Vanovice     

Datum konání:     17. 12. 2021 
 
Čas konání:           17:00 hod.  
 
Místo konání: zasedací místnost OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, 

Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., 
Miroslav Přibyl 

  
Omluveni: --- 
 
Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka 

Lenka Chalupová 
 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    
 
1. Kontrola plnění usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK 
4. Příloha č. 2 pro rok 2022 ke Smlouvě č.20/18 o odstraňování a separaci 

komunálního odpadu v obci Vanovice – Drválovice  
5. Souhlas s přičleněním lesního pozemku do honitby a dohoda o náhradě za 

přičlenění 
6. Návrh rozpočtu obce Vanovice na rok 2022 
7. Rozpočtová opatření 
8. Pověření k sestavení rozpočtového opatření 
9. Stav probíhajících akcí 
10. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/37: ZO schválilo program jednání 37. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/37: ZO bere na vědomí plnění usnesení 36. zasedání zastupitelstva 

obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/37: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 

d) Usnesení 4/37: ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování 

systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, 

IČ 708 88 337 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 2 

e) Usnesení 5/37: ZO schvaluje Přílohu č. 2 pro rok 2022 ke Smlouvě č.20/18 o 

odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Vanovice – Drválovice 
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s firmou Technické služby Malá Haná s.r.o., Sudice 164, 680 01 Boskovice, IČ 070 

37 970 a pověřuje starostu obce podpisem přílohy č. 2 

f) Usnesení 6/37: ZO schvaluje Souhlas s přičleněním lesního pozemku do honitby a 

dohodu o náhradě za přičlenění lesního pozemku o výměře 8,4407 ha, p. č. 1196 

v k. ú. Pamětice, zapsaného na LV 160 do honitby Malá Haná Knínice držené 

Honebním společenstvem Malá Haná Knínice, se sídlem Knínice, 679 34 Knínice, 

IČ 47885408 a pověřuje starostu obce podpisem souhlasu a dohody 

g) Usnesení 7/37: ZO schvaluje rozpočet obce Vanovice na rok 2022 

h) Usnesení 8/37: ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 22 a 23 

i) Usnesení 9/37: ZO pověřuje starostu obce sestavením a schválením rozpočtových 

opatření za měsíc prosinec 2021 v neomezené výši na straně příjmů i výdajů 

j) Usnesení 10/37: ZO bere na vědomí informaci starosty obce o stavu a provedení 

investičních a neinvestičních akcí v měsíci prosinci 2021 

k) Usnesení 11/37: ZO schvaluje Smlouvu o úvěru s účastí prostředků Regionálního 

rozvojového fondu číslo 2021-2703-GU na financování projektu „Vanovice 

zasíťování pozemků pro bytovou výstavbu“ na spolufinancování výstavby 

komunikace, kanalizace a vodovodu ve výši 8 mil. Kč bez zajištění s úrokovou 

sazbou 1,9 % p.a. se splatností 9 let s Národní rozvojovou bankou, a.s., 

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 448 48 943 a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

Usnesení 12/37: ZO schvaluje Smlouvu o využívání aplikace E-podatelna číslo 

2021001010-11s Národní rozvojovou bankou, a.s., Jeruzalémská  964/4, 110 00 Praha 

1, IČ 448 48 943 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

 

Usnesení z 38. zasedání zastupitelstva obce Vanovice     

Datum konání:    28. 12. 2021 
 
Čas konání:           17:00 hod.  
 
