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Úvod 
Program rozvoje obce Vanovice je střednědobý strategický rozvojový dokument obce, jehož 

cílem je definovat prioritní oblasti rozvoje obce v předem stanoveném časovém horizontu. 

S ohledem na zavedené postupy Evropské unie bylo zvoleno období do roku 2020. 

Program vychází z analýzy demografické a socio-ekonomické situace v obci a zohledňuje 

názory obyvatel obce a jejích představitelů. Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost 

vedení obce a pro přípravu projektů a rozvojových aktivit v obci. Lze na něj odkazovat při 

podávání žádostí o dotace, úvěry či příspěvky, a lépe tak prosazovat zájmy Vanovic a jejich 

občanů. 

Dokument je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. Analytická část popisuje 

situaci v obci na základě statistických dat a ve svém závěru nabízí východiska pro návrhovou 

část, která zohledňují rovněž výsledky dotazníkového šetření. Návrhová část navazuje na 

analytickou část tím, že pro zjištěné skutečnosti vyplývající z analytické části navrhuje 

optimální řešení. 

Dokument byl zpracováván v období duben až srpen 2015. 
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Analytická část 
Analytická část soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní charakteristiku stavu 

a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení hlavních rozvojových 

problémů obce a jejich příčin. Jejím smyslem je stručně a výstižně soustředit hlavní poznatky 

o obci, které poslouží jako východisko pro návrhovou část dokumentu. Vyhodnocovány jsou 

údaje z následujících oblastí: území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, vybavenost, 

životní prostředí a správa obce. 

1. Základní geografické a historické souvislosti 

Vanovice leží v nejsevernější části okresu Blansko i Jihomoravského kraje v nadmořské 

výšce 430 m ve svahu, který přechází do úrodné oblasti Malé Hané. Nejbližšími městy jsou 

Velké Opatovice vzdálené asi 7 km směrem na sever, Letovice přibližně 8 km západně a 

Boskovice asi 12 km na jih. Okresní město Blansko je vzdálené přibližně 39 km směrem na 

jih a krajské město Brno je od Vanovic vzdálené asi 50 km rovněž jižním směrem. Obcí s 

rozšířenou působností (ORP) i pověřeným obecním úřadem (POÚ) je pro obec Vanovice 

město Boskovice. 

 

Obec Vanovice se skládá z 2 katastrálních území – Vanovic a Drválovic. Celková rozloha 

obce je 1215 ha, z toho Vanovice tvoří 731 ha a Drválovice 484 ha. 

Jméno obce, které se dříve říkalo Ivanovice nebo též Ejvanovice, je patrně odvozeno od 

jména nějakého církevního hodnostáře nebo knížete jménem Ivan, kterému se dostala do 

majetku. Místní část Drválovice leží západně od Vanovic. Malé návsi dominuje bílá obecní 

zvonice, postavená roku 1750, která sloužila k vyhlašování požárů a dalších nebezpečí. 

Okolo ní jsou seskupeny usedlosti. 
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První písemná zmínka o obci se objevuje v listině českého krále Vladislava II. z roku 1176, 

jedná se však o falzum. Skutečná historická zmínka v Moravském diplomatáři pochází z roku 

1233, kdy byl vystavěn kostel sv. Václava. 

Vesnice byla v historii vlastněna mnoha majiteli – a to jak církevními, tak i světskými. Obec 

často patřila několika majitelům současně, což nebylo ve středověku neobvyklé. Například 

v 15. a 16. století byly Drválovice v držení pánů z Boskovic, zatímco Vanovice náležely 

křetínskému statku. 

Dělené vlastnictví se projevilo i na půdorysu obce, neboť nemá klasický tvar s jednou návsí, 

ale jedná se o rozšiřující se prostor rozštěpený u kostela ve dvě větve. Dělení obce není 

pouze fyzické a majetkové, ale i duchovní. 

Pro život obce byly určující dvě církve – evangelická a katolická. Do roku 1540 byla fara ve 

Vanovicích katolická, poté se v období, kdy období byl majitelem obce luterán Kryštof 

z Hardeku, stala luteránskou. Luteránská fara se zde udržela až do bitvy na Bílé Hoře. 

Roku 1622 se tak farnost stala opět katolickou a nekatolíci byli z Vanovic vypovězeni, nebo 

se přeorientovali na katolickou víru. Přesto zůstalo ve Vanovicích i po Bílé Hoře mnoho 

obyvatel věrných původnímu vyznání a po vydání tolerančního patentu se přihlásilo 35 rodin 

k evangelické a 8 rodin ke katolické církvi. 

Již v roce 1782 byla podána k císaři Josefovi II. žádost o povolení stavby kostela, která byla 

31. června vyřízena a už 15. října byl odevzdán prozatímní kostel k bohoslužbě. Roku 1826 

se začal stavět nový velký kostel, který byl dokončen po 18 letech. Evangelická má v životě 

vesnice hlubší a důležitější roli dodnes.  

Roku 1872 byl ve Vanovicích založen hasičský sbor. Pyšní se tak tím, že se jedná o nejstarší 

hasičský sbor na Moravě. Motivací k jeho založení byly často se opakující ničivé požáry. 

Sbor pomáhal při požárech i v okolních obcích. 

V roce 1883 byla otevřena budova vanovické školy. Počátky školství v obci se však datují do 

období kolem roku 1690. Je doloženo, že v roce 1716 se vyučovalo v pazderně (č. p. 17) a 

obecní pastoušce (č. p. 41). Po zavedení povinné školní docházky v roce 1774 se děti 

z katolických rodin učily doma a jen v zimě, dokud nebyla roku 1829 vystavěna nová 

katolická školní budova. Evangelické děti se učily od roku 1784 v budově č. p. 76, která ale 

přestala kapacitně stačit a v roce 1808 byla školy přesunuta 

do budovy č. p. 90. V roce 1878 byly obě náboženské školy 

po dlouhých a náročných jednáních sloučeny do jedné, kde 

již děti nebyly rozdělovány podle náboženského vyznání. 

Následně byla vystavěna zmíněná budova obecné školy. 

Prvním nadučitelem v obecné škole byl František Břeněk, 

jehož syn Otýn patří k nejvýznamnějším vanovickým 

rodákům. Otýn Břeněk byl literát a žurnalista známý svým 

bohémským způsobem života. Ve svém díle se zmiňoval i o 

Vanovicích, které nazýval Hřibkovem. Přátelil se například 

s bratry Mrštíky nebo Otakarem Kubínem, který namaloval 

OBRÁZEK 1 OTÝN BŘENĚK 
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pro Vanovice divadelní oponu. Zemřel v roce 1926 v Brně na rakovinu plic. V Brně je po něm 

pojmenována ulice, na jeho rodném domě ve Vanovicích byla umístěna pamětní deska a 

obec o něm vydala publikaci Vladimíra Poláka „Poslední brněnský bohém“.  

I. světová válka zejména ochromila činnost hasičského sboru, který byl hned na počátku 

války v důsledku povolání náčelníků i některých členů do zbraně rozpuštěn. Zároveň byl 

alespoň založen prozatímní hasičský sbor, dokud válka nepomine. Během války padli 3 

členové. Hasičský sbor byl obnoven až v roce 1920. 

