
 1 

Zpravodaj 

Vanovice – Drválovice 
 

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

             150 let SDH Vanovice     

3 
 

7-8-/2022 

 



 2 

 Vážení spoluobčané,                                      
 
s vydáním tohoto prázdninového dvojčísla zpravodaje jsme 
záměrně počkali až po skončení nejvýznamnější společenské akce 
v životě naší obce v letošním roce, což byla oslava 150. výročí od 
založení hasičského sboru ve Vanovicích v roce 1872. Tento sbor 
se pyšní tím, že je nejstarším vesnickým hasičským sborem na Moravě. 
V další části Zpravodaje se k průběhu oslav vrátím a v závěru pak 
vzpomenu i jeho historii.  
Konec června je neodmyslitelně spojen i se slavnostním zakončením 
školního roku 2021/22, které proběhlo ve čtvrtek 30. června v sále Záložny. 
V sobotu 2. července, kdy ještě probíhaly oslavy hasičů za kulturním 
domem, se část občanů přesunula do evangelického kostela na koncert 
Familia musica, kde vystoupil vokálně-instrumentální soubor rodiny Meisl.   
I přes krásné oslavy a kulturní akce stále žijeme v napětí z vývoje války na 
Ukrajině, vysoké inflace a zdražování všeho a také covid opět začal 
zaměstnávat naše zdravotnictví, když se denní přírůstky nakažených opět 
přehouply přes tisícovku. 
Žijeme v obrovské nejistotě, co bude dál. Spousta domácností stejně jako 
naše země je závislá na dodávkách ruského plynu z Německa a uklidnění 
nepřináší ani sdělení, že zásobníky budou naplněny na tříměsíční spotřebu 
domácností. Vláda slibuje, že nás nenechá padnout, ale málokdo tomu už 
věří a ví, že se stejně musí každý postarat sám o sebe, i když nic nezavinil. 
Kdo má finance, hledá alternativy  vrácení se k uhlí a dřevu, popřípadě 
uvažuje o modernějším řešení formou tepelných čerpadel a fotovoltaiky, 
což ovšem také není levný provoz. 
V obci před oslavami proběhly mohutné přípravy jak v hasičárně, tak i na 
veřejných prostranstvích, což jste jistě s povděkem zaregistrovali. Hasiči a 
pracovníci obce si zaslouží určitě poděkování. 
Na stavbě sítí pro výstavbu rodinných domů bude po provedených 
zkouškách pokračováno ve výstavbě komunikací a dojde k zokruhování 
vodovodu. 
Z dalších akcí, které bych chtěl připomenout, bylo vítání občánků, které 
proběhlo v sále na Záložně v neděli 12. června. Přivítali jsme celkem 5 dětí. 
O kulturní doplnění slavnosti se postarali žáci naší základní školy pod 
vedením paní učitelky Klevetové. 
Ke školství ještě jedna informace, kterou nám na jednání zastupitelstva 
přinesla paní ředitelka Pfefrová. Týká se zápisu do mateřské školy od 
nového školního roku, kdy se přihlásilo 15 dětí a bohužel přijato mohlo být 
jen 5. Naše kapacita je omezená. Kritéria pro přijetí jsou daná tím, že 
přednost mají předškoláci, které musíme přijmout všechny, dále děti starší 
3 let  a v neposlední řadě pak bydliště rodičů a dítěte v naší obci. Zvažovaný 
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prostor v domě u Chmelařů by vyžadoval velké stavební úpravy, zejména po 
stránce přestavby sociálního zařízení, vybavení nábytkem a další. Jestli lze 
rodičům něco v této situaci doporučit, zkuste se obrátit na okolní mateřské 
školy v Šebetově, Vískách nebo Borotíně. Počet dětí je kolísavý, nás jejich 
počet těší, ale někdy to přináší i problémy. Základní školu  bude od nového 
školního roku navštěvovat 21 školáků v pěti ročnících. 
V sobotu 18. června uspořádal Agrospol Knínice Den otevřených dveří 
v novém kravíně ve Vanovicích za obrovského zájmu nejen našich občanů a 
dětí, ale i širokého okolí. 
Zastupitelstvo se sešlo na svém pravidelném jednání v pondělí 20. června a 
hlavními body programu bylo projednání a schválení závěrečného účtu a 
uzávěrky za rok 2021. Oba dokumenty jsou k nahlédnutí na webu obce. 
Obec také schválila smlouvu na dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 160 
tisíc na opravu komunikace u rybníka. V nejbližší době proběhne výběrové 
řízení na firmu, která akci bude realizovat. 
Zastupitelstvo také schválilo finanční dar ve výši 2 tisíc Kč Centru sociálních 
služeb města Letovice, příspěvkové organizaci, kde je z naší obce ubytována 
jedna klientka. Ostatní v další části v usnesení. 
Ještě jedna aktuální informace. Připomínáme, že dnem 19. července končí 
možnost zaregistrovat volební strany či uskupení pro volby do 
zastupitelstev obcí, které proběhnou v závěru měsíce září tohoto roku. 
A závěrem poděkování za vzorné vedení a činnost knihovnice paní Ladě 
Kučerové a dále panu Pavlu Holmanovi za údržbu našeho hřbitova. 
K dalším událostem se vrátím v komentářích. 
                                                                                                                     Petr Dvořáček 
 
 
 
 
 
Usnesení ze 44. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 
Datum konání:       20. 6. 2022 
 
Čas konání:            17:00 hod.  
 