Místo konání: budova  OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, 

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

Miroslav Přibyl 
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Zapisovatel: Petr Dvořáček 
 
Program:    
 
1.        Prodej stavebních pozemků 
2.        Smlouva o poskytnutí příspěvku 
3.        Různé, závěr 
 

a)  Usnesení 1 /38: ZO schválilo program jednání 38. zasedání zastupitelstva obce 

b)  Usnesení 2/38: ZO schvaluje prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů  

447/2 – 928 m2, 447/4 – 798 m2 + 447/5 – 122 m2 jeden celek, 448/5 – 993 m2, 

448/6 – 759 m2,  448/7 – 757 m2,  448/8 – 754 m2  488/9 – 751 m2,  448/10 –  

748 m2,  448/11 – 570 m2 + 448/12 – 186 m2 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 jeden celek v k. ú. Vanovice v lokalitě „ Na rozpadlé“ 

c) Usnesení  3/ 38:  ZO schvaluje prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků 

dle přiloženého seznamu 

d) Usnesení 4/ 38: ZO schvaluje Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí 

Vanovice, Vanovice 132,  IČ  00281 191 a jednotlivými zájemci o koupi pozemku 

na výstavbu rodinného domu a pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv 

 

Poděkování starosty obce 

Vážení občané,  

chtěl bych tímto stručně zhodnotit dění v obci během roku 2021. 

Celým rokem nás provázela různá opatření spojená s covidem. V lednu nebyly plesy, výroční 

schůze spolků, byl zastaven kulturní a sportovní život. 

Jenže všechno ostatní musí fungovat pro zajištění základních životních potřeb a chodu obce.  

V lednu a únoru se objevily dvě poruchy na vodovodním řadu, jež byly bezodkladně vlastními 

silami odstraněny. Potom zaměstnanci obce čistili koryto Drválovského potoka, který se místy 

rozléval na okolní plochy. Probíhala příprava projektové dokumentace a vydání stavebních 

povolení pro zasíťování lokality „Na rozpadlé“ pro výstavbu rodinných domů. Poslední povolení 

byla vydána v květnu. Následovalo vyhlášení výběrového řízení a výběr zhotovitele. 
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V dubnu se uskutečnila oprava propadlé kanalizace v Drválovicích, oprava propustku v zatáčce 

směrem na Borotín. Muselo být vyměněno čerpadlo ve vrtu pro zajištění vody na hřbitov. 

Myslivecký spolek Vanovice-Borotín nám pomohl při obnově lesních porostů po těžbě. 

V červnu bylo instalováno oplocení a upraveno okolí sochy sv. Floriána. Opět jsme řešili 

poruchu vodovodního řadu na dolním konci obce. O prázdninách se podařilo přepojit dálkové 

odpočtové vodoměry na zdrojích vody a odvodech z vodojemu, tím jsme získali přehled o 

denních průtocích vody.  

V letních měsících se trochu vrátila kultura – hasiči a fotbalisté uspořádali několik akcí za 

kulturním domem. Největší kulturní akcí byl 14. Malohanácké řemeslné jarmark, který se konal 

31. července. S jeho technickým a materiálním zajištěním velmi pomohli hasiči. Uspořádání 

jarmarku v areálu za KD bylo hodnoceno velmi kladně.  

FS ČCE uspořádal letní pásmo koncertů v evangelickém kostele. Podařilo se zajistit vítání 

občánků a uskutečnil se lampionový průvod k výročí založení republiky. 

Započala projektová příprava nástavby školní družiny a rekonstrukce kuchyně, která se 

protáhne do roku 2022.  

Na přelomu srpna a září firma DEAS zrekonstruovala most u dolního rybníka a obnovila povrch 

části místní komunikace. Na tuto akci přispěl JMK z Programu rozvoje venkova částkou 

250 000,- Kč. Celková hodnota díla byla 648 000,- Kč. 

V listopadu firma Střechy Pospíšil nastoupila na opravu střechy kulturního domu, alespoň nad 

knihovnou, kde nejvíce zatékalo. Na opravu střechy byla podána žádost o dotaci z MMR, ale 

tato byla zamítnuta. Takže proběhla nutná oprava, která stála cca 490 000,- Kč. 

Toto je v krátkosti průběh roku 2021 v obci.  

