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Vážení spoluobčané, 
 

když jsem psal úvodník únorového Zpravodaje a opatrně sdílel svoje 

obavy z vypuknutí války na Ukrajině, netušil jsem, že ty se v závěru měsíce února 

potvrdí. Rusko ke škodě své i celého světa napadlo tuto zemi a rozpoutalo válku na 

celém jejím území. Všechny země světa si po 2. světové válce řekly, že se podobné hrůzy 

a konflikty již nesmí opakovat. Zvláště v Evropě, která byla touto válkou nejvíce 

poškozena a zahynulo zde i nejvíce lidí. A vidíte, nestalo se tak. Již v březnu 1999 byla 

napadena první evropská země, nám blízká Jugoslávie, podobně jako teď bez mandátu 

OSN. Válka trvala 78 dnů, přinesla velké množství obětí a dala vzniknout novému státu 

Kosovu. Původně svazová republika se rozpadla na jednotlivé státy. Vše podobně jako 

na Ukrajině  začalo občanskou válkou. A jak vidíte, další světová velmoc zase o sobě dala 

vědět. Jenže tentokrát se svět hlasitě ozval a obrovská vlna solidarity dala i velmoci na 

vědomí, že překročil všechny meze a Rusko se ocitlo v naprosté izolaci. S napětím 

sledujeme hrdinný boj Ukrajinců. Nejsmutnější na tom všem je, že proti sobě stojí dva 

bratrské slovanské národy. Kdo pamatuje Československo - je to jako bychom my válčili 

proti Slovákům. Do pozadí všech událostí ustoupil i covid, i když i v naší obci o sobě 

dává stále vědět. 

Aby toho všeho nebylo málo, událo se v našem regionu několik tragických události, 

které vyvrcholily požárem rodinného domu. Jen díky bleskovému zásahu hasičů nejen 

našich, ale i dalších padesáti, jak profesionálních, tak dobrovolných, byl požár 

zlikvidován, i když škoda na majetku je značná. Zachráněny však byly další sousední 

nemovitosti. Všem, kteří pomáhali, děkujeme a s poděkováním se přidává i celá 

postižená rodina. K dalšímu požáru došlo ve středu 2. 2., kdy neopatrností při 

vypalování trávy začala hořet louka s částí lesa, na pomezí Vanovic a Borotína. Díky 

všímavosti vanovického občana a bleskovému zásahu našich hasičů v součinnosti 

s profesionály z Velkých Opatovic, Boskovic a Letovic došlo k uhašení a zamezení šíření. 

Poškozené bylo i oplocení višňového sadu a stromků. I přes každoroční upozorňování 

na zákaz vypalování suché trávy jsou někteří občané bohužel stále nepoučitelní. 
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A nyní se vrátím k dalším událostem v obci v uplynulém období. Jistě každý, kdo chodí 

kolem,  zaregistroval velký a čilý stavební ruch mezi oběma našimi obcemi, kde v plném 

rozsahu pokračuje výstavba inženýrských sítí pro výstavbu nových rodinných domů. 

Akci realizuje firma Hroší stavby a.s. Mezi jejími pracovníky jsou i muži z Ukrajiny, kteří 

jsou ubytováni, jak jste určitě zaregistrovali, v domě, který obec zakoupila pro svoje 

potřeby. Ve středu za nimi přicestovaly i manželky s dětmi, které uprchly z válečného 

konfliktu na Ukrajině.  Věřím, že od nás všech se jim dostane vřelého přijetí a budeme je 

nejen tolerovat, ale i podporovat, což se již děje a já vám moc děkuji. 