Místo konání:  zasedací místnost OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, Linda Krejčiříková, Josef 

Pavlík st., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 
  
Omluveni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Lukáš Kohoutek 
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Host: ředitelka Základní školy a mateřské školy Vanovice Mgr. 

Ivana Pfefrová 
 
Ověřovatelé: Linda Krejčiříková 

Josef Pavlík ml. 
 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    
 
1. Kontrola plnění usnesení ze 43. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Závěrečný účet obce za rok 2021 
4. Účetní závěrka obce za rok 2021 
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
6. Rozpočtová opatření 
7. Různé, závěr 

 

Změna programu:  

1. Informace o obsazenosti míst v mateřské škole ve Vanovicích a 

možnost zřízení dětských skupin 

a) Usnesení 1/44: ZO schválilo program jednání 44. zasedání 

zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/44: ZO bere na vědomí informaci ředitelky Základní 

školy a mateřské školy Vanovice o obsazenosti míst v mateřské 

škole, o kritériích pro přijetí dítěte do mateřské školy a o 

podmínkách zřízení dětské skupiny  

c) Usnesení 3/44: ZO bere na vědomí plnění usnesení ze 43. zasedání 

zastupitelstva obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

d) Usnesení 4/44: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 

e) Usnesení 5/44: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Vanovice za rok 

2021 bez výhrad 

f) Usnesení 6/44: ZO schvaluje účetní závěrku obce Vanovice za rok 

2021 

g) Usnesení 7/44: ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci akce „Rekonstrukce místní 

komunikace podél rybníka“ od Jihomoravského kraje, Žerotínovo 
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náměstí 3, 601 82 Brno, IČ 708 88 337 ve výši 160.000,- Kč a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 

h) Usnesení 8/44: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 

i) Usnesení 9/44: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 

2.000,- Kč Centru sociálních služeb města Letovice, příspěvková 

organizace, J. Haška 12, 679 61 Letovice, IČ 712 32 745 

j) Usnesení 10/44: ZO schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí 

finančního daru ve výši 2.000,- Kč s firmou Centrum sociálních služeb 

města Letovice, příspěvková organizace, J. Haška 12, 679 61 Letovice, 

IČ 712 32 745 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

k) Usnesení 11/44: ZO schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části 

pozemku p. č. 578/1 v k. ú. Drválovice 

l) Usnesení 12/44: ZO bere na vědomí vyvěšení záměru na pronájem 1 

m² na pozemku p. č. 954/2 v k. ú. Vanovice 

m) Usnesení 13/44: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení 

lesnického traktoru s příslušenstvím v rámci programu 

vyhlašovaného Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým 

fondem, a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ 492 41 494 

n) Usnesení 14/44: ZO bere na vědomí informaci o stavu investičních 

akcí v měsíci červnu 2022 

 
 

Komentáře a fotky aneb Pořád se něco děje 
 
Vítání občánků do řad občanů naší obce 
 
V neděli 12. června proběhlo v sále na 
Záložně tradiční vítání občánků 
z Vanovic a Drválovic do řad občanů 
naší obce. Dostavilo se všech 5 dětí 
v doprovodu svých rodičů a rodinných 
příslušníků. K důstojnosti celého 
obřadu přispělo i vystoupení žáků naší 
školy. 
Děti od obce dostaly malé pozornosti a 
dárky a také malý finanční vklad do 
života. 
Za obec děti přivítal starosta obce p. Josef Pavlík a předsedkyně kulturního 
výboru p. Lenka Chalupová. 
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Čištění požárních nádrží ve Vanovicích i Drválovicích 
 
Oba naše sbory dobrovolných hasičů provedly čištění požárních nádrží. 
V Drválovicích na dolním konci obce a ve Vanovicích v Křemílkách. Ve 
Vanovicích čištění proběhlo 24. června za účasti hasičů z Cetkovic 
s cisternou, Drválovičtí se do práce pustili o den dříve sami. 
 

     
 
Dětský den a myslivecké posezení 
 
Honební společenstvo Vanovice a Myslivecký 
spolek Vanovice-Borotín uspořádaly v areálu 
koupaliště v Borotíně tradiční dětský den 
společně s mysliveckým posezením. Pro děti 
připravily soutěže za doprovodu reprodukované 
hudby. Součástí byla i lesní pedagogika, ukázky 
živých sov a dravců, střelba ze vzduchovky a další. 
Po celé odpoledne bylo zajištěno bohaté 
občerstvení, zvěřinové speciality a jiné dobroty. 
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Pamětní mince za záchranu života vojákům z Vanovic 

 

Pamětní minci velitele Praporu zabezpečení převzali tři příslušníci roty 

speciální techniky za mimořádný čin – záchranu života. Konkrétně četař 

Marek Vondruška, četař Zdeněk Zoubek a desátník Jaroslav Vaško. 

Oba poslední z Vanovic. 

Prokázali profesionalitu, obětavost a 

rozhodnost při záchraně lidského 

života, když cestou do zaměstnání 

v pondělí 13. června 2022 v obci 

Lipovec spatřil desátník Jaroslav 

Vaško dva muže, kteří se snaží 

poskytnout pomoc třetímu. 

Nezaváhal, zastavil vozidlo a nabídl 

svou pomoc. Ve stejnou chvíli obcí 

projížděli také jeho kolegové četaři 

Marek Vondruška a Zdeněk Zoubek. 

 

Když ho spatřili, šli desátníkovi Vaškovi pomoci. Zraněného muže uvedli do 

stabilizované polohy. Během chvíle však muž dostal záchvat, při němž mu 

zapadl jazyk a přestal dýchat. Vojáci nezaváhali, uvolnili dýchací cesty a 

vytáhli zapadlý jazyk. Po obnovení dýchání uvedli opět muže do 

stabilizované polohy a čekali na příjezd rychlé záchranné služby, které 

muže následně předali k další péči. 