Ale nesmíme zapomenout na tragickou událost „tornádo“ 24. června na jižní Moravě, tato 

pohroma probudila velkou vlnu solidarity v celé republice. 

Tímto chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli do sbírky, ať finančně či materiálně. Velké 

poděkování patří hasičům Vanovic i Drválovic, zejména těm, kteří se zúčastnili pomoci přímo 

na místě i těm, kteří byli připraveni vyjet na pomoc. Hasiči, díky!  

Ještě jednou vám chci jménem svým a jménem celého zastupitelstva do nového roku 2022 

popřát hodně štěstí, lásky, pohody a to nedůležitější v dnešní době - zdraví.  

Josef Pavlík – starosta obce 
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Fotky a informace z akcí 

Dotace OP VVV, Šablony III – projektový den Kosmická show 

V průběhu celého školního roku škola využívá ZŠ a MŠ Vanovice dotaci, kterou získala 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III). Celkem škola obdržela 

420 000,- Kč. Částku jsme využili na modernizaci výpočetní techniky – MŠ získala pro práci 

s dětmi 10 tabletů, notebook pro pedagogické pracovníky a interaktivní zobrazovací panel, 

ZŠ pořídila pro výuku žáků moderní tablety s klávesnicí, notebook pro pedagogické 

pracovníky a barevnou tiskárnu. Výstupy nastavené v dotaci postupně naplňujeme – mimo 

práci s tablety ve škole i školce funguje v rámci školní družiny Čtenářský klub (pod vedením 

paní vychovatelky Zacharové). Pro klub  jsme pořídili a vybavili příruční knihovnu, nakoupili 

různé společenské hry. Pedagogičtí pracovníci se mohou v rámci naplňování výstupů 

vzdělávat, sdílet zkušenosti, využít tandemovou výuku.  Součástí plánovaných aktivit jsou 

také projektové dny, kdy můžeme dětem nabídnout zpestření výuky.                                                   

V pátek 3. prosince naši školu navštívil pan 

Šášek, který ve zdejším kulturním domě 

rozložil zážitkový stan a pro oddělené 

skupiny dětí MŠ i ZŠ připravil Kosmickou 

show. Děti zhlédly film o sluneční soustavě, 

starší žáci také vyslechli pořad o historii 

kosmonautiky, viděli start rakety. Po 

programu následovaly kosmické hry, kdy si 

děti v rámci pohybových aktivit vyzkoušely 

pohyby vesmírných planet. Celá tato 

zajímavá a dětmi radostně přivítaná akce byla uhrazena z dotace. Další projektové dny 

plánujeme na jaře. 

 

Koledy 

V předvánočním období 9. 

12. 2021 děti ze školní 

družiny při ZŠ a MŠ Vanovice 

využily pozvání pana starosty 

a navštívily přednášku na 

téma Koledy. V krásném 

prostředí sálu Záložny se 

dětem z úst paní spisovatelky 
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Bc. Dany Šimkové odvíjel příběh o narození Ježíška, seznámily se se vznikem koled a 

společně si také zazpívaly. Některé z dětí se dokonce na chvilku staly Marií, Josefem, 

Ježíškem, andělem a v umocněné vánoční náladě se rozcházely do svých domovů.  

Měsíc prosinec v základní a mateřské škole 

Měsíc prosinec se nese v duchu příprav na Vánoce.  
Ale ještě před Vánocemi přichází dětmi ne příliš oblíbená návštěva Mikuláše a jeho 
družiny. 
 
Letos jsme se rozhodli, že tento svátek pojmeme netradičně a místo Mikuláše jsme měli 
plnou školku čertíků a andílků. Tento rej jsme začali promenádou a diskotékou 
s nafukovacími balónky, poté následovaly zábavné úkoly, například kreslení čertovské 

hlavy poslepu, děti se 
učily v čertovské škole 
atd.  
Také si zahrály hry, kdy 
hádaly, koho odnesl čert, a 
„Anděl řekl“. Rej jsme 
zakončili čertovskou 
honičkou a rozdáváním 
balíčků od Mikuláše. 
 