Obzvláště tragické bylo období II. světové války pro občany Drválovic. Zdejší zemědělci se 

zapojili do nezákonných akcí, v rámci nichž se snažili pomáhat ostatním občanům 

nelegálními dodávkami masa, sádla a další produktů mimo krutě nastavený přídělový 

systém. Po udání bylo zatčeno 10 zdejších občanů, z nichž 8 zahynulo v koncentračním 

táboře. 

V roce 1942 se v Drválovicích také utvořila početná partyzánská skupina, která si budovala 

úkryty v okolních lesích. Postupně vznikla rozsáhlá síť spolupracovníků – těžiště její práce 

spočívalo v zásobování a zpravodajské službě. Tato síť se z Drválovic rozšířila do Boskovic, 

Jevíčka, Letovic, Vanovic, Velké Roudky, Kochova, Pamětic, Sudic, Šebetova a Trávníku. 

Jednalo se o první partyzánský útvar na Boskovicku a rovněž jeden z prvních na území 

protektorátu. Členové skupiny byli zrazeni a pozatýkání na přelomu let 1943 a 1944. Celkem 

bylo v souvislosti s drválovickou odbojovou činností zatčeno 53 osob, z toho 31 z Drválovic. 

Z nich bylo usmrceno 28 osob, z toho 17 z Drválovic. Jejich památce je věnován památník 

nacházející se u silnice ve směru na Letovice a pamětní deska na budově vanovické školy. 

Prvek rozdělení se jako typický a určující pro celou historii obce odrazil i v jejím znaku. Znak 

má v černém štítě stříbrný hrot se zeleným vykořeněným stromkem bez listů, který odkazuje 

na stoletou tradici školkařství a ovocnářství. Hrot je provázen vztyčeným zlatým klíčem a 

kalichem. Klíč připomíná katolickou složku historie obce a touhu lidí po vědění, kalich 

reprezentuje dominantní protestantskou složku historie a života v obci. Vlajka je tvořena 

třemi vodorovnými pruhy – černým, žlutým a černým, v poměru 2:5:13. Uprostřed je položen 

bílý klín vycházející z dolního okraje s vrcholem na středu horního okraje. V bílém klínu je 

zelený vykořeněný strom bez listů. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Znak byl schválen 

Poslaneckou sněmovnou PČR  27. 1. 1997, vlajka až 4. 9. 2002. 

OBRÁZEK 2 ZNAK A VLAJKA OBCE VANOVICE 
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ZDROJ: REGISTR KOMUNÁLNÍCH SYMBOLŮ 

2. Obyvatelstvo 

V této kapitole se zaměříme na základní demografické charakteristiky jako stav a vývoj počtu 

obyvatel v obci nebo věková a vzdělanostní struktura, které budeme analyzovat pomocí 

grafických výstupů ze statistických dat a srovnávat je s vyššími územními celky – okresem 

Blansko, Jihomoravským krajem a Českou republikou. V závěru kapitoly odhlédneme od 

statistik a zaměříme se na spolkovou a osvětovou činnost v obci. 

Demografická situace 
K 1. 1. 2015 žilo v obci 539 obyvatel, z toho 272 mužů (50,5 %) a 267 žen (49,5 %). 

Následující graf znázorňuje vývoj celkového počtu obyvatel mezi roky 1991 a 2014 vždy k 

31. 12., kde rok 1991 představuje základní období (1991 = 100). Díky tomu je možné 

srovnávat vývoj na různých územních úrovních. 

GRAF 1 ZMĚNY POČTU OBYVATEL V OBCI VE SROVNÁNÍ S VYŠŠÍMI ÚZEMNÍMI CELKY K 31. 12.  

 
ZDROJ: ČSÚ 

Čím je území menší, tím výraznější procentuální změny tam působí i drobná změna v počtu 

obyvatel. Proto je křivka znázorňující obec rozkolísanější, než je tomu u vyšších územních 

celků. K odhalení dlouhodobějšího trendu nám proto slouží lineární trendová křivka. 

I bez proložení linií trendu bychom jasně viděli, že demografický vývoj se v obci výrazně liší 

od vyšších územních celků. Zatímco na úrovni okresu, kraje i republiky obyvatel dlouhodobě 

přibývá, situace ve Vanovicích je charakteristická dlouhodobým úbytkem obyvatel. Nejvíce 

obyvatel (580) žilo v obci v roce 2000, zatímco nejméně (530) jich zde žilo v letech 2006 a 

2001. 

Vývoj počtu obyvatel 
Podrobnější pohled na vývoj počtu obyvatel nabízí rozložení celkového salda na migrační a 

přirozené. Přirozené saldo znamená rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých v daném 

roce. Migrační saldo představuje rozdíl mezi počtem lidí, kteří se daný rok přistěhovali a 

odstěhovali. Kladné saldo označujeme jako přírůstek, záporné saldo jako úbytek.  
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Začneme přirozeným saldem. Za celé sledované období od roku 1991 do roku 2014 se ve 

Vanovicích narodilo celkem 143 lidí a 179 jich zemřelo. Jedná se tedy o přirozený úbytek 

v počtu 36 obyvatel. V následujícím grafu jsou k dispozici hodnoty ve sledovaném období za 

každý rok zvlášť. Vývoj počtu narozených a zemřelých znázorněn pomocí linií, zatímco jejich 

saldo je vyjádřeno pomocí ploch.  

GRAF 2 PŘIROZENÉ SALDO OBYVATELSTVA V LETECH 1991 AŽ 2014 

 
ZDROJ: ČSÚ 

Nejvyšší porodnost byla v obci v roce 1991, kdy se narodilo 13 dětí. Nejnižší porodnost byla 

zaznamenána v roce 2004, kdy se narodily 2 děti. Naopak nejvyšší úmrtnost, 17 zemřelých, 

byla v roce 1996 a nejnižší úmrtnost, 3 lidé, byla v letech 1999 a 2014. S tím souvisí vývoj 

přirozeného přírůstku, který dosahoval nejvyšších hodnot v letech 1997-1998 a 2007 a 

nejnižších v letech 1996, 2001 a 2004. 

Dále se podíváme na migrační saldo. V období 1992 až 2014 se celkem přistěhovalo 294 a 

odstěhovalo 288 osob, to znamená, že jsme zaznamenali migrační přírůstek 6 osob. 

V následujícím grafu si můžeme prohlédnout hodnoty migračního salda za každý rok zvlášť. 

GRAF 3 MIGRAČNÍ SALDO OBYVATELSTVA ZA ROKY 1992 AŽ 2014 

 

ZDROJ: ČSÚ 
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Nejvíce osob se přistěhovalo v roce 2008, nejméně pak v roce 1994. Naopak nejvíce osob 

se odstěhovalo v roce 2011 a nejméně v roce 2005. Vidíme tedy, že v letech 1993-1995, 

1999, 2001-2001 a 2011 docházelo k výraznějším migračním úbytkům, vůbec nejvyšší 

migrační úbytek byl zaznamenán právě v roce 2011. Nejvýraznější migrační přírůstky byly 

zaznamenány v letech 1996, 1998, 2000, 2003, 2008, 2010 a 2012. Z dlouhodobého 

hlediska je počet vystěhovalých jen mírně převážen počtem přistěhovalých. 