Při ocenění jim velitel praporu poděkoval a vyzdvihl jejich profesionalitu. 

 

„Váš čin je pro ostatní hodný následování a jsem rád, že jste při záchraně 

lidského života nezaváhali,“ dodal podplukovník Radoslav Dostál. 

 

K uznání a blahopřání se připojuje i naše obec Vanovice-Drválovice. 

 



 9 

Slavnostní zakončení školního  roku 2021/22 
 

Letošní slavnostní zakončení školního roku 
proběhlo bez covidové bázně v sále na Záložně. 
V úvodu jsme přivítali předškoláky z MŠ, kteří 
nám pod vedením p. učitelky Vašíčkové přednesli 
básničky a popřáli jsme jim šťastné nakročení do 
školní docházky. Po pozdravných proslovech p. 
ředitelky Pfefrové, starosty a místostarosty obce 
bylo školákům 

předáno 
vysvědčení po 

jednotlivých 
třídách. 

Následovalo jejich 
radostné vystoupení na rozloučení se 
školním rokem a nástupem prázdnin. 
Krásné akce se kromě dětí, učitelů, 
zaměstnanců školy a zástupců obce zúčastnili rodiče dětí. Rozloučili jsme se 
s páťáky a za věrnost naší škole je odměnili finanční částkou, kterou 
převzali rodiče. 
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Oslavy 150 let SDH Vanovice 
 
Sobota 2. července 2022 a Vanovice se probudily do slavnostního dne, 
kterému předcházela dlouhá příprava a úsilí sboru dobrovolných hasičů ke 
zdárnému zvládnutí významných oslav. 
Již v 11 hodin dopoledne se uskutečnila v sále kulturního domu ve 
Vanovicích slavnostní schůze, při které byli všichni přítomní seznámeni 
s historií našeho sboru, nejstaršího vesnického na Moravě. Mezi čestnými 
hosty byli senátorka za náš okres Ing. Jaromíra Vítková z Boskovic a 
zástupci velení hasičstva z Jihomoravského kraje, z okrsku Šebetov a další 
hosté. Našemu sboru byly uděleny čestné stuhy na prapor a od obce pak 
kopie historické přilby s věnováním. Zasloužilí členové sboru pak obdrželi 
různá hasičská vyznamenání a medaile. Poděkování a čestná uznání 
obdrželi  přítomní zástupci jednotlivých jednotek SDH z okrsku Šebetov.  
Oslava probíhala i po obědě před hasičskou zbojnicí ukázkami 
nejmodernější techniky, jako výsuvného čtyřicetimetrového žebříku 
s plošinou a cisternou pro zásahy v nebezpečném prostředí. Představila se i 
historická technika z Vanovic, Drválovic, která je stále plně funkční, což nám 
hasiči demonstrovali. Na závěr proběhl společný zásah spojených sborů 
s propojením stříkaček ze Světlé, Knínic a Borotína. 
Nechyběla ani malá slavnost svěcení sochy sv. Floriána v prostoru před 
hasičárnou za aktivní účasti p. faráře Hřiba z Velkých Opatovic a naší paní 
farářky Anny Peltanové. 
Poté se již sbory i s prapory seřadily ke slavnostnímu pochodu od hasičárny 
na hřiště za kulturní dům, kde byla vztyčena naše vlajka a orchestr VDO 
Malá Haná zahrál státní hymnu. Starosta sboru p. Svatopluk Dračka zavelel 
rozchod, a jak to u oslav takového významu bývá, následovala zábava a 
občerstvení. Nejdříve pod taktovkou Jiřího Palána, který celé oslavy 
konferoval, vystoupil s koncertem VDO Malá Haná, později je vystřídala 
skupina MIX z Boskovic. 
Kdo jste zde s námi byli, myslím, že jste nestačili s úžasem sledovat skvělou 
organizaci i průběh a důstojnost oslav. 
Všem, kdo se o to zasloužili, patří velký dík nejen obce Vanovice, ale všech 
účastníků. Je těžké v pár řádcích vše popsat, všechny vyjmenovat, ale ta 
parta, co se soustředila kolem starosty sboru a starosty obce zaslouží velké 
poděkování. Nastavili vysoko laťku všem svým pokračovatelům. 
A tak zakončeme naše hodnocení hasičským heslem a výběrem fotografií. 
 
Bohu ke cti, vlasti ku oslavě a bližnímu ku pomoci! 
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Fotky ze slavnostní schůze v KD a předání vyznamenání 
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Výstava staré výzbroje, ukázky zásahů i včetně moderní techniky 
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Svěcení sochy sv. Floriána, slavnostní pochod na výletiště a volná 
zábava 
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Koncert souboru Familia Musica v evangelickém kostele 
 
Když se na vesnici potkají dvě akce a ještě ve 
stejném čase, nevěstí to pro pořadatele nic 
dobrého. Bohužel se to u nás stalo, a tak 
překrásný koncert rodiny Meislových 
z Českých Budějovic v evangelickém kostele, 
který pořádal Farní sbor ČCE a obec Vanovice, 
byl ochuzen o diváckou kulisu. Bylo nás tam 
několik desítek, ale i tak jsme si odnášeli 

krásné zážitky. Koncert se 
prostě líbil a svědčil o tom i 

úžasný a 
upřímný 
potlesk pro 
účinkující. 
Vystoupili zde Jan Meisl – klavír, 
Christine Meisl – housle, Petra Meisl 
ml. – violoncelo a Petr Meisl – zpěv. 
Snad nás zde příště bude víc, program přineseme v další části Zpravodaje. 
 