Zastupitelstvo se sešlo 28. 2. na svém 40. zasedání a s výsledky jednání budete 

seznámeni v přehledu usnesení. Kromě bodů jednání informoval starosta obce v části 

různé o podání žádostí o dotace na Jihomoravský kraj, a to na rekonstrukci komunikace 

u rybníka a dále na vybavení hasičského sboru. Poděkoval hasičům, kteří se zapojili do 

hašení požáru ve Vanovicích 27. 2. Dále podal informaci o ubytování ukrajinských 

občanů. Jak jsem psal výše, jedná se o manželky a děti pracovníků, kteří pracují na 

výstavbě inženýrských sítí.  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s úmyslem rodiny Kučerovy, která chce nechat zhotovit 

pamětní desku panu Ladislavu Tajovskému na jejich domě ve Vanovicích, a dohodlo se, 

že vyzveme rodinu k podání žádosti o příspěvek na realizaci. 

Jsem rád, že vám mohu v další části Zpravodaje ukázat, že alespoň v naší základní a 

mateřské škole kultura neusnula. Děti oslavily ostatky maškarní veselicí ve školce i v 

kulturním domě. Ve Zpravodaji se objeví i pozvánka k zápisu dětí do obou našich 

zařízení. 

Ještě k tomu, co se řeší. V prvé řadě je to možnost požádat o dotaci na výsadbu 

listnatých stromů u nové výstavby rodinných domů, v místech, kde je ochranné pásmo 

VT plynovodu a kde se nesmí nic stavět. Důležitější je však to, že byla zahájena prvním 

jednáním realizace komplexních pozemkových úprav v obou našich obcích. Jedná se o 

úpravy katastrů obou obcí, zemědělské půdy – zejména komunikační síť, výsadbu alejí, 

zadržení vody v krajině, protipovodňová opatření. O průběhu budete průběžně 
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informováni a proběhne i veřejné projednání navržených úprav. A závěrem dnešního 

úvodníku mně dovolte splnit jednu milou povinnost. A to, abych poblahopřál všem 

našim ženám k jejich svátku, Mezinárodnímu dni žen, který celý svět slaví tradičně 8. 

března.  

Vážené a milované ženy. Ať jste slečny, mámy, 

manželky, tety, babičky, prostě všechny.  Chtěl 

bych Vám z celého srdce poděkovat za Vaši práci, 

za obětavost i úsilí, které vynakládáte na šťastnější 

život svých rodin, své obce i celé naší vlasti. Moc si 

Vaší práce vážíme, neboť bez žen by nebylo života 

a radosti na Zemi.         

                                                        

Petr Dvořáček                             

 

Usnesení ze 40. zasedání zastupitelstva obce Vanovice    

 

 
Datum konání:       28. 2. 2022 
 
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., Miroslav Přibyl 
  
Omluveni:  Josef Pavlík ml. 
 
Ověřovatelé: Lukáš Kohoutek 

Linda Krejčiříková 
 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
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Program:    
 
1. Kontrola plnění usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro EG.D, a.s. 
4. Inventarizace majetku k 31. 12. 2021 
5. Rozpočtová opatření 
6. Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/40: ZO schválilo program jednání 40. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/40: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 39. zasedání zastupitelstva 

obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/40: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 

d) Usnesení 4/40: 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 pozemku parcelní č. 523 v k. ú. Drválovice a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/40: ZO schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku, závazků a 

pohledávek obce Vanovice ke dni 31. 12. 2021, tj. inventarizaci za rok 2021 

f) Usnesení 6/40: ZO bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci 

z Programu rozvoje venkova JMK na opravu místní komunikace ve výši 160.000,- 

Kč a žádost o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí JMK pro rok 2022 ve výši 35.000,- Kč 

g) Usnesení 7/40: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2021 

s firmou Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc, IČ 285 

97 460 a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 

h) Usnesení 8/40: ZO bere na vědomí informaci o přípravě Pamětní desky malíři 

panu Ladislavu Tajovskému 
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Komentáře a fotky 

  

Co nového ve školní družině 

Během zimního období, které je i nadále 

ovlivněno epidemiologickou situací, tráví 

děti ve školní družině čas společnou četbou 

na pokračování, rekreačním pobytem venku, 

vyráběním  a spoustou dalších aktivit. 