Věková struktura 
Věková struktura je výsledkem předchozí úrovně demografických procesů a migrací. Typ 

věkové struktury ČR a také většiny evropských zemí je možné nazvat jako regresivní, což je 

struktura charakteristická demografickým stárnutím, kdy se při nízké úrovni plodnosti a 

zlepšování úmrtnostních poměrů zvyšuje zastoupení starých osob v populaci, a to na úkor 

dětské složky. V následujícím grafu můžeme porovnat věkovou strukturu obyvatelstva 

Vanovic k 31. 12. 2014 ve srovnání s vyššími územními celky. 

GRAF 4 VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL VE SROVNÁNÍ S VYŠŠÍMI ÚZEMNÍMI CELKY K 31. 12. 2014 

 

ZDROJ: ČSÚ 
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Podrobnější pohled získáme konstrukcí indexu stáří. Index stáří vyjadřuje poměr seniorů 

(skupina 65+) na 100 dětí (skupina 0-14) v populaci. Dosahuje-li tedy hodnoty 100, je podíl 

těchto dvou skupin v populaci vyrovnaný. Hodnoty vyšší než 100 značí, že je populace 

relativně stará a hodnoty nižší než 100, že je relativně mladá. Vývoj indexu stáří v času 

potom ukazuje, jestli sledovaná populace mládne nebo stárne a jakým tempem. Vývoj indexu 

stáří v letech 1991 až 2014 ve Vanovicích ve srovnání s vyššími územními celky znázorňuje 

následující graf. 
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GRAF 5 VÝVOJ INDEXU STÁŘÍ V LETECH 1991 AŽ 2014 VE SROVNÁNÍ S VYŠŠÍMI ÚZEMNÍMI CELKY 

 
ZDROJ: ČSÚ 

Vidíme, že na úrovni okresu, kraje i ČR roste index stáří téměř lineárně. Hodnotu 100 

překročil nejdříve Jihomoravský kraj, a to v roce 2005, okres Blansko a ČR o rok později. 

Vanovice se ve sledovaném období pohybovaly převážně nad touto hranicí, což pomáhá 

ilustrovat i lineární linie trendu. Ta také odhaluje, že populace vyšších územních celků stárne 

relativně rychleji než populace Vanovic, která ovšem již na vysokých hodnotách začínala.   

Obyvatelstvo Vanovic bylo v období 1991-2004 výrazně starší než populace na úrovni 

vyšších územních celků. Poté bylo stáří populace téměř shodné s úrovní vyšších územních 

celků. V roce 2014 již však bylo obyvatelstvo Vanovic starší než na okrese, v kraji či v ČR.  

Nemusí se však jednat o jednoznačně pozitivní jev – nižší podíl mladé generace v populaci 

sice dnes znamená nižší ekonomickou zátěž, ale do budoucna může znamenat pokles 

podílu osob v produktivním věku a při současném nárůstu podílu seniorů také vyšší 

ekonomickou zátěž. 

Ekonomickou zátěž můžeme sledovat pomocí indexu ekonomického zatížení, který vyjadřuje 

podíl počtu dětí a seniorů dohromady na 100 osob v produktivním věku (15-64 let). Čím nižší 

je výsledná hodnota indexu, tím příznivější je poměr mezi ekonomicky neaktivní a aktivní 

složkou obyvatelstva z pohledu věkové struktury obyvatel. Vývoj indexu můžeme sledovat 

v následujícím grafu. 

Samotná hodnota indexu může být zavádějící a nemusí odpovídat skutečnosti, protože 

mnoho lidí starších 15 let dále studuje a nepatří tedy mezi ekonomicky aktivní. Skutečná 

hodnota indexu by tedy byla vyšší. Proto je vhodné se místo konkrétních hodnost soustředit 

na vývoj indexu v čase. 
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GRAF 6 VÝVOJ INDEXU EKONOMICKÉ ZÁVISLOSTI V LETECH 1991-2014 VE SROVNÁNÍ S VYŠŠÍMI 

ÚZEMNÍMI CELKY 

 
ZDROJ: ČSÚ 

Z grafu je patrné, že i tento ukazatel se na úrovni obce ve sledovaném období vyvíjel 

odlišně, než tomu bylo u vyšších územních celků. U vyšších územních celků hodnoty 

ukazatele klesaly až do roku 2006, od té doby už zase rostou. V obci Vanovice s menšími 

výkyvy hodnota indexu dlouhodobě klesá a od roku 2010 se dostala pod úroveň vyšších 

územních celků. Můžeme tedy konstatovat, že z hlediska poměru ekonomicky aktivní a 

neaktivní složky obyvatelstva je věková struktura obyvatelstva obce Vanovice příznivá. 

Vzdělanostní struktura 
Vzdělání je obecně jedním ze základních faktorů rozvoje společnosti. Čím vyšší úroveň 

vzdělání obyvatelé dosahují, tím větší jsou možnosti inovací, zakládání nových firem či 

efektivnějšího řízení těch stávajících, efektivnější veřejná správa atd.  Z pohledu jednotlivce 

se jednoznačně ukazuje význam dosaženého vzdělání v možnosti uplatnění na trhu práce. 

Úroveň dosaženého vzdělání může mít ještě mnohem vyšší význam v době, kdy je počet 

volných pracovních míst velmi omezený.  

Vzdělanostní struktura se odvíjí od nejvyššího dokončeného vzdělání jedinců starších 15 let 

a lze ji zjistit na základě výsledků Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Následující graf nabízí 

srovnání vzdělanostní struktury obyvatelstva Vanovic dle SLDB 2001 a 2011, a v roce 2011 

navíc srovnání s vyššími územními celky.  
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GRAF 7 VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA VE SROVNÁNÍ S VYŠŠÍMI ÚZEMNÍMI CELKY 

 
ZDROJ: ČSÚ 

Mezi roky 2001 a 2011 můžeme v obci pozorovat velký posun směrem ke struktuře vyšších 

územních celků. Vzrostl zejména podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Sice ještě 

nedosáhl ani okresní úrovně, ale během 10 let se téměř zdvojnásobil. Podobně je tomu u 

podílu středoškoláků s maturitou. Podíl kategorie vyššího odborného a nástavbového 

vzdělání se podobně jako podíl vyučených bez maturity téměř nezměnil. Nejvýrazněji se 

snížil podíl lidí se základním vzděláním. Vzdělanostní struktura obyvatel Vanovic se tedy 

postupně přibližuje struktuře na úrovni vyšších územních celků. 

Sociální situace 
Sociální situace v obci je uspokojivá. Obec neeviduje žádné zásadní sociální problémy 

ohrožující stabilitu a bezpečnost. Není nutné řešit problémy s národnostními menšinami ani 

sociálně vyloučenými lokalitami. Mezi sociálně slabé patří cca 5 % obyvatel obce (4-5 rodin), 

u kterých má obec problém s neplacením místních poplatků. Z návykových látek je právě 

zejména mezi sociálně slabými skupinami obyvatel rozšířen alkohol. Ten je rozšířen i mezi 

mládeží, což vede k občasnému rušení nočního klidu. Situace ovšem nevybočuje od 

průměru ČR. S uživateli jiných návykových látek v obci problémy zaznamenány nebyly. 