  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Jubilanti v měsíci  červenec – srpen 2022 
 

Josef  Pavlík                                      -                          Vanovice 

Libuše Ambrozová                         -                         Vanovice 

Zuzana Zimanová                           -                          Vanovice 

Jiří Kubík                                            -                         Vanovice 

Petr Pěta                                             -                         Vanovice 

 

Srpen  2022  

 

Dagmar Tihounová                               -      Vanovice 

Stanislava Kohoutková                       -                    Drválovice 

Bořivoj Fiala                                             -                    Drválovice 

Milan Geršl                                                -                    Drválovice 

Růžena Dračková                                    -                   Drválovice 

Marie Chladilová                                     -                    Vanovice 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě 

mnoho krásných let života. 

 

Upozornění: Pokud si někdo z jubilantů nepřeje zveřejnění svých narozenin, 

sdělte to s předstihem na Obecním úřadě Vanovice. 

 

Rozloučili jsme se: 

 

Čeladníková  Květoslava       -      Vanovice    

 

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. Jelikož se nikdo 

z pozůstalých nepřihlásil, byla pohřbena na náklady obce na hřbitově 

v Letovicích. 
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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 

 

 

Červenec 2022 

2.7. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16   774 710 550 

3.7. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9   735 056 656 

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

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

9,7, MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, U Kostela 4    516 446 428 

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

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

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

23.7. MDDr. Veselý Petr Letovice, Masarykovo náměstí 162/38            792 325 591 

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

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

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

 

Srpen 2022 

 

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

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

13.8. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313 

14.8. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 
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20.8. MUDr. Kupková Jarmila Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

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

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

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

 

 

POZVÁNKY 

 
 
 
Pozvánka na koncert  
 
Farní sbor  ČCE ve Vanovicích a obec Vanovice vás 
zvou na další ze série koncertů v evangelickém 
kostele. 
Tentokrát se nám představí smíšený pěvecký sbor 
Vlastimil Vanovice s dirigentkou Dagmar Lžíčařovou. 
Koncert začíná v neděli 31. 7. 2022 od 17 hodin. 
Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.   
 
 
 

 

 

 

 
Hasičský výlet s posezením 
 
SDH Drválovice Vás srdečně zve v sobotu 13. 8. 
2022 od 15 hodin do Sadu svobody 
v Drválovicích na tradiční Hasičský výlet 
s posezením. 
Je pro Vás připraveno bohaté občerstvení, 
opékané makrely, točené pivo. 
Hudba reprodukovaná. 
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POZVÁNKA 
 
 
240. výročí ustanovení evangelického sboru 
ve Vanovicích 
 
V neděli  14. srpna 2022  se bude ve 
Vanovicích konat sborová slavnost, kdy si 
připomeneme 240 let od založení sboru  a 178 
let od postavení Chrámu Páně. 
Slavnostní bohoslužby s vysluhováním Večeře 
Páně (začátek v 9.30) povede farář Pavel 
Kašpar, který sloužil ve Vanovicích v letech 
1981 –1991. 
Po bohoslužbách v přednášce „Co by vanovští 
o své minulosti měli vědět“ – Sixtus B. Kotari 
(v 11.00 h na faře) pootevře dveře minulosti 
 
Nedělní odpoledne (14.30 h)  uzavře koncert 
Tomáše Jeřábka – varhaníka, operního pěvce a 
varhanáře, jehož kořeny jsou pevně spjaty s Vanovicemi. 
Všichni jste srdečně zváni. 
 
 
 
SPORT 
 
Malá kopaná  
 
      
 
Výsledky, průběžná tabulka a termíny dalších domácích 
utkání 
 

16.6.2022 8 PANTHERS Vanovice - TJ Šerkovice "B" 
1 - 3 Vanovice 

 

18.6.2022 9 

SHARKS Štěchov - PANTHERS 

Vanovice 2 - 0 Štěchov-Lačnov 

 

https://www.smfbl.cz/event/9194/
https://www.smfbl.cz/event/9188/
https://www.smfbl.cz/event/9199/
https://www.smfbl.cz/event/9199/
https://www.smfbl.cz/event/9199/
https://www.smfbl.cz/event/9199/
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Tabulka 

4. LIGA – LIGOVÁ TABULKA 2022 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry 

Skóre 

pro 

Skóre 

proti Body 

1 TJ Šerkovice „B“ 9 8 0 1 47 14 24 

2 FC DYNAMO Čížovky 9 7 0 2 38 20 21 

3 TJ Rudka 9 6 0 3 33 14 18 

4 FC Sebranice 2002 9 5 1 3 32 31 16 

5 SHARKS Štěchov 9 4 2 3 34 26 14 

6 SOKOL Chornice 9 4 2 3 20 19 14 

7 

OREL ROCK 

Boskovice 9 3 0 6 21 43 9 

8 
PANTHERS 

Vanovice 9 2 1 6 19 25 7 

9 FC ARTIS Bedřichov 9 1 1 7 20 39 4 

10 FK Ludíkov 9 1 1 7 14 
47 
     4 

Další domácí utkání, na která vás srdečně zveme: 
 

27.8.2022 17:00 PANTHERS Vanovice - OREL ROCK Boskovice Vanovice 

 

    
 

10.9.2022 17:00 PANTHERS Vanovice - TJ Rudka Vanovice 

Našemu mužstvu se v posledních utkáních nedaří, přijďte jej podpořit. 
 