 
 
Doufáme, že děti si 
dopoledne užily, jejich 

kostýmy byly kouzelné a velké poděkování patří rodičům, kteří dětem kostýmy 
nachystali. 
Pomohli nám přichystat i kostýmy na vánoční vystoupení, které jsme s dětmi nejen pro 
rodiče připravili.  
 
Letošní situace nám 
nedovolovala klasické 
osobní setkání, ale i 
s touto situací jsme si 
poradili. Zahráli jsme si 
na filmové hvězdy a 
vystoupení nahráli na 
video. Rodiče a přátelé 
mateřské školy mohou 
vidět  
video na našich 
facebookových 
stránkách. 
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Čas do Vánoc jsme si krátili i výrobou mýdélek, zpíváním vánočních koled, ale také 
tradiční výrobou svíček ze skořápek od ořechů.  
 
A pak už jen zbývalo těšit se na příchod Ježíška… 
 

Přejeme Vám v novém roce mnoho zdraví, štěstí, 

osobních i pracovních úspěchů. 
 

DĚTI A KOLEKTIV Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VANOVICE 
 

 
Koledování s Malohanáckým dechovým orchestrem 
 
Po roční odmlce jsme 19. 12. i v naší obci před  Záložnou přivítali členy Malohanáckého 
dechového souboru, který opět objížděl vybrané obce, aby nás v předvánočním čase 
naladil svou hrou i zpěvem na tu správnou sváteční strunu. V jejich podání jsme si nejen 
poslechli, ale i zazpívali známé vánoční písně a koledy. 
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Betlémské světlo i v našich obcích 

K vánočním tradicím v našich obcích patří bezesporu i událost, kdy si občané mohou na 

Štědrý den přijít s lampičkami a přinést si do svých domovů pozdrav přímo z Betléma. 

Akci zajišťují skauti a přivážejí každoročně ze Svaté země toto vánoční poselství. U nás 

akci tradičně zajišťuje pan Luboš Kobylka, který světlo přebírá v Letovicích u vlaku, jenž 

směřuje po celé naší vlasti. Krásná symbolika. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Svatoštěpánská naháňka 

K vánočním svátkům nepochybně patří i  zdařilá 

tradiční akce, 

kterou pořádají 

myslivci z 

Mysliveckého 

sdružení 

Vanovice–

Borotín na 

svátek sv.  

Štěpána, 26. prosince. I když tentokrát myslivce 

potrápil až patnáctistupňový mráz, nic nemohlo 

pokazit dobré a přátelské setkání příznivců 

Hubertova cechu. Vždyť nešlo vůbec o množství 

ulovené zvěře, ale právě o tu vánoční atmosféru. 
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Vánoční hudební nešpory   
Farní sbor ČCE a Obecní úřad Vanovice společně uspořádaly 29. prosince v evangelickém 

kostele překrásný koncert, který nazvaly příhodně – Vánoční hudební nešpory. Koncert 

navštívilo kolem 50 posluchačů, kteří vyslechli v podání Smíšeného pěveckého sboru 

Vlastimil Vanovice pod vedením Dagmar Lžičařové (sbormistryně a hra na varhany a klavír) 

nádherné sváteční písně. Představila se také Milada Dvořáková (příčná flétna) a Lydie 

Jurková (soprán).  

            A začátek roku 2022 patřil opět po 

roce ohňostroji… 

A nejen jemu. Po roční odmlce uspořádala obec 

Vanovice za kulturním domem ve Vanovicích 

slavnostní ohňostroj spojený s přáním starosty 

obce. Sešlo se velké množství našich 

spoluobčanů z obou obcí. Jestli totiž covid 

lidem něco hodně vzal, bylo to právě to 

sousedské setkávání a sdílení svých radostí i 

strastí. Člověk je tvor společenský a snad i toto 

malé setkání nám 

všem pomohlo. 