V prvním únorovém týdnu proběhla již 

tradiční soutěž Pexesový král. Děti se těšily, 

hrály se zapálením. 1. místo obsadila žákyně 

čtvrté třídy Terezka Dvořáčková, na 2. místě 

se umístil Erik Burkoň ze třetí třídy a 3. 

místo vybojovala Verča Švancarová z druhé 

třídy. Všichni dostali sladkou odměnu. 

                                                   Lenka Zacharová 
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Výstavba inženýrských sítí 

Na pomezí mezi oběma našimi obcemi pokračuje díky úsilí pracovníků firmy Hroší 

stavby a.s. výstavba inženýrských sítí pro nových 15 rodinných domů. Je potěšitelné, že 

již většina stavebních míst je smluvně  prodána. Zbývají asi poslední dvě, takže pokud 

má někdo z našich obcí vážný záměr si zde postavit dům a vhodně investovat svoje 

prostředky, je nejvyšší čas. Pracovníci provedli skrývku zeminy a po výkopových 

pracích mají v podstatě již položeny sítě kanalizace, včetně vsakovacích objektů dešťové 

vody s řízeným odtokem.  Na stavbě probíhají každý týden kontrolní dny za účasti nás 

jako investorů, dodavatelské firmy i našeho stavebního dozoru. Při výkopových pracích 

byly nalezeny opět pozůstatky dávného osídlení. Dohled provádí pracovníci muzea 

z Boskovic. 
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Požár domu ve Vanovicích a poděkování rodiny 

Poděkování  

V neděli 27. února v ranních hodinách vytrhl z klidu naše občany zvuk sirény, který 
obvykle nepřináší dobré zprávy. Důvodem byl požár našeho rodinného domu. Plameny 
a hustý kouř byly vidět ze širokého okolí. U požáru zasahovalo devět jednotek sborů 
hasičů, díky včasnému zásahu nevznikly velké škody na sousedních nemovitostech. 
Velké poděkování patří veliteli zásahu panu Vondálovi, všem zasahujícím 
profesionálním i dobrovolným hasičům, a to zejména našemu místnímu sboru. 
Především bychom chtěli poděkovat panu starostovi i všem zastupitelům obce 
Vanovice.  Při psaní těchto řádků nemůžeme zapomenout ani na naše spoluobčany, kteří 
nám všem nabízejí podporu a pomoc, jíž si velmi vážíme. 
Ještě jednou děkujeme.          Zemanovi 
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Sbírka na pomoc 
 
Blízcí rodiny postižené požárem se rozhodli založit veřejnou dobročinnou sbírku na 
opravy poškozeného rodinného domu, kterou najdete na 
adrese: https://www.donio.cz/…ice. 
                                                                                                          Verča Sýkorová a Denča Veselá 
 

 
 

 

 Požár louky a části lesa – upozornění 

 A aby toho nebylo málo, k dalšímu požáru došlo ve středu 2. 2., kdy neopatrností při 

rozdělávání ohně v blízkosti lesa začala hořet louka s částí lesa, na pomezí Vanovic a 

Borotína. Díky všímavosti vanovického občana a bleskovému zásahu našich hasičů 

v součinnosti s profesionály z Velkých Opatovic, Boskovic a Letovic došlo k uhašení a 

zamezení šíření. Poškozené bylo i oplocení višňového sadu a stromků. I přes každoroční 

upozorňování na zákaz vypalování suché trávy jsou někteří občané stále nepoučitelní. 

  

 

https://www.donio.cz/pozar-vanovice
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Maškarní karneval MŠ a ZŠ Vanovice 

A teď zase něco z toho veselejšího dění v obci. 