Soutěž, jak vidíte, pokračuje až v měsíci srpnu 2022, snad budou i 
výsledky příznivější. 
 
 
  

https://www.smfbl.cz/event/9209/
https://www.smfbl.cz/event/9209/
https://www.smfbl.cz/event/9209/
https://www.smfbl.cz/event/9221/
https://www.smfbl.cz/event/9221/
https://www.smfbl.cz/event/9221/


 20 

A závěrem zase kousek vyprávění z historie obce, tentokrát opustíme 

pokračování z minulého čísla a věnuji se historii našeho SDH Vanovice, který 

oslavil 150. výročí od svého založení. 

 

Obsáhnout stručně historii našeho SDH Vanovice tak, abych 

nepřesáhnul úměrný počet stránek není vůbec snadné. Kdysi jsem se 

pokusil ji zmapovat z dochovaných materiálů na popud Svatopluka 

Dračky st. a tvoří podstatnou úvodní část kroniky sboru. Informace 

byly použity i při tvorbě brožurky 130 let dobrovolných hasičů ve 

Vanovicích, která vyšla v roce 2002. 

Myšlenka založit v obci hasičský sbor provázela naše předky již 

dlouho před jeho založením. Domy v obci byly často oběťmi velkých 

požárů, kterým napomáhaly jejich dřevěné konstrukce a v podstatě i 

řadová výstavba jednotlivých nemovitostí, tak typická pro vesnickou 

zástavbu v našich končinách. Z tohoto důvodu při vzniku požáru 

v jedné  z nich přeskakoval oheň z jednoho domu na druhý a vyhořela 

vždycky velká část usedlostí. Většinou se hasilo vědry vodou ze 

studny, a to již v pokročilém stadiu požáru. Nebyly ani žádné způsoby 

svolávání lidí, protože většinou všichni pracovali na polích.  

První náznaky snahy o záchranu majetků hledejme již za vlády 

císařovny Marie Terezie, která roku 1751 vydala dekret „Řád 

k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny markrabství 

moravského“,  který každé obci, která neměla kostel se zvony 

ukládal, kromě jiného, na vlastní náklady postavit si výstražnou 

zvoničku, která by v případě požáru nebo i jiné živelní pohromy či 

války svolávala lidi z polí do vesnice. I proto je celá naše země poseta 

různými malými zvonicemi, někde již po vysvěcení, a kapličkami lidové 

tvořivosti. Vždy podle finančního vkladu obce. U nás ji máme 

v Drválovicích. Třicet let po Marii Terezii vydal její syn Josef II. 

požární řády, kde byly uvedeny povinnosti pro obyvatele. 

Nařízení přibývalo, ale požárů neubývalo – ruční stříkačky 

nevyžadovaly tolik odborné obsluhy, ani po roce 1610, kdy Holanďan 

Van den Heiden přišel s vynálezem hadice. Důležitou změnu přinesl 

vynález parního stroje, který ovlivnil i rozvoj požární techniky – parní 

stříkačky byly velmi výkonné a hlavně umožňovaly dopravu vody na 

větší vzdálenost. Byly ale hmotnější, drahé a potřebovaly šikovného 
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strojníka, což vedlo k tomu, že ve velkých městech a závodech byly 

ustanovovány profesionální jednotky k hašení požárů. Povinností 

řemeslných cechů bylo vysílání tovaryšů na výcvik do požárních záloh. 

Revoluční rok 1848 a zejména pád Bachova absolutismu přinesly 

v Rakousku jisté uvolnění, mimo jiné i právo spolčovací a 

shromažďovací. Ve městech a obcích, které neměly peníze, aby si 

vydržovaly placené hasičské sbory, docházelo postupně ke sdružování 

nadšenců, kteří pod vlivem humanistických ideálů, národního a 

demokratického hnutí zakládali dobrovolné hasičské sbory. Uvedení 

nadšenci věnovali svůj volný čas i nemalé prostředky službě a pomoci 

spoluobčanům nejen při boji s požáry, ale i pomoci při mimořádných 

událostech, jako byly povodně. Nahrazovali svojí odborností snahu 

nahodile shromážděných lidí u požárů, včetně odborné obsluhy 

požární techniky. 

U nás na Moravě vznikaly první sbory ve Velkém Meziříčí (1868) a o 

rok později v Třebíči, hnutí je spojeno se jménem Titusem Krškou, 

velkou osobností hasičského hnutí na  Moravě. 

Rozhodující opatření v rozvoji dobrovolných hasičů bylo vydání „Řádu 

Policie požárové“ v 70. letech 19. století, jehož hlavní zásady platily 

až do roku 1941. 

Ale vraťme se od vzniku sborů obecně k našemu oslavenci, který se 

může v letošním roce pochlubit svojí stopadesátiletou historií, jako 

nejstarší mezi vesnickými sbory na Moravě. Pamatuje staré 

mocnářství, první republiku, přečkal obě světové války, socialistickou 

éru a odolává i v hektickém 21. století. V každé době se v naší obci 

našli lidé, kteří byli a jsou ochotni dělat něco navíc, s cílem ochránit 

cizí majetek, případně i životy jiných. Ve sboru se za tu dobu 

vystřídaly stovky dobrovolníků, jejich činnost byla vždy úzce spjata 

se životem vesnice, hasiči nechyběli u žádné významné události a byli 

a jsou i nositeli kultury v obci. 

                              Petr Dvořáček 
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Proslov br. Lukáše Čížka na slavnostní schůzi k 150. výročí založení SDH 

Vanovice ze dne 2. 7. 2022 v KD ve Vanovicích, věnované historii sboru. 

Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté, vážení přátelé. 

Scházíme se dnes na této slavnostní schůzi, abychom si připomněli 150. výročí 

založení hasičského sboru ve Vanovicích a alespoň symbolicky vzdali hold jeho 

zakladatelům. Proto mi dovolte, abych se několika slovy dotkl historie 

vanovického sboru. Při sestavování této vzpomínky bylo čerpáno z kroniky Župy 

moravské z roku 1901, z kroniky Župy boskovické Hladíkovy a ve velké míře 

z kroniky našeho sboru založené v roce 1906. 

Většina rodinných domů a hlavně hospodářských stavení byla tehdy dřevěná, 

převážně kryta doškem. Ke svícení se používalo svíček nebo petrolejových 

lamp, a tak stačila malá neopatrnost a neštěstí bylo hotovo. Dřívější způsob 

hašení pomocí puten, věder a podobně byl 

téměř neúčinný, a tak hořely celé kolonie 

stodol a budov. Z lidí se tak stávali 

v okamžiku chudáci, kteří ve chvilce ztratili 

veškerý svůj majetek. Z tohoto důvodu se 

chtěli tomuto živlu nějak účinně bránit. Již 

v roce 1849 byla zakoupena první stříkačka. 

Už tato stříkačka, do které se musela nalévat voda, byla velkým pomocníkem 

při hašení. Přesto však hašení požárů bylo živelné a neorganizované. V této 

době se začaly zakládat první hasičské sbory.   

Díky pokrokovému myšlení a organizačním schopnostem tehdejších 

představených naší obce, hlavně faráře Viléma Kühna a nadučitele Františka 

Břeňka, byl ve Vanovicích v roce 1872 založen hasičský sbor jako nejstarší 

vesnický sbor na Moravě. Jistě k tomu přispěl požár v témže roce u Drábků č. 32 

a brzy poté také velký požár, kde shořela prakticky celá čtvrť zvaná Fabrika. 

Při založení měl sbor 36 členů, prvním předsedou byl zvolen evangelický farář 

Vilém Kühn. Po něm vedl sbor přes dvacet let nadučitel František Břenek. V té 

době na celé Moravě existovalo jen šest dobrovolných hasičských sborů. Hned 

od začátku měli hasiči práce více než dost. Pomáhali u požáru nejen ve 

Vanovicích, ale i v okolních obcích. V roce 1877 například v Malé Roudce, 

v Uhřicích či Sudicích, v následujícím roce ve Vážanech, v roce 1879 opět 



 23 

v Uhřicích či v Šebetově. To že každý začátek je těžký, dokládá i zápis z hasičské 

kroniky: „Již od srpna roku 1883 vnášeny do sborových záležitostí různá osobní 

nedorozumění, takže někteří jednotlivci se tímto cítili dotčeni a pomalu vlivem 

těchto se vyskytovala vlažnost a neochota mezi všemi, což působilo jako rozklad 

ve sboru. K tomu pak přidruživší se nemoc tehdejšího velitele měla za následek, 

že sbor téměř ničeho nepodnikal až do roku 1885. Nemoc tato trvala 1 a ¼ roku 

a v této době, při ustavičném očekávání uzdravení se velitelova, vyskytly se 

různé dluhy, poněvadž nikdo vedení nevzal na pevné otěže. Teprve až nemoc 

sklátila velitele do hrobu, spolek obnoven. Dluhy zapraveny z obecní pokladny a 

vyzváni všichni schopní mladíci a mužové, aby se ke sboru přihlásili.“ 

 

Když slavil sbor své desáté výročí založení, byla zakoupena opět ze sbírek a 

přispěním obce nová ruční stříkačka, která už měla 

sání a nemusela se do ní již voda nalévat. V tomto 

roce čítá sbor 43 dobře vycvičených mužů a 

zasahuje u požárů nejen místních, ale i v širokém 

okolí.   

Musíme se podivovat obětavosti a přičinění 

tehdejších hasičů, kteří si po namáhavé celodenní 

práci našli čas na výcvik, aby mohli odborně a 

účinně zasáhnout. Vždyť jen jednotlivé povely se 

vydávaly pomocí trubky a hasiči je museli dobře 

znát. V roce 1901, kdy byl v obci zřízen 

vodovod, začali hasiči neprodleně 

nacvičovat zacházení s hydranty, aby je 

mohli použít při požáru. Na tu dobu to 

byla velká vzácnost.  

Čas neúprosně běžel, někteří zakládající 

členové zemřeli, přicházeli noví a ve sboru 

byly chvíle slavnostní i smutné. Ta 

nejsmutnější byla snad po 1. světové válce, kdy mnozí členové museli 

narukovat, padli, nebo se vrátili jako invalidé a sbor byl částečně oslaben. Ale 

našli se noví občané, kteří pokračovali svorně v další práci. 



 24 

V roce 1932, 

kdy sbor slavil 

60. výročí 

založení, se 

místo původní 

hasičské 

zbrojnice 

postavené při 

založení sboru 

staví nová, 

která lépe 

vyhovuje 

potřebám hasičů. Tak se nenápadně přiblížila léta předcházející 2. světové válce 

a této době se přizpůsobuje i činnost sboru. Několik členů absolvuje 

samaritánský kurz a jednotka se zaměřuje na nácvik leteckých poplachů. V této 

době si členové uvědomují, že ruční stříkačka už je zastaralá a že nevyhovuje 

potřebám sboru.  