 

 

 

 



13 13 

 

A že ten závěr roku nebyl jen zábavný a odpočinkový… 

Jak jsem vás již posledně informoval, byla nad částí kulturního domu provedena oprava 

střechy. Další fází odstraňování následků jejího poškození je oprava omítek v sále a také 

v knihovně. Práce  zednické prováděl pan Miloš Ševčík z Drválovic a malířské pak pan 

Radovan Vojtěch. 

I poruchy ve škole jsou na bedrech našich pracovníků. Naposledy to bylo při  opravě 

regulátoru teplé vody.  
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Jubilanti v měsíci  lednu 2022  

 

Marie Kobylková               -                            Vanovice 

Pavel  Holman                     -                            Vanovice 

Lenka Holmanová              -   Vanovice 

Miroslava Hrabalová        -                            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. 

 

 

Přivítali jsme do řad občánků naší obce:  

            

Bednářová Lea                        srpen 2021               Drválovice           

 

Blahopřejeme rodičům i holčičce a do dalších let života přejeme vše nejlepší. 

 

 

 

 

Rozloučili jsme se 

 

Bohatcová Marie       říjen 2021                           Drválovice  

Nováková Marie                                                      Drválovice   

 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.            

 

 

 

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. 

 

Leden 2022 

1.1. MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, U Kostela 4    516 446 428 

2.1. MUDr. Houdková Radka  Blansko, Pražská 1b   731 144 155 

8.1. MUDr. Chatrný Martin  Boskovice, Lidická 8   734 231 260 

9.1. MUDr. Jaklová Eva   Boskovice, Smetanova 24     516 454 046 

15.1. MDDr. Janáč Jiří   Boskovice, Lidická 10   537 021 289 

16.1. MDDr. Javorská Aneta  Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 455 

22.1. MUDr. Jílková Stanislava  Rájec, Ol. Blažka 145   516 410 786 

23.1. MUDr. Kopáčková Drahomíra Letovice, A. Krejčího 1a   516 474 369 

29.1. MDDr. Potůčková Dagmar Blansko, Pražská 1b   778 168 741 

30.1. MUDr. Kraml Pavel  Boskovice, Růžové nám. 16   733 644 499 

 

Pozvánky  a oznámení 

V sobotu 8. ledna navštíví naše domácnosti koledníci u příležitosti tradiční 

tříkrálové sbírky.  
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SPORT 

STOLNÍ TENIS 
 
Regionální přebor III. třídy                                       Regionální přebor IV. třídy 
 
Vanovice A - Vysočany C  8 : 10                           Křetín C - Vanovice B  7 : 11 
Body: Dokoupil J.     4                                              Body: Kubín F.        3,5 
          Palbuchta K.  2,5                                                      Palbuchta K. 3,5 
          Gonšor M.      1                                                         Chalupa D.    2,5 
          Kubín F.         0,5                                                      Chlup R.       1,5 
 
 
ŠACHY 
 
Vanovice - Sloup 1: 4         
   

 

 
SILVESTROVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
pro registrované hráče se uskutečnil 28. 12. 2021. Zúčastnil se i bývalý vanovický hráč 
Zbyněk Tajovský, nyní hrající za Voděrady. Vítězství obhájil Michal Gonšor. 
Konečné pořadí:  1. Gonšor Michal 
                             2. Dokoupil Jiří  
                             3. Tajovský Zbyněk 
                             4. Palbuchta Kryštof 
                             5. Kubín František 
                             6. Chalupa David 
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Pokračování historie z minulého čísla 

Není známo kdy ani jak, ale větší část Vanovic se opět dostala do rukou 

světských velmožů, konkrétně do rukou pánů z Boskovic. První, o kom víme, že 

držel Vanovice, byl Jimram z Boskovic, který zemřel r. 1317. Jak vyplývá ze 

zápisů v zemských deskách, sloužily Vanovice jako věnný statek manželek pánů 

z Boskovic. Tak například Ješek, syn Arkeba z Boskovic, zapsal roku 1349 své 

matce Kčně 50 hřiven ročního příjmu na vesnicích Vanovicích, Sudicích a Lhotě, 

a jeho syn Oldřich zapsal opět 50 hřiven ročního platu z vesnic Pivína, Vanovic, 

Lešan, Vícova, Skyrova a Ohrozimi své manželce Zbyňce z Cimburka. 

Boskovický statek po smrti Oldřichově asi v r. 1391 přešel jako odúmrť na 

moravského markraběte Jošta, který jej zastavil pánům z Kunštátu. Vanovice 

však zdědil Oldřichův syn, řečený Ozor z Boskovic, o němž je zaznamenáno, že 

roku 1416 zapsal své manželce Elišce z Benešova 50 hřiven ročního platu na 

zbožím vanovickém. Po jeho smrti Vanovice přešly patrně do rukou jeho bratra 

Vaňka z Boskovic, který sídlil na hradě Cimburku. Je to týž Vaněk, který zakoupil 

polovinu letovického statku a polovinu borotínských dolů na železnou rudu od 

Miloty z Tvorkova a Elišky z Ronova a kterému roku 1458 Jiří z Poděbrad vrátil i 

boskovický hrad s celým panstvím. 

Po Vaňkovi z Boskovic držel Vanovice Václav z Boskovic, který se přičinil o to, 

aby zápisy do zemských desek byly pořizovány v českém jazyce. Po něm dědil 

Ladislav z Boskovic, který držel boskovický statek do roku 1520. Ladislav 

z Boskovic patřil k nejznamenitějším a nejbohatším moravským pánům. Roku 

1505 odkoupil i druhou polovinu statku Letovice a jeho zboží, k němuž patřily 

Boskovice, Letovice, Moravská Třebová, Trnávka, Úsov, Zábřeh a Ruda. Jeho 

teritorium se rozkládalo na rozloze 1 150 km2. Roku 1505 daroval Ladislav 

z Boskovic odúmrť většině vsí kolem Boskovic. Je téměř jisté, že mezi nimi byly i 

Vanovice, i když doklad se o tom nedochoval. Pro vesnici to bylo velikým 

obohacením. Když dříve někdo zemřel bez dědiců, přešel jeho statek na pána 

panství. Jakmile však pán daroval vesnici odúmrť, pak odumřelý statek připadl 

obci, která jej prodala dále. A právě tato skutečnost dala podnět k tomu, aby na 

vesnici byly založeny gruntovní a sirotčí knihy, v nichž by se přesně sledovalo 
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splácení gruntů. Nejstarší zápis v gruntovních registrech vanovických je z roku 

1529. Byl však vepsán podle jiného zápisu dodatečně. 

Po smrti Ladislava z Boskovic ujal se statků rodu Kryštof z Boskovic, který se 

proslavil v tureckých válkách. Války s Turky však byly také příčinou jeho 

zadlužení a toho, že své statky postupně rozprodával. Tak se stalo, že roku 1544 

prodal hraběti Kryštofu z Hardeka statek Letovice a přidal k němu i ves 

Vanovice, která předtím nikdy k Letovicím nepatřila. Od té doby byly osudy 

Vanovic spjaty s osudy statku letovického. 

Nejistota tureckých válek způsobila, že byly předepisovány nové daně. Vesnice 

byly vyzbrojovány a každý desátý muž musel být postaven do pole. Tak tomu bylo 

i ve Vanovicích, kde roku 1563 byla rozdělena zbroj mezi majitele gruntů, aby ji 

každý opatroval. Tak například v tehdejším seznamu čteme, že Mikuláš Vykoukal 

z č. 6 si vzal dvě ručnice, hákovnice a dvě kličky. Čada z č. 10 si vzal lopatu, 

kapalín (přílbu), dva plechy (prsní) a 1 hlavní. Vávra Vrázků z č. 8 si vzal šperloch, 

žleb a jednu šavli atd. Vanovice tehdy měly i svůj vojenský vůz. 

Z vanovických gruntovních knih poznáváme dnes, jak byla v té době obec řízena 

po stránce správní. V čele obce stál již od 12. století rychtář, který vykonával 

pravomoc soudní i policejní. Uložil-li pokutu, část mu zůstávala a část odevzdával 

pánovi. Aby se nad rychtáře nikdo z vesnice nemohl vyvyšovat, měl k dispozici 

největší podíl polí, obyčejně 2 lány (asi 40 ha). Úřad rychtáře byl zprvu dědičný 

a přecházel z otce na syna nebo prodejem na někoho jiného. 

Posledním dědičným rychtářem ve Vanovicích byl Bernart, jak o tom svědčí 

staré gruntovní knihy. Ponejprv se připomíná roku 1544, úřad rychtáře pak držel 

do roku 1551. Rychta stávala pod kostelem, v místech před Fabrikou, kde ještě 

nedávno byly sklepy. V tehdejší době bylo běžné, že sedláci od svého rychtáře 

museli vytrpět hodně svévole, a tak se stávalo, že majitel panství vykoupil 

rychtu, určil ve vesnici voleného rychtáře a pozemky si ponechal. Právě tak tomu 

bylo i ve Vanovicích. Úředně byl Bernart vystřídán v rychtářství už roku 1552 

vzdělaným Janem Pilátem, k prodeji rychty ovšem došlo až v r. 1561, kdy ji 

odkoupil Wolf Dětřich z Hardeka a na Letovicích za 1 000 hřiven. V r. 1563 už 

Bernart ve Vanovicích nebyl, patrně se odstěhoval do Jevíčka. Pozemky, které 
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k rychtě patřily, si ponechal majitel panství a postavil si ve Vanovicích dvůr 

(v místech dnešní Fabriky). 

Rychtářovi k ruce byl úřad, který tvořilo 6 konšelů. Zápisy do gruntovních knih 

se prováděly jednou nebo dvakrát ročně při soudu dědinném, obyčejně o sv. 

Duchu a sv. Václavu. Tehdy se za přítomnosti panského úředníka z Letovic, 

rychtáře a konšelů otvírala truhlice s gruntovní knihou, předstupovali žadatelé a 

dávali si provádět zápisy nebo odváděli splátky na grunty. 

Do knih se zapisovala každá změna gruntu. Stalo se například, že hospodář 

zemřel. A protože rychtáři a úřadu náležela péče o vdovy a sirotky, prodal úřad 

grunt buď jednomu ze sirotků, byl-li v létech, nebo jinému, kdo se o grunt 

ucházel, za cenu, která zůstávala stále stejná. Běžný grunt měl u sebe půl třetí 

čtvrti lánu (asi 12 ha) a stál 400 hřiven stříbra. Kupující musel ihned složit 

závdavek a každoročně se platilo asi po 6 hřivnách. Tak se splátky protahovaly 

na mnoho let. Z těchto splátek se vyplácely podíly připadající na vdovu a sirotky 

a na dluhy. Vzal-li si někdo ze statku osiřelou dívku za manželku, získal tím na 

gruntě tzv. spravedlnost neboli nápad – stal se nápadníkem statku. Stávalo se, že 

nechtěl čekat léta na splátky, a proto prodal svou spravedlnost za daleko nižší 

sumu, než kterou by mohl dostat. Peníze nezletilých sirotků zůstávaly v obecní 

truhlici a půjčovaly se pod úrokem dále, takže obec na nich slušně vydělávala. 

Každý, kdo kupoval grunt, musel tehdy za sebe postavit rukojmí na záruku toho, 

že bude dobrým hospodářem. Za rukojmí se stavělo asi 8 sousedů. Někdy se také 

stávalo, že některý grunt koupil sám majitel panství, pole si ponechal a statek 

prodal sedlákům zpět, ale už jen jako podsedek. Ve Vanovicích tomu tak bylo 

s grunty na číslech 12 a 25. Kolem roku 1600 bylo ve Vanovicích 29 gruntů a 18 

podsedků. 

Gruntovní knihy vydávají svědectví i o tom, jak vznikala osobní jména. Někdo se 

jmenoval třeba Jašek. Jeho syn Matěj se jmenoval Matěj Jašků, ale jen do doby, 

než se stal samostatným hospodářem. Jakmile dosedl na grunt, dostal jméno 

buď po gruntě, např. Nechodil, nebo nějaké přízvisko, třeba Smrdibota. Třebas 

Havel Ziška se jinak jmenoval Prdiveška, Mikuláš, syn Matěje z Vobory, zase 

Vykoukal. Nebo jiný příklad: Grunt Vomastův koupil Jan Štetků, ale po čase ho 
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nejmenují jinak než Jan Vomasta. Po něm koupil grunt Martin Šrámků a po dvou 

letech se už jmenuje Martin Vomasta. Je proto někdy svízelné hledat 

v gruntovních knihách jednotlivé majitele gruntů a jejich posloupnosti. 

Jak již bylo řečeno, od roku 1544 patřily Vanovice k panství pánů z Hardeka. 

Prvním majitelem Vanovic z tohoto rodu byl Kryštof, který držel Vanovice do 

roku 1558. Vyznáním byl luterán, a proto také toto náboženství na svých statcích 

všemožně podporoval a rozšiřoval. Po smrti Kryštofově zdědil panství jeho syn 

Wolf Dětřich z Hardeka, jehož péče o svěřený majetek byla na svou dobu 

příkladná. Svědčí o tom „Zřízení“, které pro svá panství roku 1561 sepsal a vydal 

a které pak bylo i ve Vanovicích každoročně předčítáno. 

„Zřízení“ mimo jiné nařizuje, aby poddaní dávali své děti do škol. Důkazy o tom, 

že byla ve Vanovicích na konci 16. stol škola nemáme, ale mohlo tomu tak být, 

protože z Vanovic pocházeli vzdělaní lidé, jako např. dva Janové Piláti, starší a 

mladší, z Vanovic pocházel i Mikuláš Vanovský, rychtář ve Slavkově v letech 1585 

až 1590, Jiřík Vanovský, který byl v letech 1600–1616 úředníkem panství 

Jaroměřice a Opatovice, a Jan Vanovský, majitel několika rynkovních domů a 

dvora v Jevíčku. 

Wolf Dětřich z Hardeka zemřel v 33 letech věku a po jeho smrti zdědil Vanovice 

Oldřich z Hardeka, po dalších 3 letech pak Jan Fridrich z Hardeka a konečně 

roku 1580 Jan z Hardeka, který roku 1592 přikoupil i panství Kunštát. Tento Jan 

z Hardeka rozšiřoval i hospodářství na svém dvoře ve Vanovicích. Snažil se ke 

dvoru připojit co nejvíce polí, a tak vykupoval selské grunty, jejich polnosti si 

ponechával a jako podsedky je prodával ještě téhož roku zpět. Byl to především 

grunt Šmejralovský (č. 24), koupený za 800 hřiven a vrácený za 80 hřiven, i 

grunt Šoupalovský (č. 25) a zaniklý grunt Smetanovský, jehož kopanina byla 

přidělena podsedku č. 12. Všechny tyto kupy byly provedeny roku 1592 a z toho, 

že vrchnost grunty vysoko přeplácela, vidíme, jaký na nich měla zájem. Takovým 

způsobem získala vrchnost pro svůj dvůr 2,5 lánu selských polí.  

(pokračování příště) 

Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 5,- Kč. 

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