Spolková, osvětová a informační činnost 
Ve Vanovicích má spolková, osvětová a informační činnost dlouholetou tradici. V roce 1782 

byl zřízen evangelický sbor ve Vanovicích, k němuž byli přifařeni evangelíci z vesnic na Malé 

Hané i na předhůří Vysočiny. Vanovice se tak staly evangelickým centrem rozsáhlé oblasti. 

Současně byla zřízena také evangelická škola. Velkou péči škole věnovali kazatelé 

evangelického sboru. Byli to velmi vzdělaní muži se širokým rozhledem a pro školu 

vyhledávali vzdělané, schopné a obětavé učitele, kteří nejen dobře vyučovali a vychovávali 

své žáky, ale šířili osvětu ve Vanovicích i okolí. 

Na jejich práci navázal od roku 1862 František Břeněk, vzdělaný, výborný pedagog s velkým 

rozhledem, později vyznamenaný státní medailí za zásluhy o školství a pochvalným uznáním 

zemské školní rady. Byl iniciátorem založení Občanské záložny ve Vanovicích v roce 1867, 

Spolku dobrovolných hasičů v roce 1872, od roku 1863 vedl poštovní úřad, zasloužil se o 

postavení nové moderní školy v roce 1882. Byl rovněž spoluzakladatelem Čtenářského 
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spolku Vlastimil, který půjčoval knihy a časopisy, nacvičoval divadelní představení a v zimě 

téměř každou neděli pořádal osvětové přednášky. Později pod ním byl ustaven také pěvecký 

sbor. 

V současné době v obci působí 2 sbory dobrovolných hasičů, pěvecký sbor, myslivecké 

sdružení a TJ Sokol. Obec podporuje spolky tím, že jim umožňuje užívat pro své aktivity 

zdarma prostory kulturního domu a v případě potřeby finančně přispívá na jejich činnost buď 

formou daru v případě významných výročí, nebo formou dotace z obecního rozpočtu. 

V obci se během roku konají mnohé společenské, sportovní a kulturní akce: vítání občánků, 

setkání seniorů (minimálně 2krát ročně), turnaje ve stolním tenise, tenise a volejbale, 

sportovní odpoledne, tradiční pouť a pouťová zábava, hasičské výlety, koncerty (adventní, 

benefiční apod.), přehlídka amatérských divadelních souborů, plesy (myslivecký, obecní, 

dětský), rozsvěcení vánočního stromu, mikulášská nadílka, lampiónový průvod, den dětí, 

maškarní bál, pálení čarodějnic, oslavy Dne země, pohádkové akce pro děti, velikonoční a 

vánoční dílničky a různé oslavy a pietní akce u příležitosti výročí významných událostí. 

Významnou akcí je Malohanácké řemeslné jarmark, který se koná poslední červencovou 

sobotu na návsi před hasičskou zbrojnicí. Na jednotlivých stáncích jsou k dostání nejrůznější 

druhy rukodělných výrobků, zatímco na podiu probíhají hudební a taneční vystoupení 

folklorní souborů z okolí. 

Obec se v rámci Svazku obcí Malá Haná podílí také na pořádání cyklovýletu Okolo Malé 

Hané, který se koná poslední sobotu v srpnu. Trasa této cyklistické vyjížďky měří přibližně 33 

km a prochází členitým terénem všech devíti obcí mikroregionu. Hlavní pořadatelství připadá 

každý rok na jinou obec. Ve všech obcích čeká účastníky kromě občerstvení i doprovodný 

program. 

OBRÁZEK 3 MALOHANÁCKÉ ŘEMESLÉ JARMARK 
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 FOTO: JOSEF PAVLÍK 

SDH Vanovice 

Sbor dobrovolných hasičů Vanovice je nejen nejstarším vanovickým spolkem, ale také 

nejstarším hasičským sborem na Moravě. První ruční dřevěná stříkačka byla zakoupena 

ještě před založením sboru v roce 1849. Nyní je k vidění ve skanzenu v Příkazech u 

Olomouce. Od samých počátků je náplní činnosti SDH kromě pomoci u požárů a 

pravidelných cvičení také účast a pořádání různých kulturních a společenských akcí. 

Dokonce hrávali i divadlo. 

I v dnešní době je SDH velmi aktivní a značnou měrou se podílí na životě obce. Hasiči 

organizují plesy, taneční zábavy, výlety i sportovní akce. Družstva mužů, žen i mládeže se 

pravidelně účastní hasičských soutěží v okolí. Mnohdy dosahují výborných umístění a pyšní 

se i poháry pro vítěze. V roce 2012 oslavil sbor 140 let od svého založení a při této 

příležitosti byla vydána limitovaná edice pamětních medailí a vytištěna barevná vzpomínková 

brožura „140 let Sboru dobrovolných hasičů ve Vanovicích 1872-2012“.  

OBRÁZEK 4 MLADÍ HASIČI Z VANOVIC NA SOUTĚŽI 

 
 FOTO: JOSEF PAVLÍK 

SDH Drválovice 

Sbor dobrovolných hasičů Drválovice byl založen v roce 1911. Při oslavách 100. výročí jeho 

založení proběhla výstava uniforem a nejrůznějších hasičských doplňků ze soukromé sbírky, 

výstava historické hasičské a vojenské techniky, ukázka hasičských činností. Nechyběla ani 

tradiční taneční zábava v Sadě svobody, výletišti v lesích u silnice směrem na Letovice. Zde 

SDH pořádá kromě pravidelných letních zábav také výlety. Další náplní činnosti sboru jsou 

nejrůznější brigády především úklidového rázu. 
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OBRÁZEK 5 HASIČI Z DRVÁLOVIC NA SOUTĚŽI 

 
 FOTO: JOSEF PAVLÍK 

Pěvecký sbor Vlastimil 

Pěveckého sboru Vlastimil vznikl v roce 1887. Založení pěveckého sboru bylo v té době na 

venkově v širokém okolí ojedinělé. Vanovice v šedesátých a následujících letech 19. století 

dosáhly na svou dobu vysoké hospodářské i kulturní úrovně. Při besedě po jedné z 

přednášek Čtenářského spolku Vlastimil na téma „O zpěvu, písních a důležitosti jejich v 

dějinách a osudech národů“ padl návrh na ustavení pěveckého sboru. V poměrně krátké 

době se z malé skupinky podařilo vytvořit velký smíšený sbor, jehož činnost přerušila až I. 

světová válka. 

Poté se již sbor nescházel k pravidelným zkouškám, ale nacvičoval a zpíval pouze 

příležitostně při oslavách státních svátků na Záložně a o velkých svátcích v kostele. Obnova 

sboru po II. světové válce byla ještě náročnější a podařila se až koncem 50. let. Nácvik písní 

i veřejná vystoupení byla zaměřena k oslavám církevních a státních svátků, později k 

výročním schůzím společenských organizací. Postupně se obnovila i pravidelná cvičení, díky 

kterým se zlepšovala úroveň a rozrůstal repertoár sboru. 