Proto v roce 1938 začne jednání o zakoupení motorové stříkačky od firmy 

Stratílek z Vysokého Mýta. Jednání je velmi zdlouhavé a hlavní překážkou je 

finanční stránka. Přesto se podařilo v listopadu 1939 stříkačku zakoupit a 

členové po zacvičení montérem od firmy 

Stratílek započali neprodleně výcvik s novým 

strojem.   

Sbor pracoval aktivně i v době válečné a jeho 

práce byla zaměřena převážně na 

samaritánskou službu, hlídkovou službu a 

činnost vyplývající z válečných podmínek. 

Přichází květen 1945, měsíc osvobození, 

radostí ze svobody, ale i žalu nad členy 

sboru, kteří se nevrátili z koncentračních 

táborů. Jedná se o učitele Josefa Náhlíka, 

Josefa Lébiše a příznivce hasičů pana Josefa 

Šenka. 
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V poválečné době sbor prožívá nový rozmach, rozšiřuje se a členové se účastní 

kromě jiného všech kulturních a pietních akcí. V letech 1947 je v kronice první 

zmínka o ženách v hasičském sboru. 

V padesátých letech je zakoupen starší nákladní automobil, který umožňuje 

rychlejší zásah hlavně v okolních obcích. 

Jelikož to bylo vozidlo starší, vyžadovalo hodně času na údržbu. Velká zásluha 

v péči o vozidlo patří v té době Miloši Čejkovi a bratru Sedlákovi. V roce 1951 se 

kronika poprvé zmiňuje o novém názvu „požární sbor“. Jméno se změnilo, ale 

práce a povinnosti zůstávají. Tím se dostávám už do doby dnešních pamětníků, 

kterou proberu jen heslovitě. 

V roce 1969 pořídil sbor starší vozidlo T 805, 

které zvláště po generální opravě bylo 

spolehlivým a rychlým dopravním prostředkem 

pro činnost sboru. V sedmdesátých letech se 

započalo s výstavbou nové zbrojnice, která byla 

otevřena při oslavách 100 let založení sboru. 

V roce 1973 byla přidělena sboru nová stříkačka 

PPS-12, která nahradila už málo výkonnou 

stříkačku z roku 1939. 

Při oslavách 110. let založení bylo předáno 

sboru téměř 

nové vozidlo 

AVIA DVS 12. V této době má členská 

základna 46 mužů. U požární zbrojnice byl 

vybudován sušák na hadice, na budovu 

obecního úřadu instalována nová výkonná 

siréna.  Stříkačka z roku 1849 byla darována 

do depozitáře Národního památkového  

ústavu Olomouc. V současné době je 

stříkačka umístěna ve skanzenu v Příkazech u 

Olomouce, kde probíhá její restaurování. 

Stříkačky z roku 1882 a 1939 jsou dodnes 

v držení sboru. 
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V roce 1986 musela být na požární zbrojnici vybudována šikmá střecha, protože 

do zbrojnice začalo zatékat. V dalších letech byly postaveny nové sloupy a 

nataženo nové vedení k siréně na obecním úřadě. Na náš podnět byla 

zabudována siréna ZD. Sbor se výrazně podílel na vybudování požární nádrže 

v Křemílkách, protože zejména v horní části obce nebyla dostatečná zásoba 

vody v případě požáru. 

V letech 1991 a 1992 jsme žili přípravami na oslavy 120 let trvání sboru. Těchto 

velkolepých oslav se zúčastnilo bezmála 1000 návštěvníků. Po úspěšných 

oslavách jsme však zasahovali při velkém požáru domu pana Bohatce. Sbor měl 

v tomto roce 52 členů.  

Z činnosti sboru v mezidobí let 1992 až 2002 bych zmínil především rok 1997, 

ve kterém jsme jednak oslavili 125 let od založení sboru, tento rok je však 

spojen především s katastrofickými záplavami, které postihli velké území naší 

republiky. Sbírka na postižené povodní, která proběhla přímo v rámci oslav, 

byla doplněna sbírkou mezi občany a celý výtěžek byl zaslán do jedné 

z nejpostiženějších obcí, Troubek u Přerova.  V roce 2002 proběhly oslavy 130 

let založení sboru. V tomto roce postihl naši obec přívalový déšť, kdy během 

jedné hodiny spadlo více jak 90 mm/m2  srážek. Sbor pomohl občanům čerpat 

vodu ze sklepů a při úklidu obce. Dalším obcím, které byly postiženy 

povodněmi, pomohli hasiči uspořádáním veřejné sbírky společně s okrskem 

Šebetov. Po zkušenostech s přívalovými dešti je v roce 2003 pořízeno plovoucí 

čerpadlo zn. Honda a zásahová jednotka je dovybavena nepromokavými 

soupravami.   V roce 2005 obec obdržela dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 

100 000,- Kč. Tato částka byla použita na generální opravu požárního vozidla 

Avia a dovybavení výzbroje zásahové jednotky. Bratr Dračka Sv. st. byl 

v Přibyslavi vyznamenán „Medailí za záchranu života“ a sbor navždy opustili 

bývalý starosta sboru b. Čejka Josef a velitel sboru b. Dokoupil Jiří. Následující 

rok jsou v klubovně sboru instalovány el. konvektory, je svépomocí přelakováno 

zásahové vozidlo Avia. Mladí hasiči se účastní letního tábora v Karolíně, na 

který jim sbor finančně přispěl. V létě je zlikvidován začínající požár lesního 

porostu. V tomto roce obdržel bratr Dračka Sv. st. nejvýznamnější hasičské 

ocenění,  titul „ Zasloužilý hasič“, který mu byl slavnostně předán v Přibyslavi.  

Na jaře roku 2007 byla akceschopnost jednotky prověřena při lesním požáru 

„Na Kopaninách“. Zásahu se zúčastnily další čtyři sbory, které dopravovaly vodu 
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z požární nádrže v Křemílkách. Tento zásah byl hodnocen jako vysoce 

profesionální. 6. července byla v kulturním domě uspořádána slavnostní schůze 

ke 135. výročí založení sboru, s následným Hasičským výletem.  V roce 2008 

hasiči upravili břehy u nově vybagrovaného dolního rybníka. Velká příprava byla 

věnována účasti na oslavách 100 let založení sboru Předměstí, jejichž součástí 

byl pokus o vytvoření rekordu v dálkové předávce vody historickými 

vahadlovými stříkačkami. Naše ruční vahadlová stříkačka z roku 1882 byla 

kvalitně připravena a rekord na vzdálenost 2720 metrů se za  účasti 34 ručních 

stříkaček podařilo vytvořit. V roce 2010 přišel výbor sboru s myšlenkou na 

pořízení historicky prvního hasičského praporu a na základě požadavku sboru 

připravila  firma Velebný a Fam návrh tohoto slavnostního praporu. V únoru 

roku 2011 je zaslána závazná objednávka a v květnu tohoto roku jsme 

uspořádali mezi občany sbírku na pořízení praporu. Do sbírky přispělo celkem 

111 rodin celkovou částkou 17 360 Kč. Prapor byl sboru slavnostně předán 23. 

června 2011 v sídle firmy Velebný a Fam v Ústí nad Orlicí. Jeho pořizovací cena 

byla 55 800 Kč.  

Rok 2012 se pak nesl ve znamení oslav 140. výročí založení sboru. Ještě před 

vlastními oslavami  proběhla v první polovině roku 2012 výměna oken a dveří 

na hasičské zbrojnici, kde byla rovněž dovybavena posilovna. Smutná událost 

postihla náš sbor koncem března tohoto roku, kdy sbor navždy opustil jeho 

dlouholetý člen, velitel a starosta šebetovského okrsku, držitel řady titulů a 

ocenění, bratr Svatopluk Dračka st.. V rámci oslav 140. výročí založení našeho 

sboru byl slavnostně představen náš historický hasičský prapor a současně náš 

sbor převzal Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Pokud bych měl ještě v krátkosti připomenout činnost našeho sboru za 

posledních deset let, tak musím především zmínit rok 2014. V tomto roce byla 

naše zásahová jednotka vyslána k celkem čtyřem ostrým zásahům, zúčastnila se 

rovněž jednoho námětového cvičení. Považuji za důležité zmínit především 

zásah při požáru rodinného domu v Drválovicích, ke kterému došlo těsně před 

Vánoci. Významným milníkem, který se zcela jistě významně zapíše do historie 

nejen našeho sboru, ale i obce, se pak stal rok 2017. V tomto roce získal náš 

sbor poprvé ve své novodobé historii zcela nové vozidlo zn. FORD Transit 4x4, 

s plně vybaveným hasičským přívěsem. Již s tímto novým vozem jsme pak 

kupříkladu zasahovali před dvěma lety při požáru kotelny rodinného domu ve 
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Vanovicích, letos to pak byl zásah při ničivém požáru obytné části rodinného 

domu ve Vanovicích. Nemohu 

na tomto místě nezmínit 

událost, která koncem června 

loňského roku zasáhla několik 

obcí na jihu Moravy. Síla 

ničivého tornáda, které se 

touto lokalitou přehnalo a 

především jeho ničivý rozsah, 

byla na naše zeměpisné 

poměry až nepředstavitelná. 

Na likvidaci jeho následků se 

podílel i náš sbor, a to nejen finanční podporou, ale i vysláním do obce Hrušky, 

kde jsme zajišťovali přesun a uložení humanitární pomoci. Činnost 

dobrovolných spolků výrazně v uplynulých letech ovlivnila pandemie Covid 19, 

jejichž činnost z pohledu stránky příjmové je založena na nejrůznějších 

kulturních a spolkových aktivitách, které byly velmi výrazně v důsledku 

nejrůznějších vládních opatření omezovány. Doufejme, že je to vše již minulostí 

a že stejně tak budeme v čase minulém brzy hovořit i o nesmyslném válečném 

konfliktu na území Ukrajiny. Za samozřejmost považujeme spolupráci s místní 

samosprávou na zajišťování kulturního a společenského dění v naší obci. Jedná 

se především o zajišťování tradiční předpouťové zábavy, pálení čarodějnic, 

zajišťování Malohanáckého jarmarku, lampionového průvodu, sběru železného 

šrotu, pořádání rybářských závodů jak pro děti, tak i pro dospělé a mnoho 

dalších jiných aktivit. Z těch nejvydařenějších z poslední doby to bylo především 

zajištění cyklovýletu Obcí Vanovice pořádaného v roce 2019.  Nedají se v krátké 

době vyjmenovat všechny zásahy u požárů nebo jiné pomoci občanům, 

vzpomenout všech, kteří se o rozkvět a blaho sboru zasloužili. Chtěl jsem vás 

jen v kostce seznámit s historií a činností našeho sboru, který je dle dostupných 

písemných materiálů právem označován jako nejstarší dobrovolný hasičský 

vesnický sbor na Moravě. S pýchou můžeme vzpomínat našich předchůdců a 

s hrdostí pokračovat v jejich nastoupené cestě a tak naplňovat heslo, které si 

dali při zakládání do vínku „Bohu ke cti, vlasti k oslavě a bližnímu ku pomoci.“ 
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