A máme tu karneval 
 
I letos jsme pro děti v mateřské škole naplánovaly v pátek 4. 3. karnevalový den plný 
masek a zábavy. Pro děti byla připravena bohatá výzdoba a soutěže. Karnevalu se 
zúčastnily takřka všechny děti ze třídy. Mezi maskami se objevovali samozřejmě filmoví 
hrdinové Spiderman nebo Superman, nechyběly postavy čarodějnic, kouzelníků, 
princezen a spousty zvířátek. Diskotéka a sladká odměna završily karnevalový den, 
který jsme si, troufám si říct že všichni, užili. 
Také žáci základní školy si ve čtvrtek 24. 2. zařádili v sále kulturního domu při 
karnevalu. Při soutěži dvou družstev čas rychle ubíhal a karnevalový rej byl završen 
vynikajícím obědem ve školní jídelně. Zcela vyčerpaným maskám znamenitě chutnalo.  
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Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Vanovice 

 

Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne ve 
středu 6. 4. 2022.  
 
Zápis do mateřské školy proběhne v týdnu od 9. 
do 13. 5. 2022.  
 
Podrobnější informace budou zveřejněny na 
stránkách školy. 
 
Další sdělení Obecního úřadu  Vanovice 
 
Ke stabilitě bankovního sektoru v ČR         
 V souvislosti s aktuálním děním vyvstávají u části občanů ekonomické otázky týkající se 
stability českého bankovního sektoru. V minulých dnech jsme byli svědky uzavření 
českých poboček Sberbank. Jednalo se však o izolovaný problém způsobený externími, 
geopolitickými faktory. České banky jsou stabilní, silné a zdravé. Naše banky financují 
především českou ekonomiku, české firmy a občany České republiky. Proto má dění ve 
východní Evropě na jejich fungování minimální vliv. Všechny významné subjekty na 
českém bankovním trhu jsou také součástí silných finančních skupin se sídlem v 
Evropské unii, což znamená, že na jejich fungování dohlíží mimo České národní banky i 
další dohledové instituce. A v neposlední řadě jsou vklady u tuzemských bank ze zákona 
pojištěny až do výše 100 000 Euro, tedy cca 2,5 milionu Kč na jednoho občana u jedné 
finanční instituce. Což znamená, že v případě neschopnosti výplaty vkladů přímo 
bankou nastupuje tzv.  Garanční fond a zajistí neprodlenou plnou výplatu pojištěných 
vkladů prostřednictvím vybraných poboček jiných bank.  Proto se není čeho obávat, 
naše finance jsou v našich bankách v bezpečí.  
A pokud byl někdo z našich občanů klientem Sberbank, pak stačí, když s občanským 
průkazem navštíví libovolnou pobočku Komerční banky.  Ta bude provádět výplaty 
pojištěných vkladů Sberbank od 9. března po dobu tří let.  
 
Použité zdroje:  
Prohlášení ČNB k tuzemskému bankovnímu sektoru - Česká národní banka (cnb.cz) 
Jak jsou pojištěny vklady u bank a družstevních záložen v ČR - Česká národní banka (cnb.cz) 
Upozornění k aktuální situaci | Sberbank 
  

 
 
Informace ke zpracování Komplexních pozemkových úprav v k. ú. našich obcí 
 
Jak jste již byli informováni,  proběhlo první jednání s Pozemkovým úřadem, který je 
garantem přípravy a zpracování těchto úprav. Tento vydal první informace ke 
zveřejnění, které vám přinášíme v plném znění pro katastr  Vanovic a Drválovic. 

https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/Prohlaseni-CNB-k-tuzemskemu-bankovnimu-sektoru
https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-jsou-pojisteny-vklady-u-bank-a-druzstevnich-zalozen-v-CR/
https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky
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Černá kronika 

Je to smutné, ale i tento Zpravodaj je poznamenán vandalským uskladněním 

nepotřebných  věcí v místech za tenisovým kurtem.     Styďte se, vandalové. 
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Jubilanti v měsíci  březnu  2022  

 

Zdeňka Rejdová                    -                         Vanovice 

Jiří  Kohoutek                         -                         Drválovice  

Marie Čížková                         -   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:  

            

Podborský Mikuláš                                       Vanovice              

 

Blahopřejeme rodičům i chlapečkovi a do dalších let života 

přejeme vše nejlepší. 

 

 

 

 

 

Rozloučili jsme se 

 

Macháčková Milada                                  Vanovice 

 

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. 