V 70. letech se sbor stal členem Unie pěveckých sborů a účastnil se pěveckých slavností. 

Vlastimil nadále každoročně vystupoval při příležitosti oslav státních svátků, na výročních 

schůzích společenských organizací či při různých vzpomínkových akcích nejen ve 

Vanovicích, ale i v širokém okolí. Navázal spolupráci s okolními pěveckými sbory. 

Od 90. let se činnost sboru ustálila na dvou cyklech zkoušek – jarním a podzimním. Zkoušky 

se konají v Záložně ve Vanovicích zpravidla jednou týdně. Po každém z těchto období 

následuje jedno nebo několik vystoupení. Na konci roku se také již stává tradicí zpívání při 

některé z vánočních mší. Zpívá se ve Vanovicích a v blízkém okolí, například v Ústavu 
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sociální péče v Šebetově, v Drválovicích při vzpomínkové akci k výročí osvobození nebo 

znovuotevření kapličky na návsi, v Protivanově a tak dále. Zpívá se i ve vzdálenějších 

místech - v Tatenicích u Moravské Třebové, v Jaroslavicích u Znojma, v Brně Židenicích. 

Sbor se také zúčastnil adventního zpívání na Staroměstském náměstí v Praze. 

Své 120. výročí oslavil sbor v roce 2007 slavnostním koncertem, který byl věnován jako 

poděkování a projev úcty všem průkopníkům a zakladatelům pěveckého sboru při 

čtenářském spolku Vlastimil ve Vanovicích. A také těm, kteří v proměnách času přenesli 

jejich lásku ke zpěvu až do dnešních dní.  

OBRÁZEK 6 OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU VLASTIMIL 

 
 FOTO: ZBYNĚK TAJOVSKÝ 

Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín 

Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín myslivecky hospodaří již několik desetiletí v honitbě 

tvořené katastry tří obcí – Vanovic, Drválovic a Borotína. Převážná část členů mysliveckého 

sdružení je také tvořena občany těchto obcí, kteří vykonávají v honitbě právo myslivosti. 

Honitba Vanovice, kterou mysliveckému sdružení pronajímá Honební společenstvo 

Vanovice, má rozlohu cca 1400 ha. Pouze necelá třetina výměry je tvořena lesními pozemky, 

převážná část honitby se rozkládá na rovinatých polních pozemcích Malé Hané.  

Členové mysliveckého sdružení odpracují každoročně průměrně 700 hodin při pracích 

v honitbě. Jedná se zejména o práce při výrobě krmiv pro zvěř, výstavbě a údržbě 

mysliveckých zařízení v honitbě, při ochraně zemědělských plodin před škodami zvěří atd. 

Každý člen mysliveckého sdružení má trvale přidělena krmná zařízení, v nichž během 

období nouze zajišťuje trvalý přísun krmiva pro zvěř. 
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Kromě prací v honitbě se myslivecké sdružení pravidelně podílí na pracích pro obec, 

zejména při výsadbě lesních stromků v obecních lesích, v obci Borotín například také 

zajištěním výsadby zeleně podél polních cest. 

Snahou myslivců je také aktivní zapojení se do dění v obci, aby mohli přiblížit myslivecké 

hospodaření ostatním občanům. Myslivecké sdružení pořádá každoročně na začátku ledna 

myslivecký ples. Ples má velmi dobrou návštěvnost, k čemuž přispívá jistě i bohatá tombola 

vč. zvěřinových cen a kulinářské speciality připravené ze zvěřiny. V červnu pořádá sdružení 

pravidelně Myslivecké posezení na koupališti v Borotíně, jehož hlavní náplní jsou hry a 

soutěže pro děti.  

Myslivecké sdružení se podílí rovněž na činnosti Okresního mysliveckého spolku pořádáním 

akcí s celookresní působností. Jedná se zejména o zkoušky lovecké upotřebitelnosti 

loveckých psů. 

OBRÁZEK 7 SILVESTROVSKÉ STŘELBY 

 
 FOTO: ARCHIV MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ VANOVICE – BOROTÍN 

TJ Sokol Vanovice 

Také Tělovýchovná jednota Sokol má v obci dlouhou tradici, jeho historie sahá až k roku 

1912. V roce 2011 proběhly v obci oslavy 150. výročí založení TJ Sokol v naší vlasti a o rok 

později oslavy 100. výročí založení TJ Sokol ve Vanovicích.  

Činnost dnešního Sokola není jako dříve zaměřená jen na cvičení a nácviky skladeb. Pod 

hlavičkou České asociace sportu pro všechny v současné době působí oddíly stolního 

tenisu, oddíl šachový a družstvo malé kopané PANTHERS Vanovice. TJ Sokol pořádá také 

cvičení pro děti, aerobik, zumbu a nácviky na slety a gymnaestrády.  
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Oddíl stolního tenisu hraje organizované soutěže od roku 1973. V současné době hrají 3 

družstva. Řadí se tak k největším oddílům na okrese. Družstvo Vanovice A hraje regionální 

přebor III. třídy, Vanovice B regionální přebor IV. třídy a Vanovice C regionální soutěž II 

České asociace stolního tenisu. Každý rok se koná také několik místních turnajů ve stolním 

tenise – velikonoční, vánoční či silvestrovský. V roce 2015 se rovněž konal jubilejní 10. 

ročník turnaje v klasickém tenise, Memoriál Jiřího Dokoupila. 

OBRÁZEK 8 TURNAJ VE STOLNÍM TENISE O POHÁR STAROSTY OBCE 

 
 FOTO: JITKA ŠPIDLOVÁ 

Oddíl malé kopané byl zakládajícím členem organizované soutěže na okrese Blansko v roce 

1977 a od té doby hraje nepřetržitě. V současné době hrají PANTHERS 5. ligu MK Blansko. 

Oddíl šachový byl založen v roce 1983, hraje 1 družstvo s 8 členy. Vanovičtí šachisté hrají 

Okresní přebor družstev Blansko.  

Gymnaestráda je mezinárodním svátkem amatérské gymnastiky, který už od roku 1953 

jednou za čtyři roky pořádá Světová gymnastická federace. Dá se přirovnat k olympiádě pro 

amatérské sportovce. Za TJ Sokol Vanovice vystoupilo v roce 2011 na 14. světové 

gymnaestrádě v Laussane pět cvičenců se skladbou nazvanou Prázdniny na hity Karla 

Gotta. Českou republiku zde reprezentovali jako jediní.  

Nejvíce členů je zapojeno do cvičení pro děti, aerobiku a nácviku na slety. Celkem má 

jednota v současné době registrováno více jak 100 členů. 
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3. Ekonomická situace 

Podle posledních dat z roku 2013 v obci sídlí 3 obchodní společnosti. Je zde registrováno 

také 55 živnostníků a 4 zemědělské podnikatelé. Budeme-li nadále brát v úvahu pouze 

subjekty se zjištěnou aktivitou, jedná se o 2 obchodní společnosti, 24 živnostníků a 4 

zemědělské podnikatele. Následující graf nabízí přehled ekonomických subjektů sídlících v 

obci rozdělených podle klasifikace CZ-NACE k 31. 12. 2013. 

GRAF 8 EKONOMICKÉ SUBJEKTY SE SÍDLEM V OBCI PODLE KLASIFIKACE CZ-NACE 

 
ZDROJ: ČSÚ 

Celkem v obci sídlí 39 ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou. Nejvíce jich patří do 

kategorie „Stavebnictví“.  Větší než 10% podíl dosahují také kategorie „Velkoobchod a 

maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel“ a „Zemědělství, lesnictví a rybářství“. 

Nejvýznamnější firmou působící v obci je Agrospol, a. d. – zemědělské družstvo, které 

v minulosti zaměstnávalo značnou část obyvatel obce, dnes jako zaměstnavatel ztrácí na 

významu. Dále v obci poskytují své služby 2 zahradnictví – Stanislav Kohoutek a Zdenka 

Pavlíková, kadeřnictví Kouřilová a papírnictví Niky. V centru obce najdeme pohostinství, 

prodejnu Coop Jednoty a pobočku České pošty. 

V oblasti služeb by občané nejvíce uvítali obnovu prodejny v Drválovicích, zlepšení úrovně 

stávajícího pohostinství (letní zahrádka, nekuřácký prostor, jídlo apod.), případně otevření 

cukrárny/kavárny a rozšíření služeb kadeřnice, která do Vanovic přijíždí jednou za 2 týdny. 

Služby cestovního ruchu jsou přiměřeně dimenzované vzhledem k turistickému významu 

samotné obce, která je spíše zastíněna turistickými atraktivitami nedalekých Boskovic.  

Trh práce 
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technologického pokroku, kdy některá odvětví přirozeně zanikají a jsou průběžně 

nahrazována nově vznikajícími. Z dlouhodobého hlediska tedy tato přirozená 
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nezaměstnanost nepředstavuje výraznější problém. Co způsobuje nepříjemnosti, jsou 

krátkodobé fluktuace míry nezaměstnanosti (zejména nad její přirozenou míru). 

Míra nezaměstnanosti vyjadřuje procentní podíl nezaměstnaných na ekonomicky aktivním 

obyvatelstvu. Nezaměstnaným se rozumí uchazeč o zaměstnání, který zaměstnání aktivně 

hledá (např. je v evidenci úřadu práce). Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby 15leté a 

starší, které jsou buď zaměstnané, nebo nezaměstnané. Za ekonomicky aktivní se tedy 

nepovažují např. studenti nebo důchodci.  

V následujícím grafu můžeme pozorovat vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2008-2011, 

která je konstruována jako podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání k 31. 12. daného 

roku na počtu ekonomicky aktivních obyvatel dle SLDB 2001. 

GRAF 9 MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V OBCI A VYŠŠÍCH ÚZEMNÍCH CELCÍCH V LETECH 2008-2011 

 
ZDROJ: ČSÚ 

Vidíme, že míra nezaměstnanosti ve Vanovicích se po celé sledované období pohybovala 

nad úrovní vyšších územních celků. V roce 2008, kdy se ještě ekonomická krize v míře 

nezaměstnanosti nestihla projevit, byla nezaměstnanost v obci nejnižší, 8,4 %. Na všech 

územních úrovních míra nezaměstnanosti v roce 2009 prudce vzrostla, a to až o 9,7 p. b. 

v případě Vanovic. V obci však v roce 2011 došlo k poklesu míry nezaměstnanosti na 13,3 

%, zatímco u vyšších územních celků ještě rostla, a naopak v roce 2012, kdy již docházelo 

k všeobecnému poklesu míry nezaměstnanosti, ve Vanovicích došlo k jejímu nárůstu. Vývoj 

míry nezaměstnanosti v obci tedy příliš nekoresponduje s jejím vývojem na úrovni vyšších 

územních celků. Výraznější odchylky v jednotlivých letech lze vysvětlit tím, že procentuální 

hodnoty v menších územích reagují výrazně i na malé změny.  

Za roky 2012 a 2013 nejsou data o nezaměstnanosti na úrovni obcí dostupná z důvodu 

změny metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti. Zatímco dosavadní míra nezaměstnanosti 

poměřovala uchazeče o zaměstnání k ekonomicky aktivním osobám, nový ukazatel vyjadřuje 

podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel v daném věku. Tento nový ukazatel je na úrovni 

obcí dostupný až od března 2014. Zatím tedy můžeme porovnat hodnoty za červen 2014 

(8,3 %) a červen 2015 (6,5 %). Tyto údaje však nelze srovnávat s předchozím vývojem. 
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Obec Vanovice se snaží podporovat zaměstnanost tím, že zaměstnává lidi evidované na 

úřadě práce. V současné době zaměstnává 3 zaměstnance v rámci veřejně prospěšných 

prací. Náplní těchto veřejně prospěšných prací je údržba obecního majetku a veřejných 

prostranství. Na mzdy pro zaměstnance veřejně prospěšných prací přispívá úřad práce 

z prostředků Evropského sociálního fondu a národní Aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se 

především o dlouhodobě nezaměstnané osoby. 

Dle SLDB 2011 bylo zaměstnáno 86 % ekonomicky aktivních obyvatel Vanovic. Strukturu 

zaměstnanosti v obci dle SLDB 2011 znázorňuje následující graf. 

GRAF 10 STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI V OBCI DLE SLDB 2011 

 
ZDROJ: ČSÚ 

Většina obyvatel Vanovic, 33 %, pracuje v odvětví průmyslu. Druhou nejpočetnější kategorií 

je s 11 % stavebnictví. Nejvýznamnějšími zaměstnavateli jsou firmy: 

 P-D Refractories CZ a. s. – šamotka ve Velkých Opatovicích spadající do velikostní 

kategorie 500-999 zaměstnanců 

 Novibra Boskovice s.r.o. – specializovaná na vývoj a výrobu vysokorychlostních 

vřeten, kategorie 500-999 zaměstnanců 

 MINERVA BOSKOVICE, a.s. – výroba průmyslových šicích strojů, spadá do 
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Nejčerstvější údaje o dojížďce do zaměstnání pochází ze SLDB 2011 a shrnuje je následující 

tabulka. Vyjíždějící (dojíždějící) osoby mají místo pracoviště na jiné adrese než je jejich 

místo obvyklého pobytu. Nepočítají se sem tedy osoby, jejichž adresa pracoviště je shodné 

s adresou místa obvyklého pobytu. Vyjíždějící (dojíždějící) v rámci obce, jsou osoby, jejichž 
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místo pracoviště se nachází ve stejné obci obvyklého pobytu. Vyjíždějící (dojíždějící) mimo 

obec jsou osoby, u nichž se liší obec místa pracoviště a obec obvyklého pobytu.  

TABULKA 1 POČTY OSOB VYJÍŽDĚJÍCÍCH DO ZAMĚSTNÁNÍ DLE SLDB 2011 
Vyjíždějící do zaměstnání 110 z toho v % 

- v rámci obce 7 6,4 % 

- do jiné obce okresu 87 79,1 % 

- do jiného okresu kraje 8 7,3 % 

- do jiného kraje 6 5,5 % 

- do zahraničí 2 1,8 % 
ZDROJ: ČSÚ 

Dle této statistiky za prací dojíždí 110 z 221 zaměstnaných obyvatel Vanovic, tedy polovina. 

Většina (79,1 %) dojíždí do jiné obce okresu, zejména do blízkých Boskovic, Velkých 

Opatovic a Letovic. Podíly dojíždějících do jiného okresu kraje (Brno-město), jiného kraje a 

těch, co pracují přímo v obci, jsou podobné. Do zahraničí dojíždí minimum obyvatel obce, 

což je dáno zejména její geografickou polohou ve vzdálenosti od hranic ČR. 
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4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 
Úroveň vybavenosti technickou infrastrukturou má podobně jako vybavenost základními 

službami zásadní vliv na kvalitu života v obci a jeho atraktivitu pro potenciální nové 

obyvatele. Vybavení technologiemi zajišťujícími např. čištění vod má vliv také na kvalitu 

životního prostředí.  

Energetika 

Obec Vanovice je kompletně elektrifikována i plynofikována. V případě zemního plynu je 

třeba zmínit, že jeho dřívější hojné využívání v domácnostech je v posledních letech 

omezováno z důvodu jeho rostoucí ceny. Některé domácnosti se proto vrací k vytápění 

tuhými palivy (což má vliv na kvalitu ovzduší). 

Vodní hospodářství  

Zdrojem vody pro obec je nový vodovodní přivaděč, který byl uveden do provozu v červnu 

2014. Je připojen na nově zbudovaný přivaděč Velké Opatovice – Boskovice. Pomohl 

stabilizovat dodávky pitné vody pro Vanovice i Drválovice. Stavby si vyžádala investici přes 2 

mil. Kč, ale podařilo se odstranit veškeré, zejména letní, výpadky v zásobování pitnou vodou, 

které obec trápily v předchozích letech. 

Kanalizace pokrývá území obce přibližně z 65 %, zbytek domácností využívá pro 

shromažďování odpadních vod domácí jímky. Obec nemá vybudovanou ČOV, a tak většina 

odpadních vod končí v místním potoce a následně v rybníce. Po vybudování ČOV bude 

rybník sloužit jako dočišťovací nádrž. 

Odpadové hospodářství 
Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje obci společnost SITA CZ a.s. jednou za 2 

týdny. V obci je vyhláškou zaveden systém třídění odpadu, a to na složky: sklo; kovový 

odpad; nebezpečný odpad; objemný odpad; plasty; léky, léčebné pomůcky a přípravky; a 

zbytkový komunální odpad. Sklo a plasty se ukládají do označených kontejnerů umístěných 

ve Vanovicích před prodejnou Jednoty a v Drválovicích vedle budovy bývalého obchodu. 

Kovový odpad lze ukládat na vyhrazené místo za kulturním domem. Nebezpečný odpad je 

sbírán do vyhrazených nádob formou mobilního sběru. Pro objemný odpad je vyhrazen 

velkoobjemový kontejner. Léky lze odevzdávat v lékárnách, nejblíže v Šebetově. Sběr 

železného šrotu zajišťují také hasiči, sběr papíru organizuje škola. 

ICT infrastruktura 
V 90. letech byla do všech domů zavedena telekomunikační linka. Většina domácností však 

v současnosti již přešla na výhodnější mobilní služby. Signál všech 3 hlavních mobilních 

operátorů, O2, T-Mobile a Vodafone, pokrývá celé zastavěné území obce. Mapy pokrytí hlásí 

také kompletní pokrytí rychlým mobilním internetem, tato skutečnost však zatím neplatí. 

Domácí připojení k internetu je již ve většině domácností samozřejmostí. V obci je dostupné 

bezdrátové připojení, rychlejší optické připojení je zatím možné jen ve větších městech. Při 

posledním SLDB v roce 2011 deklarovalo vlastnictví alespoň jednoho počítače 100 

domácností z celkových 189, z toho s připojením k internetu 88. 
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Dopravní infrastruktura  
Stěžejní dopravní páteří je pro celý region silnice I. třídy č. 43, která vede v severojižním 

směru z Brna na Svitavy. V rámci celorepublikového řešení severojižních tahů je tato 

komunikace kapacitně nedostačující a do budoucna se plánuje zlepšit dopravní situaci 

dobudováním rychlostní silnice R43.  

Historie projektu výstavby R43 sahá až před II. světovou válku a podle posledních informací 

ŘSD by měla vést západně od obce po tělese nedokončené tzv. Hitlerovy dálnice. Právě 

neustálé odkládání její výstavby má neblahý vliv na ekonomiku celého mikroregionu Malá 

Haná. Zlepšení dopravní dostupnosti regionu, které by tato stavba přinesla, by se mohlo 

promítnout do ekonomického oživení celé Malé Hané. 

OBRÁZEK 9 SILNIČNÍ SÍŤ V OKOLÍ OBCE VANOVICE 

 
ZDROJ: ŘSD 

Z hlediska dopravní dostupnosti Vanovic je nejdůležitější silnice III. třídy č. 3744, která 

zajišťuje nejkratší spojení s hlavním silničním tahem na Brno a Svitavy, silnicí I. třídy č. 43 

v Letovicích, dále se silnicí II. třídy č. 374 spojující Blansko, Boskovice a Jevíčko, i 

s plánovanou trasou rychlostní komunikace R43.  

Silnice III/3744 spojuje Letovice a Šebetov a je hlavním průtahem obce. Podle posledního 

celostátního sčítání dopravy v roce 2010 obcí projede 538 motorových vozidel denně, z toho 
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97 těžkých motorových vozidel, 433 osobních aut a dodávek a 8 motorek. Pamětice a 

Drválovice spojuje jedna z nejhorších cest v širokém okolí, III/37414. Od Borotína vede ještě 

III/3748. 

Dlouhodobým problémem je špatný stav silničních komunikací v okolí Vanovic. Zejména 

III/37414 spojující Drválovice a Pamětice je v absolutně katastrofálním stavu. Podobně je na 

tom také účelová komunikace zemědělského družstva vedoucí do Knínic. Opravu silnic 3. 

třídy má bohužel na starosti Jihomoravský kraj, který dosud tyto komunikace u severních 

hranic svého území nepovažoval za prioritní. Obci se podařilo alespoň opravit a dobudovat 

místní komunikace. 

Obcí neprochází žádná železniční trať. Nejbližší vlaková stanice v Šebetově. Je vzdálená 

přibližně 2,5 km a zdejší trať zajišťuje vlakové spojení Velkých Opatovic se Skalicí nad 

Svitavou, která je uzlem na trati č. 260, která zajišťuje přímé spojení s Brnem a Prahou. Na 

stejné trati leží také nádraží v Letovicích, které je vhodnější využít při cestování na větší 

vzdálenost. Spojení s oběma stanicemi je zajištěno prostřednictvím pravidelných 

autobusových linek. 

Vanovice jsou spojeny s okolními obcemi cyklotrasami: 

 5147: Letovice – Vísky – Vanovice – Velké Opatovice, 

 5165: Kladoruby – Drválovice, 

 5223: Vanovice – Knínice – Šebetov. 

Cyklostezka v obci není žádná. 

OBRÁZEK 10 CYKLOTRASY VE VANOVICÍCH A OKOLÍ 

 
ZDROJ: MAPY.CZ 

Dopravní obslužnost  
Obec Vanovice je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS 

JMK) od 4. 3. 2007. Přechod na IDS znamenal zvýšení četnosti spojů v regionu, lepší 
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návaznost autobusových linek na vlaky i mezi sebou a jednotný tarif platný pro autobusy i 

vlaky. I přes některé výhrady lze konstatovat, že IDS JMK pomohl zlepšit dopravní 

obslužnost nejen obce Vanovice, ale celého regionu. Přinesl větší počet spojů za den 

zejména o víkendech a ve večerních hodinách. 

Obec je obsluhována dvěma linkami IDS JMK, které zajišťují přímé spojení s městy 

Boskovice a Letovice, odkud navazuje vlakové spojení do Brna: 

 Linka č. 253 – Horní Štěpánov – Kořenec – Šebetov – Vanovice – Vísky – Letovice, 

 Linka č. 277 – Velké Opatovice – Pamětice – Vísky – Míchov – Svitávka – Boskovice. 

OBRÁZEK 11 LINKY IDS JMK OBSLUHUJÍCÍ VANOVICE 

 
ZDROJ: IDOS.CZ 

V obci se nacházejí 3 autobusové zastávky, a to Vanovice, Drválovice; Vanovice a Vanovice, 

zastávka. Jejich rozmístění i počet vyhovují potřebám obce. 
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OBRÁZEK 12 NÁVAZNOSTI LINEK V SEVERNÍ ČÁSTI IDS JMK 

 
ZDROJ: IDS JMK 
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5. Vybavenost 

Bydlení 
Mezi roky 2002 a 2013 bylo v obci Vanovice dokončeno celkem 6 bytů, všechny v rodinných 

domech. Z hlediska bytové výstavby patří Vanovice mezi 30 % nejméně se rozvíjejících obcí 

na okrese Blansko. Pro novou výstavbu jsou připraveny 4 pozemky. Obec eviduje dalších 5 

rodin se zájmem o bydlení ve Vanovicích, avšak další podpora nových stavebních míst ze 

strany obce je obtížná, protože většina vhodných pozemků je v soukromých rukou. 

TABULKA 2 POČTY DOMŮ A BYTŮ V OBCI PODLE DRUHU DOMU A OBYDLENOSTI 
Domy celkem 239 Byty celkem 267 

- obydlené 174 - obydlené 189 

- neobydlené 65 - neobydlené 78 

- rodinné 238 - v rodinných domech 263 

- obydlené 173 - obydlené 185 

- neobydlené 65 - neobydlené 78 

- bytové 1 - v bytových domech 4 

- obydlené 1 - obydlené 4 

- neobydlené 0 - neobydlené 0 
ZDROJ: ČSÚ 

Z výsledků posledního SLDB vyplývá, že ve Vanovicích je 99,6 % domů typu rodinný dům. 

V rodinných domech je potom situováno 98,5 % všech vanovických bytů. 72,8 % domů je 

trvale obydlených. Z uvedených důvodů neobydlenosti bylo v roce 2011 47 domů 

neobydlených z důvodu rekreace, 2 byly v přestavbě a 3 byly nezpůsobilé k bydlení.  

Školství a vzdělávání 
Počátky školství ve Vanovicích lze dohledat až k 1690. Je doloženo, že v roce 1716 se 

vyučovalo v pazderně a obecní pastoušce. Později probíhala výuka odděleně v katolické a 

v evangelické škole, které byly v roce 1878 sloučeny v jednu obecnou školu. V roce 1883 

byla postavena nová společná školní budova, která po řadě úprav a rekonstrukcí slouží 

dodnes. 
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OBRÁZEK 13 BUDOVA ŠKOLY 

 
 FOTO: PETR DVOŘÁČEK 

Dnes je ZŠ a MŠ Vanovice malotřídní základní školou, spojenou se školou mateřskou. Školu 

navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno 

aktuálním počtem žáků. Ve školním roce 2013/2014 chodilo do školy celkem 19 žáků, z toho 

5 do 1. ročníku, 4 do 2. ročníku, 1 do 3. ročníku, 2 do 4. ročníku a 7 do 5. ročníku. 

Mateřská škola je umístěna v přízemí školní budovy. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, 

navštěvují ji děti věkově smíšené od 2 do 7 let. Škola se nachází v klidné části vesnice, v 

jejím okolí je dostatek možností k nerušeným procházkám dětí spojených s pozorováním 

přírody, zvířat a života na vesnici. 

Ve škole pracuje 5 učitelek, 2 v MŠ a 3 v ZŠ, a 4 pedagogičtí pracovníci. Součástí školy je 

školní družina a jídelna. V jídelně se stravují všichni žáci základní i mateřské školy a 7 

zaměstnanců. Školní družina má jedno oddělení a ve školním roce 2013/14 ji navštěvovalo 

16 žáků. K odpočinkovým a pohybovým aktivitám slouží školní dvůr se zahradou, k výuce 

tělesné výchovy využívá prostory kulturního domu a obecní hřiště. 

Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, se sborem pro občanské záležitosti se podílí na 

Vítání občánků v obci. Někteří žáci se zapojují do Tříkrálové sbírky. Ke škole již tradičně 

patří mimoškolní aktivity jako sběr papíru a veřejná vystoupení. ZŠ také aktivně spolupracuje 

s okolními školami, neziskovými organizacemi a rodiči žáků. 

Druhý stupeň základní školy navštěvují žáci převážně v Knínicích u Boskovic a Boskovicích. 

Za dalšími úrovněmi vzdělání musejí dojíždět dál. Do regionálních center – Boskovice, 

Blansko, Brno – je ovšem z Vanovic dobré dopravní spojení. 

TABULKA 3 VYJÍŽDĚJÍCÍ DO ŠKOL 
Vyjíždějící do zaměstnání 110 z toho v % 

- v rámci obce 7 6,4 % 

- do jiné obce okresu 87 79,1 % 

- do jiného okresu kraje 8 7,3 % 
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- do jiného kraje 6 5,5 % 

- do zahraničí 2 1,8 % 
ZDROJ: ČSÚ 

Termín vyjíždějící znamená, že daná osoba musí za sledovaným účelem opustit své 

bydliště. Vidíme tedy, že v roce 2011 ze 110 vyjíždějících žáků a studentů drtivá většina, 

téměř 80 % dojíždělo za vzděláním mimo obec. Zbylých 7 žáků navštěvovalo místní základní 

školu.  

Zdravotnictví 
Obec není vybavena žádnou zdravotnickou službou. Občané musí za zdravotní péči 

dojíždět. Služby praktického lékaře pro dospělé i pro děti a dorost, stomatologa a jednou 

týdně také gynekologa mohou nejblíže využívat v sousedním Šebetově. Záchranná služba 

vyjíždí z  Velkých Opatovic. Čas, za který přijede, je maximálně 15 min. