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Vážení spoluobčané, 
 

posledně jsem začínal Zpravodaj známým rčením brněnského barda 

Franty Kocourka, kterého mě omylem počítač přejmenoval na Kohoutka, za což se 

pozorným čtenářům omlouvám.  

Máme tu druhý měsíc v roce, únor, kdy se snad nejen naplní pořekadlo o Hromnicích a 

hodině více, ale věřím, že již následující měsíc přinese i zrušení některých opatření proti 

covidu. 

Ještě než přejdu k dění v obci, tak se vrátím k minulému Zpravodaji. Konkrétně 

k historii, kde jsem psal o tom, že v době ohrožení země tureckými nájezdy byla mezi 

majitele gruntů rozdělována zbroj. Mimo jiné i šavle, kterou obdržel majitel gruntu č. 8 

Wávra Wrázků. Psal se rok 1563.  A světe, div se, šavle je pořád na světě a v další části 

Zpravodaje ji uvidíte na fotce. 

A teď zpět do reality uplynulého období. Měsíc leden býval měsícem kultury, začínala 

plesová sezóna, prokládaná divadelními představeními, prostě kulturní život. To vše 

nám opět letos kvůli pandemii, nyní nejnověji pojmenované Omikron, bude chybět. 

Ještěže jsme na vesnici, kde alespoň kontakty mezi sousedy a přáteli probíhají. Letošní 

leden je však ještě o něco pochmurnější. 

Sledujeme s obavami situaci na pomezí 

Ruska a Ukrajiny, kde je uměle 

rozdmýcháván válečný konflikt. I přes 

naše území se v polovině tohoto měsíce 

bude přesouvat americká armáda, 

některé země, včetně naší, začínají 

dodávat Ukrajině střelivo a zbraně, aniž 

by mohly zaručit kým a proti komu 
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budou použity. Víme velice málo o skutečném rozsahu válečných příprav.  Možná si 

řeknete, že se nás to bezprostředně netýká, ale to není pravda. Někdo se nás snaží opět 

vtáhnout do války. I proto se o tom zmiňuji v našem Zpravodaji. 

A nyní se vrátím k dění v naší obci, které bylo zhodnoceno na posledním zasedání 

zastupitelstva 31. ledna. 

S radostí mohu sdělit, že byla dokončena oprava omítek v naší knihovně včetně malby. 

Akci kvalitně provedli p. Miloš Ševčík a Radovan Vojtěch. Myslím, že všichni návštěvníci 

knihovny ocení celý interiér, který je i díky péči p. Lady Kučerové reprezentační. 

Pravidelně doplňovaný knižní fond stále láká nové čtenáře, přijďte i vy. 

Obec uzavřela úvěrovou smlouvu na 8 milionů Kč na financování výstavby inženýrských 

sítí v části obce Na rozpadlé, jejichž realizace byla zahájena 2. února firmou Hroší stavby 

a.s. Olomouc. Ostatní náklady pokryjí výnosy z prodeje stavebních pozemků a rozpočet 

obce. Na prodej 10 pozemků je již uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a zaplacen 

úvodní poplatek. 

Bylo provedeno vyúčtování dotace z Jihomoravského kraje, kterou jsme obdrželi na 

opravu mostu a komunikace od silnice k rybníku. 

Čeká nás opět jedna nepříjemnost v podobě kácení kůrovcového lesa v k. ú. Pamětice, 

kde má obec také lesy,  a to v rozsahu asi 260 m3. 

Toto období je příznačné i tím, že podáváme žádosti o dotace na vyhlášené tituly radou 

Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo schválilo, že tentokrát požádáme o dotace na 

dokončení rekonstrukce cesty kolem rybníka opravou s recyklátem, kde je možné žádat 

až o 50 procent příspěvek kraje a dále o dovybavení naší zásahové jednotky SDH 

Vanovice v částce asi 54 tisíc Kč, kde je možná dotace 70 procent. 

Vichřice, která zasáhla celou naši republiku z 29. na 30. ledna, napáchala škodu i na 

střeše naší školy, kde vítr odtrhnul 15 hliníkových šablon. Po prvotním zásahu členů 

SDH opravu provedli pracovníci klempířské firmy p. Pospíšila ze Sudic hned v pondělí 

31. ledna. Nebylo to jen tam, jak uvidíte z přiložených fotografií.  
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A na konec jsem si ponechal jednu společenskou událost, kterou v tomto období jsou 

vždycky výroční valné hromady SDH v obou obcích. Více v další části Zpravodaje, včetně 

výročních zpráv. V závěru roku 2021 a na počátku roku 2022 proběhly inventury 

majetku obce k 31. 12. 2021. Více po projednání v příštím zastupitelstvu. 

I pro 1. pololetí roku 2022 jsme schválili prodejní cenu zbylých stavebních pozemků, a 

to za stávající cenu 1 500,-Kč/m2 vč. DPH. 

Nechtěl bych v žádném případě zapomenout na tříkrálové koledníky, kteří navštívili 

k potěše všech naše domácnosti. Více v další části Zpravodaje. V těchto dnech velká 

většina z vás, po obdržení faktury za vodné, přichází na obecní úřad provést úhradu či 

převzít přeplatek a rovněž zaplatit poplatek za psa a odvoz odpadů. Někteří v těchto 

dnech ve svých schránkách objevíte i výzvu k uzavření smlouvy na odběr vody. Týká se 

to odběratelů, kteří buď smlouvu vůbec nemají, nebo je stále napsána na někoho jiného, 

než na majitele nemovitosti. Oboje je špatně a je i ve vašem zájmu vše uvést do pořádku. 

A ještě jeden odstavec věnuji platbě za odvoz odpadů. Už jsme několikrát 

upozorňovali, že v nové vyhlášce došlo k jejímu navýšení na 800,- Kč za osobu trvale 

v obci přihlášenou, nebo objekt s číslem popisným nebo evidenčním. Občané 

zapojení do třídění jsou ve vyhlášce zvýhodněni a platí jen 550,- Kč. Osvobození od 

placení platí pro děti narozené v příslušném roce pro tento rok a starší občany nad 

80 let věku. 

A nyní ten problém, na který chci upozornit. Někteří z vás mají v obci více domů, 

které jsou propojeny a mají více čísel popisných. Zde se poplatek vztahuje na 

všechna č. p. Takže když např. někdo obývá jen jeden dům s č. p. a druhý je opuštěný, 

podle vyhlášky musí platit za obě č. p. nebo evidenční. I když má třídění, tak za jeden 

550,- Kč a za druhý 800,- Kč. Doporučení: V těchto případech zažádejte na odboru 

výstavby Městského úřadu v Boskovicích o sloučení čísel do jednoho a u ostatních o 

zrušení. Týká se to některých domů ve Fabrice, v Karlově ulici, ale i v Drválovicích. 

Tolik vysvětlení, abychom předcházeli vznikajícím nedorozuměním při placení.                  

Petr Dvořáček 
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Usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce Vanovice    

 
Datum konání:  31.1. 2022 
 
Čas konání:           17:00 hod.  
 
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lukáš Kohoutek, Linda 

Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 
  
Omluveni: Lenka Chalupová  
 
Ověřovatelé: Jiří Bohatec 

Linda Krejčiříková 
 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    
 
1. Kontrola plnění usnesení z 37. a 38. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o smlouvě budoucí s EG.D, a.s. 
4. Souhlas vlastníka pozemku 
5. Cena stavebních pozemků pro žádosti podané v roce 2022 
6. Stav probíhajících akcí, inventarizace 
7. Rozpočtová opatření 
8.  Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/39: ZO schválilo program jednání 39. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/39: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 37. a 38. zasedání zastupitelstva obce a 

k zápisům nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/39: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 

d) Usnesení 4/39: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou 

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 280 85 400 na pozemcích parcelní č. 

521, 522 a 523 v k.ú. Drválovice, na parcelní č. 447/1, 447/2, 447/3, 447/5, 447/6, 447/7, 992, 

448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/9, 448/10, 448/11, 448/13, 448/14, 448/15, 

448/16, 448/17 v k.ú, Vanovice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/39: ZO schvaluje odkup pozemku o výměře 25 m² pro vybudování trafostanice na 

parcele č. 448/4 v k.ú. Vanovice 

f) Usnesení 6/39: ZO schvaluje cenu stavebních pozemků na I. pololetí 2022 1.500,- Kč/m² včetně 

DPH 

g) Usnesení 7/39: ZO bere na vědomí informaci starosty obce o stavu a provedení investičních a 

neinvestičních akcí v měsíci lednu 2022 a o průběhu inventarizací majetku, závazků a 

pohledávek za rok 2021 

h) Usnesení 8/39: ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 24, 25 z roku 2021 a č. 1 z roku 2022 
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i) Usnesení 9/39: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje 

venkova JMK na opravu místní komunikace a pověřuje starostu obce podáním žádosti 

j) Usnesení 10/39: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK pro rok 2022 a pověřuje starostu obce podáním 

žádosti 

k) Usnesení 11/39: ZO schvaluje Smlouvu o provedení záchranného archeologického průzkumu 

pro akci „Vanovice, zasíťování území, komunikace“ s Muzeem regionu Boskovicka, příspěvková 

organizace, Hradní 642/1, 680 01 Boskovice, IČ 045 36 649 a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

l) Usnesení 12/39: ZO schvaluje vyvěšení záměru prodeje parcely č. 448/4 v k.ú. Vanovice o 

výměře 25 m² pro výstavbu trafostanice 

Komentáře a fotky  

   

Tříkrálová sbírka 

Asi nejvýznamnější událostí na počátku roku 2022 byla opět tradiční tříkrálová sbírka. 

Po loňském náhradním řešení, kdy jsme museli oželet koledníky a museli jsme vzít za 

vděk jen sbírkou provedenou na obci a v Jednotě, bylo vše letos opět tak, jak má být. Do 

našich domácností se vypravili 4 tříčlenné skupiny koledníků, pod dohledem dospělého 

doprovodu. Píseň „My tři králové, jdeme k vám“… jistě potěšila každého, kdo poté rád 

přispěl na dobročinné účely prostřednictvím Charity. „Králové“ v mnoha domácnostech 

obdrželi sladkou odměnu. A na vstupu do domů se objevil nový letopočet 2022. 

A kolik sbírka v naší obci vynesla? Opět rekord, tentokrát  25 095,- Kč. Děkujeme. 

Poděkování jsme obdrželi i od ředitele Oblastní Charity Blansko, Ing. Pavla Kolmačky. 
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Obec Vanovice se s radostí připojuje k poděkování všem dárcům, koledníkům i 

všem, kteří se na sbírce aktivně podíleli. 

Z naší obce to byli zejména: 

Koledníci a jejich doprovod: 

Dominik Dvořáček                                                                  Dominik Veselý 

Tereza Dvořáčková                                                                 Jan Přibyl 

Míša Burkoňová                                                                       Štěpán Pavlík 

Dozor p. Dvořáčková Alena                                            Dozor p. Veselá Naďa 

 

Šimon Řehák                                                                              Nikola Pospíšilová 

Štěpán Pírek          Vendula Šormová 

Erik Burkoň                 Noemi Smékalová 

Dozor p. Hegerová Věra                                    Dozor p. Tereza Marková 
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Výstavba inženýrských sítí  pro nové rodinné domy 

Jak již jsem předeslal v úvodníku, byla ve čtvrtek 3. února na obecních pozemcích Nad 

rozpadlou, mezi obcemi Vanovice a Drválovice, zahájena jedna z největších investic 

obce za víc jak 15 let - zasíťování a příprava pozemků pro výstavbu nových rodinných 

domů. Zbudována bude nová 

komunikace, kanalizace, rozvod 

vody a elektřiny k pozemkům. 

Investici bude v letošním roce 

realizovat vybraná firma Hroší 

stavby a.s. Olomouc. Sítě budou připraveny v první fázi pro 15 RD, z nichž již na deset je 

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a uhrazen základní nevratný příspěvek. Celková 

cena zasíťování je 24 milionů Kč, na kterou si obec musela vzít úvěr ve výši 8 milionů 

Kč. Zbývající částka bude uhrazena z prodeje pozemků a rozpočtu obce. Zastupitelstvo 

na svém posledním zasedání potvrdilo stávající cenu pozemků na 1. pol. letošního roku 

ve výši 1500,-Kč/m2. Velikost pozemků je kolem 800 m2. Případní zájemci o zbylé 

pozemky se mohou přihlásit na obecním úřadě. 

 

Charitní poradna     

Charitní poradna nabízí od nového 

roku svoje služby více lidem. 

Charitní poradna poskytuje bezplatně 

pomoc, podporu a rady lidem 

v nepříznivé sociální situaci v okrese 

Blansko. Protože stoupal počet lidí 

v regionu, kteří služby poradny Charity 

Blansko využívali, podařilo se navýšit 
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kapacitu z dvou na čtyři pracovnice. 

Do pracovišť Charitní poradny v Blansku a v Boskovicích tak můžou lidé přijít kromě 

dřívějšího pondělí odpoledne nově také v úterý, ve středu a ve čtvrtek dopoledne. Do 

Letovic pak ve středu odpoledne.  

Služby Charitní poradny jsou tu pro lidi ve špatné sociální situaci, kteří nemají dostatek 

financí nebo nevědí, jak svoje potíže řešit. „Nejčastěji se na nás obrací klienti kvůli 

dluhům, exekucím, s problémy v pracovně právních vztazích, v rodinném právu. 

Pomáháme také s vyřizováním sociálních dávek,“ informuje vedoucí poradny Kateřina 

Korbelová. 

Složité právní případy, zejména majetkové, Charitní poradna nevyřizuje. „Můžeme však 

s vámi probrat základní postupy a odkázat na další odbornou pomoc,“ dodává vedoucí 

poradny. 

Podrobnější informace včetně aktuální provozní doby Charitní poradny najdete na 

webových stránkách www.blansko.charita.cz, na čísle 516 411 583 nebo e-mailu 

poradna.boskovice@blansko.charita.cz. 

Údržba zeleně v obci začíná 

V minulých dnech začali naši zaměstnanci s tradiční údržbou veřejné zeleně v obci. Jistě 

jste si povšimli ořezaných tújí u mostu na dolním konci Vanovic a také zejména 

přerostlého keře u chodníku před domem č. p. 

146 a 48. Ořezané větve byly odvezeny a spáleny. 

V další údržbě bude brzy pokračováno. 

   

 

 

 

http://www.blansko.charita.cz/
mailto:poradna.boskovice@blansko.charita.cz
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Kolíkové dotace  - příspěvek z Jihomoravského kraje 

Jelikož k 1. září tohoto roku končí možnost výměny starých kotlů na tuhá paliva, které 

nesplňují podmínky snížených emisí, vyhlašuje Jihomoraský kraj poslední výzvu na 

podporu jejich výměny. 

Kotlíkové dotace III 

2. krajská výzva 

Poslední šance pro žadatele, kteří nebudou splňovat podmínky nového programu 

- Kotlíkové dotace IV 

Jihomoravský kraj vyhlašuje druhou krajskou výzvu v programu Snížení emisí z 

lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III 

 
Závaznou dokumentaci k výzvě naleznete na Dotačním portále Jihomoravského kraje 
pod odkazem níže. Sběr žádostí bude zahájen 7. 2. 2022 v 10.00 hodin. Do tohoto 
termínu není možné žádost o dotaci podat. Formulář žádosti o dotaci k vyplnění bude 
zveřejněn na Dotačním portále Jihomoravského kraje 7. 2.2022 v 10.00 hodin (v 
tuto chvíli je zveřejněn pouze vzor žádosti).  

Alokace finančních prostředků. V rámci této výzvy je alokováno na investiční finanční prostředky 
určené na dílčí projekty fyzických osob 8.000.000,00 Kč. Předmětem podpory je výměna kotle na 
pevná paliva s ručním přikládáním za: - tepelné čerpadlo - kotel pouze na biomasu s 
automatickým přikládáním (např. štěpka, pelety) - kotel pouze na biomasu s ručním 
přikládáním (např. kusové dřevo) - plynový kondenzační kotel 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je rodinný dům 
vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5. 

Maximální výše podpory Tepelné čerpadlo 80 % 120.000,00 Kč, Kotel výhradně 

na biomasu – automat 80 % 120.000,00 Kč, Kotel výhradně na biomasu – ruční 

80 % 100.000,00 Kč, Plynový kondenzační kotel 75 % 95.000,00 Kč. 

Se zpracováním žádosti vám rády pomohou firmy, které se výměnou kotlů 

zabývají. 

Ukončení výzvy je stanoveno do  29. 4. 2022 nebo do vyčerpání alokace. 
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Větrná smršť a její následky v naší obci 

Ze soboty 29. na neděli 30. ledna se přehnala přes území celé naší republiky, ale i 

naší obce vichřice, která místy dosahovala síly orkánu. Napáchala škody zejména 

na střeše budovy naší školy, kde vítr utrhnul asi 16 hliníkových šablon a hrozilo i 

další poškození. Prvotní zabezpečení provedli členové SDH Vanovice a hned 

v pondělí střechu odborně opravili pracovníci firmy Pospíšil s.r.o. ze Sudic. 

K dalším škodám došlo v lese po silnici na Letovice. Také zde zasahovali při 

odklízení popadaných větví naši hasiči. Vítr odnášel nejen střechu, ale i 

uskladněný materiál na dvorech, o čemž svědčí záběry pořízené v těchto dnech. 

Drobné výpadky veřejného osvětlení byly průběžně odstraňovány, až do 

pondělního zklidnění. 
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Včelařské ohlédnutí 

 

Na závěr vám přináším malé ohlédnutí za rokem minulým. Jednak od včelařů 

z Knínic, kde jsou velice aktivní i naši Vanovičtí a Drválovičtí, a potom také 

výroční zprávy s hodnocením činnosti našich SDH, kde proběhla výroční valná 

hromada. 

 

Včelařské ohlédnutí, ale i výhled na jaro 2022       

 

                        Advent, Vánoce, Nový 

rok….. a? Jaro! Na Tři krále o krok 

dále, na Hromnice o hodinu více… 

Toto nelze zastavit. 

                       Co máme za sebou -

krmení včeliček, péči o jejich zdravotní 

stav, boj s nemocemi a škůdci. 

V prostoru Malé Hané nemáme mor 

včelího plodu a boj s varoázou se stal 

součástí včelařské praxe. Zimní 

vyšetření měli potvrdí výsledky péče chovatelů o včelí rodiny. To bude půl února. Zkusíme 

napravit jarním přeléčením to,  co se nepodařilo v podzimní etapě péče o včely. 

                      V okolí úlů začnou vykukovat sněženky, bledulky a čemeřice… Přichází svátek 

včelařů - první jarní prolet včel, kdy sluníčko vytáhne včelky k prvnímu jarnímu proletu a 

ukáže sílu života. Krása! Ten bzukot jsou včelařovy varhany. Zlatý pyl je potravou pro nové 

generace včel, jejich lékem i chlebem.  

                      Za sebou máme výroční schůze i XI. sjezd ČSV s volbou vedení svazu na dalších 5 

roků. Ve vyšších patrech „včelaření“ probíhají třenice a souboje – nejde o nic jiného a 

jednoduššího jak o peníze, o ovládnutí trhů, získání dotací, podpor, grantů. I tisícovka (a nás 

je 50 000 tisíc) drobných, zájmových chovatelů, co rozdáme svůj med v rodině, prodáme pár 

kilo ze dvora, se stává v součtu objemu produktů soupeřem na trhu, je překážkou, je tedy 

nechtěný. V našem svazu je historie, síla, tradice. České organizované včelařství má 150 

roků.                                           

                      Nechme to stranou - pojďme k práci drobného  včelaře, s krásným výhledem do 

budoucnosti - k jaru. Vynechme výnosy medu, komerční chovy, chovy matek a prodeje 
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oddělků, úlů, pomůcek. Poodhalme tajemno - podstatu: Práce u včel nabízí obrovský 

duševní prostor: lásku, klid, mír, uvolnění. Odklonem od davů, hluku dopravy, strojů, zmatku 

a psychických zátěží z uspěchaného života, epidemií. Na své včelnici, u svých včel nachází 

včelař lék na horečku, která zmítá celým světem, zde splývá s přírodou, nahlíží do jejího 

nitra, objevuje její sílu a moudrost. 

                    Výsledky práce tisíců včeliček a včelaře přicházejí ve formě lahodného produktu 

na váš stůl. Krásná, zdravá přírodní potravina nepotřebuje reklamu. Med z Malé Hané je 

naše potravina i lék. Najděte si svého včelaře. 

                   Včelí rodiny přechází k jaru, tak jako my. Těšíme se. 

                                                                                       Josef Vala, předseda ČSV ZO Knínice 

 

Výroční valná hromada SDH Vanovice 

Vážení bratři a sestry hasiči,  

Dovolte, abych Vás seznámil s činností sboru za uplynulý rok 2021.  

Začátek roku byl poznamenaný koronavirovou pandemií a nouzovým stavem, což de facto 

omezilo veškeré volnočasové a spolkové aktivity.   

První naší společnou akcí v roce 2021 tak byl až sběr železného šrotu. Výtěžek z této akce byl 

díky příznivé výkupní ceně téměř 34.000,- Kč. Mezi odpadem bylo nalezeno i motorové kolo, 

které bylo ihned starostou sboru zkonfiskováno s tím, že bude přestaveno na naše historicky 

první zásahové motokolo. Jeho přestavbu zajišťuje bratr Filip Maršál, kolo by mělo být 

představeno v rámci letošních oslav 150. výročí založení sboru. O dva týdny později pak 

proběhla brigáda na úpravu okolí dolního rybníka.  

V červnu se konala brigáda na čištění požární nádrže v Křemílkách, opět za vydatné pomoci 

sboru SDH Cetkovice. Cílem bylo připravit tuto vodní plochu na letní radovánky, což se 

alespoň v úvodu letních prázdnit určitě povedlo.  

Začátkem července jsme za KD uspořádali tradiční sousedské posezení s opékáním makrel. 

Bylo rozhodnuto, že podstatná část výdělku bude věnována jihomoravským obcím, které 

koncem července zasáhlo ničivé tornádo. Sbor však neposkytnul jen finanční podporu, ale 

přišel i s nabídkou fyzické pomoci v zasažených oblastech. 8. července jsme pak byli do 

zasažené oblasti na jeden den vysláni, podíleli jsme se na uložení humanitární pomoci v obci 

Hrušky.  
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Letos byl opět po krátké pauze ve Vanovicích obcí uspořádán Malohanácký jarmark, 

tentokrát se konal v areálu za místním kulturním domem. Hasičům připadl tradiční úkol 

v podobě zajištění občerstvení, pomáhali rovněž s přípravou a úklidem areálu.  

Koncem srpna se zástupci našeho sboru zúčastnili slavnostní schůze a ukázek k oslavám 140. 

výročí SDH Cetkovice.  

Začátkem září členové sboru uspořádali předpouťové posezení, protože konání předpouťové 

zábavy nebylo možné kvůli Covidu. Druhý zářijový víkend proběhl ostrý zásah při požáru lesa 

v místech nad Okem. Zde byly poprvé vyzkoušeny naše dva nově zakoupené hasící vaky, 

které byly do výbavy sboru prozřetelně pořízeny i  díky iniciativě starosty naší obce. Třetí 

zářijový víkend se náš sbor zúčastnil dálkové předávky vody vahadlovou stříkačkou v 

Úsobrně. V tomto měsíci byl za člena sboru také přijat Matěj Štěpán.  

Konec října patřil tradičně lampionovému průvodu k oslavám vzniku Československé 

republiky, kde jsme měli opět na starost občerstvení. 

V listopadu proběhlo praktické školení zásahové jednotky v Korbelově Lhotě organizované 

HZS JmK. Členové jednotek si zde procvičili zásahy při událostech, jako byl požár pole, 

autonehoda, vyproštění osoby při zavalení stromem v lese, zavalení osoby sutí při výbuchu 

plynu, oživování dítěte, navádění vrtulníku a rojnice při hledání ztracené osoby v lese. Za mě 

obrovský přínos pro všechny zúčastněné a získání nových znalostí. 

Tohle byl stručný přehled činnosti sboru za uplynulý rok. V roce 2021 oslavili své životní 

jubileum členové našeho sboru, Eva Čejková a Jan Učeň. 

Dále bych Vám chtěl popřát hodně štěstí a zdraví v následujícím roce.  

    

Svatopluk Dračka - 

– starosta SDH Vanovice 
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 Výroční valná hromada SDH Drválovice -                                        Karel Valenta - jednatel 

Zpráva o činnosti SDH Drválovice za rok 2021 dne 21. ledna 2022 

Členská základna Sboru dobrovolných hasičů Drválovice se snažila plnit v roce 2021 
jako každoročně klasické úkoly vyplývající z náplně její činnosti. 
Rok 2021 se nesl v duchu značných omezení, vyplývajících z vládního opatření kvůli 
šíření nákazy COVID-19. 
I přesto jsme se snažili uspořádat tradiční zaběhnuté akce. 
Co se týká požárních soutěží, tradičních hasičských akcí a setkání, ty byly taktéž 
omezeny, zrušeny. 
Přesto se nám podařilo koncem léta úspěšně svolat „ostrý zásah“ na úklid našeho 
lesního areálu Výletiště. Takto - jako již tradičně proběhl v Drválovicích  „Den Země“. 
Chtěli bychom zároveň i touto činností dát hlasitě na vědomí, a vlastně i požádat 
všechny návštěvníky lesa a okolní přírody, aby se chovali k těmto útvarům jako k živým 
organismům. Snad pak budeme mít možnost předat něco budoucím generacím. 
V průběhu roku 2021 se vedení našeho SDH účastnilo různých zasedání, porad a aktivit 
našeho okrsku. V listopadu 2021 proběhlo shromáždění představitelů sborů a okrsků 
okresu Blansko, které se konalo v kulturním zařízení v obci Černovice. Účastníci zde byli 
seznámeni s dosavadní činností a plány na další rozvoj. 
Musím připomenout loňskou červnovou živelnou katastrofu na jižní Moravě, kde 
tornádo poničilo několik vesnic. Kromě finančního přispění našich členů je nutné 
vyzdvihnout dobrovolnickou pomoc našeho bratra Ladislava Marka, který se v červenci 
2021 aktivně zapojil na odstraňování následků v postižených oblastech. 
Ke stavu členské základny uvádím současný počet 28 členů. 
Dne 16. 6. 2021 zesnula ve věku nedožitých 69 let dlouholetá členka SDH Drválovice – 
Jaroslava Kavanová. Připomeňme si ji jako skromnou a pracovitou, ale také jako vedoucí 
ve své době velice úspěšného ženského družstva SDH Drválovice. 

Na závěr snad jen to, že doufáme,  že v tomto roce se snad  zlepší celková obtížná 
situace vyvolaná pandemií Covid-19 ve společnosti  a že se společně setkáme na akcích 
SDH. 

Děkujeme každému, kdo přispěl svým 
dílem ke 
konání 

uvedený
ch akcí 
našeho 
sboru. 
Tomu 

pak 
právem 
přísluší 

uznání a poděkování za odvedenou práci. 
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Jubilanti v měsíci  únoru 2022  

 

Vladimír Čejka                    -                           Vanovice 

Jiří Bohatec                           -                           Drválovice  

Marcela Buttová                 -   Vanovice 

Jitka Bahnovská                 -                            Vanovice 

Zdeněk Chladil                    -                            Vanovice 

Libor  Formánek                 -                            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. 

 

ÚNOR 2022 

 

5.2. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová) Knínice u Boskovic, 330  774 844 735 

6.2. MUDr. Kubínová Eva  Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

12.2. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko   516 414 291 

13.2. MUDr. Kupková Jarmila  Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 457 

19.2. MUDr. Kutlíková Tatiana Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007 

20.2. MUDr. Loskot Pavel  Svitávka, Hybešova 197    516 471 210 

26.2. MUDr. Lukeš Pavel  Boskovice, Smetanova 24     516 454 046 

 

 

 

Vyčištěný kurt  



17 17 

 

SPORT 

 

STOLNÍ TENIS 

 

Regionální přebor III. třídy                                      Regionální přebor IV. třídy 
 
Vanovice A - Petrovice A  10 : 8                           Vanovice B - Kunštát D  10 : 8 
Body: Klement R.     4                                             Body: Palbuchta K.     4 
          Gonšor M.      2,5                                                          Kubín F.            3 
          Palbuchta K.   2,5                                                         Chalupa D.       3 
          Kubín F.          1                                                                
 
 
Zbraslavec D - Vanovice A  16 : 2                         Rohozec C - Vanovice B  2 : 16 
Body: Gonšor M.      1                                               Body: Palbuchta K.   4,5 
           Klement R.     1                                                            Chalupa D.      4,5   
                                                                                                   Kubín F.           3,5 
                                                                                                    Chlup R.          3,5 
                                               
Vanovice A - V. Opatovice C  8 : 10                   Vanovice B - Žďárná C  12 : 6 
Body: Klement R.     4                                               Body: Palbuchta K.    4,5 
          Gonšor M.     2,5                                                             Kubín F.           3,5 
          Palbuchta K.  1,5                                                           Ševčík F.           3 
                                                                                                      Chlup R.           1 
 
 
Svitávka A - Vanovice A  10 : 8                               Vísky A - Vanovice B  3 : 15 
Body: Gonšor M.        3                                                Body: Kubín F.          4,5 
             Palbuchta K.   3                                                              Chlup R.        3,5 
              Klement R.     1                                                             Palbuchta K.  3,5 
              Kubín F.          1                                                             Chalupa D.     3,5 
 
 

 

ŠACHY 
 
Letovice - Vanovice  4 : 1                                       Knínice - Vanovice  4,5 : 0,5                  
Body: Zapletal K.   0,5                                                Body: Zapletal K. 0,5 
             Čejka M.      0,5                                                             
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Pokračování historie z minulého čísla 

Ještě než se vrátím k pokračování historických pohledů, slíbil jsem překvapení  

v podobě fotek meče, který se našel při rekonstrukci střechy domu č. 8. 

Meč pochází z r. 1563, kdy hrozila turecká invaze do našich zemí. Zbroj byla 

rozdělena mezi majitele gruntů, aby ji každý opatroval, a tak  Wávra Wrázků 

z č. 8 kromě jiného dostal i tuto šavli, Je zachovalá, včetně kožené rukojeti. Je 

to podobný unikát, jako objev pistole řídícího 

učitele Náhlíka v hospodářské budově školy 

při její rekonstrukci a stavbě kuchyně.  

 

 

   

  

 

 

 

 

A nyní již tedy další kapitola našeho vyprávění. 

 Po smrti Jana zdědila panství dcera Regina Juliana z Hardeka, která si 

vzala roku 1613 za manžela Jindřicha Václava z Turnu a Valsasiny. Regina po dvou 

letech zemřela a Jindřich se podruhé oženil s vdovou po Bohuši ze Zástřizl, 

majiteli panství boskovického, Apolenou ze Žerotína, která byla sestrou Velena 

ze Žerotína, majitele panství Moravská Třebová a znamenitého vojevůdce 

povstaleckých stavovských vojsk. Tak se Jindřich z Turnu stal majitelem velkého 

panství, zvláště když roku 1613 přikoupil ještě panství borotínské. 

 Jindřich Václav z Turnu se činně účastnil českého povstání proti 

Habsburkům roku 1618 a byl jedním z předních direktorů, kteří za povstání 
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spravovali Moravu. Po bitvě na Bílé hoře se ovšem rychle přeorientoval, 

přestoupil na katolickou víru a prostřednictvím svých přátel zažádal o pardon, 

který mu byl skutečně roku 1622 udělen. Jeho statky tedy ušly konfiskaci. 

Ale to už se dostáváme k době, kterou známe pod názvem třicetiletá válka. 

 Léta třicetileté války znamenala pro mnohé vesnice naprostou zkázu. Roku 

1624 se usadila v Letovicích císařská artilerie, na kterou musely přispívat okolní 

vesnice, včetně Vanovic, i město Jevíčko. Později byl letovický hrad na čas 

obsazen švédským velitelem Wolfem Abrahamem ze Solhausu, nejvyšším 

vachmistrem švédské kornety. Letovičtí museli dát vojsku sukno, obuv, pistole, 

sedla, koltry a některé věci museli přivézt z Třebové, kde za ně zůstali dlužni. 

Tehdy patrně nezůstaly ušetřeny ani Vanovice, stejně jako v roce 1645, kdy byly 

Letovice Švédy obsazeny opět. 

 Nejhorší doba však nastala teprve po válce. Na místo Švédů nastoupila 

vojska  císařská, kterým se musely odvádět tzv. porcie (tj. dávky masa, obilí a 

slámy na jednoho vojáka a koně denně.) Už v dubnu roku 1650 podle kvitance 

panského úředníka Melichara Závadského zaplatily Vanovice za 16 dnů a platily 

pak každých 14 dnů od 2. dubna do 19. června po 4 zlatých, 23 krejcarech. 

Poměry se ještě zhoršily v roce 1653. Vojsko, které leželo v Letovicích, si tehdy 

vymáhalo dlužné porcie samo, nehledíc nijak na to, že obec je stálým placením 

vyčerpána. Nadto bylo nutno platit i tzv. kontribuční daň. Roku 1957 platily 

Vanovice například 220 zlatých kontribuční daně, roku 1697 už měly platit 

dokonce 377 zlatých. Ve skutečnosti ovšem zaplatily jen 59 zlatých. 

Aby se rozpis daně dál spravedlivě, byl roku 1655 pořízen tzv. lánský rejstřík a 

v roce 1674 byla provedena lánská vizitace, která měla napravit případné chyby 

v rejstříku. Tehdy bylo ve Vanovicích napočítáno 7 berních lánů, 8 achtlů (osmin). 

Podle berních lánů se pak platila daň. Pojmem lán se nerozuměla plošná výměra, 

ale výtěžek v měřicích. Měřice byla dutá míra o obsahu 61,5 litru. Proto byla 

výměra lánu v každé vesnici jiná. Komise tehdy v onom roce 1674 napočítala ve 

Vanovicích 4 tříčtvrtlánové statky (č. 34, 11, 53, 3),  13 gruntů o rozloze půltřetí 

čtvrtě, 6 půllánových statků, jeden půlčtvrteční grunt a jeden podsedek. Všichni 

ostatní osadníci byli jen chalupníky bez polí. Z toho, že Vanovice měly jen 4 
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pusté grunty, vidíme, že oproti sousedům přestály válku velmi dobře. Vždyť 

tentýž rejstřík napočetl v Letovicích ze 188 domů 105 pustých a více než jedna 

třetina pustých domů byla v Kochově, Chlumu nebo Třebětíně. V Jevíčku bylo 

pustých 62 domů z 212. 

 Rozmařilý Karel Kašpar z Turnu prodal Letovice roku 1654 Jiřímu 

Bruntálskému z Vrbna a ten je již po 10 letech prodal Evě Erdody Forgáčové, 

která je zase po dvou letech prodala Alžbětě z Náchoda. Konečně roku 1668 se 

dostaly do rukou ostřihomského arcibiskupa Jiřího Szelepczenyi z Pohronče. Po 

něm zdědil celý majetek roku 1692 Štěpán Kordič z Pohronče. Za tohoto 

majitele došlo ve Vanovicích k novému rozdělení a rozměření všech pozemků. 

V té době to byla jakási velká pozemková reforma. Výměra polí oproti lánské 

vizitaci vzrostla o 136 mír, což znamená, že v pole byly proměněny i kopaniny a 

panské pastviny a mnohá půda dosud nevyužívaná. Dřívější rozdělení gruntů bylo 

zrušeno a půda byla rozdělena všem statkům stejně. Každý sedlák měl nyní asi 

v 18 kusech celkem 36 mír polí, 1,5 míry pastvin, 1 – 2 míry zahrady při domě a 6 

kusů louky na 2 fůry sena a 1 fůru otavy. Také k chalupám uvedených v lánském 

rejstříku z roku 1661 bez polí přidělil Štěpán Kordič pozemky. 

 V roce 1700 spálil požár skoro celou vesnici i s kostelem a způsobil nemalé 

zadlužení celé obce. Obec nebyla schopna platit kontribuci, a tak byla 

potrestána tím, že do ní byli vysíláni exekuční vojáci, tzv. exekventi. Byli to 

většinou vysloužilci – invalidé, kteří denně vymáhali dlužný poplatek, a obec je 

musela živit. Stát tím zabil dvě mouchy jednou ranou: Zajišťoval živobytí pro 

invalidy a zároveň získával výběrčí daní. Obec tedy musela platit denně 4 

krejcary až do vyplacení celého dluhu. Z těchto 4 krejcarů si exekvent nechával 

dva krejcary a dva odváděl státu. 

  

 (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 