 

Březen    

5.3. MUDr. Nečasová Lucie Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2     607 812 963 

6.3. MUDr. Padalík Karel Boskovice, Nemocnice Boskovice     516 491 263 

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

13.3. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko     725 415 615 

19.3. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko     723 184 842 

20.3. MUDr. Pernicová Libuše Boskovice, Růžové nám. 16     774 177 804 

26.3. MDDr. Potůček Jiří Blansko, Pražská 1b                            516 419 538 

            27.3. MUDr. Roth Pavel            Ostrov, Zdrav. středisko                            516 444 326 

 

SPORT          

STOLNÍ TENIS 
 
Regionální přebor III. třídy                                       Regionální přebor IV. třídy 
 
Velenov B - Vanovice A  7 : 11                           Brťov A - Vanovice B  11 : 7 
Body: Gonšor M.       3,5                                          Body: Kubín F.            2 
           Palbuchta K.   3,5                                                    Chlup R.            2 
           Klement R.      2                                                      Palbuchta K.      2 
           Kubín F.          2                                                      Ševčík F.            1   
 
Vanovice A - Svitávka A  8 : 10                         Rájec C - Vanovice B  13 : 5 
Body: Gonšor M.    3,5                                             Body: Chalupa D.      2,5 
           Klement R.   1,5                                                        Palbuchta K.   1,5    
           Lébiš P.        1,5                                                        Chlup R.            1 
           Palbuchta K. 1,5                                          
 
Rohozec B - Vanovice A  10 : 8                        Vanovice B - Petrovice B   4 : 14 
Body: Gonšor M.     2                                               Body: Chalupa D.        2 
           Klement R.   2                                                           Kubín F.           1 
           Lébiš P.        2                                                           Palbuchta K.    1 
           Kubín F.       2                                                             
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ŠACHY 
 
Vanovice - Lipovec  3 : 2                                     Kunštát - Vanovice  2,5 : 2,5      
         
Body: Zapletal K.   1                                                 Body: Čejka M.      0,5 
           Čejka M.     0,5                                                          Špidla V.    1 
           Špidla V.     0,5                                                          Kubín F.     1 
           Kubín F.       1 

 

 

 

A nyní již další kapitola našeho vyprávění. 

 

Ve Vanovicích exekvent nebydlel stále, ale pravidelně si pro svoje peníze 

docházel. V roce 1716 například vybíral 24 krejcarů měsíčně, ale jen při trojím 

příchodu propil v hospodě 31 krejcarů. 

Roku 1727 zasáhla vrchnost tvrdě do práv sedláků z Vanovic tím, že zabrala dva 

selské grunty a pozemky k těmto gruntům 

patřící připojila k panskému dvoru. Byly to 

grunty Bartoně Staška (č. 53) a Václava 

Náhlíka (č. 63). Tím získala vrchnost 64 mír 

polí. V čísle 53 zřídila pak panský hostinec. 

Obec docílila alespoň toho, že vrchnost byla 

nucena platit z těchto gruntů poplatky stejně 

jako každý jiný sedlák. 

Roku 1731 postihl Vanovice opět zhoubný 

požár. Statky skoro ještě nové po požáru 

z roku 1700 shořely znovu. Tenkrát se stavělo 

výhradně ze dřeva, protože to bylo velice 

rychlé a laciné. Ve Vanovicích se užívalo 

podélné dispozice a jednotlivé statky se od sebe oddělovaly průjezdem. Během 

času se však průjezd zastřešil a tak dolehl jeden dřevěný štít těsně na druhý. 

Nebylo potom divu, když začalo hořet, chytal jeden statek od druhého, až 

shořela celá strana ulice. Ihned po tomto požáru podali si Vanovičtí žádost, aby 

jim byly prominuty roboty a panský správce jim oznámil, že jim většinu většinu 
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roboty odpouští a kontribuci aby platili podle svých možností. Přesto se obec až 

do roku 1742 potýkala s tíživým zadlužením, exekučními vojáky a dalšími 

nepříjemnostmi. 

Poslední velký zásah vrchnosti do podoby života ve Vanovicích je spojen se 

jménem Kajetána z Blumegenu, kterému 

letovické panství patřilo v polovině 18. 

století. Tento podnikavý majitel obnovil 

v Letovicích dolování ledku, založil textilní 

továrnu, postavil novou valchu a bělidlo. Ve 

Vanovicích nechal postavit roku 1763 nový 

panský dvůr, protože starý už nevyhovoval.  

Dovedl však využít uvolněných prostor. Zřídil 

zde textilní manufakturu, které se lidově 

říkalo Fabrika. Dvorní křídlo rozdělil na 

světničky, kde bydleli tkalci, a v předním křídle byla větší místnost, tzv. veřtat. 

Usadil sem zkušené tkalce z Letovic. Tím se také vysvětluje, proč ve Vanovicích 

byla robotní povinnost příst bavlnu a ne len 

jako v jiných vesnicích. Celá vesnice tak 

předla nitě pro místní tkalce, kteří vyráběli 

obyčejné plátno a snad i kanafas. Plátno bylo 

barveno a potiskováno v letovických 

barvírnách. Manufaktura skončila svoji 

činnost až v roce 1801, kdy vrchnost prodala 

fabriku tkalcům v ní usídleným a budovu 

rozdělila mezi 21 rodin. 

 Někdy se tvrdívá, že ve Vanovicích byli před Bílou horou Čeští bratři. O 

tom však nemáme žádné doklady. Jednota bratrská ostatně nebyla oblíbena u 

luteránských pánů a o nepřízni letovických pánů z Hardeka k Jednotě se hovoří i 

ve spisech Jana Blahoslava. Na letovickém panství byly českobratrské sbory jen 

v Letovicích, Olešnici, Kunštátu a Boskovicích. Na Malé Hané pak ještě v Jevíčku 

a v Jaroměřicích, kde byla i bratrská škola, v níž se vyučovalo cizím jazykům. Po 

Bílé hoře všechny tyto sbory, stejně jako ostatní nekatolické církve, zanikly. 
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Ve Vanovicích ovšem zůstalo hodně tajných evangelíků, kteří v roce 1781 s velkou 

radostí uvítali vydání Josefova tolerančního patentu. Tehdy byly v každé panské 

kanceláři zřízeny komise ze dvou osob duchovních a dvou světských a před nimi 

se každý podpisem přihlásil k náboženství podle svého svědomí. Z Vanovic se 

přihlásilo k evangelické církvi 35 rodin. 

Pro bohoslužby neměli zpočátku příhodné prostory ani kněze. Museli se tedy 

spokojit se zpěvem a čtením z Postily, k němuž se scházeli v hrubé světnici na 

statku Matouše Krejcara v č. 6. Ale už 20. května 1782 si podali vanovičtí 

evangelíci žádost k císařské kanceláři o povolení stavby chrámu a školy. 31. 

července  přišla kladná odpověď, 15. srpna začali Vanovičtí stavět a už 15. října 

byl chrám dokončen. Protože neměli kazatele, předčítal tu nahlas z Postily první 

starší Šebesta Drábek z č. 32. Prvním kazatelem se pak stal Štěpán Balla, 

vysvěcený v uherském Miškolci. 

Evangelíci si také založili školu. První učitel sice do ní nastoupil už roku 1782, ale 

zpočátku nebyla ani školní budova ani učebny a žáci byli odkázáni na 

dobročinnost členů sboru. Teprve roku 1783 byla dobudována skromná fara a do 

jejího přízemku byl nastěhován učitel. Tam byla zřízena i první učebna. Budova 

byla dřevěná, měla doškovou střechu a malá okénka, nicméně škola zde již 

fungovala jako řádná instituce s pravidelným řádem. 

V následujícím roce 1784 byla adaptována první školní budova – zděná chaloupka, 

jaké se stavěly v 18. století.  

Předtím v ní byla dílna na výrobu rostlinného 

oleje. Hlavní část domku (č. 65) tvořila větší 

místnost, která byla upravena na učebnu. 

Podlaha byla hliněná, strop trámový, okénka 

malá, vybavení žádné. 

První školní budova sloužila nejdříve jen žákům 

z Vanovic, teprve v roce 1792 do ní začaly 

docházet děti z Drválovic. Od roku 1799 

docházeli do Vanovic i žáci z Uhřic a od roku 

1806 z Cetkovic, Světlé a Přívěsti. Docházkou dětí z několika obcí s velkým 
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růstem členů vanovického sboru se stala školní budova zcela nedostatečnou. 

Stavba nové školní budovy byla zahájena roku 1808 nedaleko dosavadní a ještě 

téhož roku byla odevzdána svému účelu (č. 90). Škola byla opět jednotřídní, 

s bytem pro učitele a menšími 

zemědělskými prostorami.  

Po prvním učiteli Španielovi se na 

evangelické škole vystřídali František 

Drábek, Tomáš Pokorný, Fabián Šperka, 

dále Josef Filipi, který tu setrval od roku 

1813 až do roku 1834, pak František Stara 

a po něm od roku 1861 František Břeněk, 

pocházející z Jimramova. Ten nastoupil do Vanovic jako dvacetiletý. Dostával 

plat 200 zlatých, na který každý evangelický půlláník z přiškolených obcí 

Vanovic, Drválovic a Pamětic, bez ohledu na to, zda měl děti, nebo ne, přispíval 

částkou 3 zlaté, 84 krejcarů, podsedník 1 zl., 92 krejcarů, domkař 96 kr. ročně 

ve čtvrtletních lhůtách. Zajímavé jsou i další dávky, které tehdy učitel dostával. 

Za varhanickou službu dostával 40 zlatých z církevní pokladny a dále mu bylo 

připsáno 6 měřic pšenice, na které se skládali půlláníci po dvou a podsedníci po 1 

mírce, což celkem činilo hodnotu 10 zlatých. 

Za zpívání a hraní na varhanách při pohřbech a oddavkách měl učitel vyměřeno 

od půlláníků po 1 zl., od podsedníků po 80 krejcarech, od domkařů po 60 kr., a od 

nemajetných po 40 kr., ročně celkem 30 zlatých. Dále bylo ustanoveno, aby mu 

školní obec kupovala a přivážela 8 sáhů dříví na vytápění učebny i bytu, a 

konečně mu obec dala k bezplatnému užívání 3 obecní pozemky. Úhrnný příjem 

učitele byl tedy stanoven na 320 zlatých rakouské měny. 

Břeněk, který se do Vanovic přistěhoval roku 1862, byl vynikajícím pedagogem a 

byl také literárně činný. Často přispíval do dobových časopisů, zvláště 

pedagogických, jako např. Pěstoun nebo Učitelské listy. Roku 1863 založil 

z výnosu dvou deklamatorních a hudebních zábav školní knihovnu. Roku 1864 

uspořádal dobrovolnou sbírku mezi občany a z jejího výnosu zakoupil 5 tabulí 

Janského přírodopisného atlasu, zeměkouli, nástěnné mapy polokoulí, Evropy a 
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Rakouska. K tomu daroval superintendant Jan Beneš nástěnnou mapu Moravy a 

Josef Vlk, stolař ze Svárova, počítadlo. Roku 1863 převzal Břeněk po zemřelém 

katolickém učiteli správu c. k. poštovního úřadu. Roku 1866 se zúčastnil založení 

hospodářského spolku v Letovicích a byl zvolen do jeho výboru. Roku 1867 založil 

ve Vanovicích občanskou záložnu a řídil ji celých 20 roků. Z jejího čistého 

výnosu bylo během té doby vyčleněno 150 zlatých na opravu školní budovy, 150 

zlatých na školní knihovnu, 80 zlatých na učební pomůcky a 200 zlatých na 

obleky pro chudé děti.                      (pokračování příště) 

   První císařská mapa Vanovic a Drválovic z roku 1826 
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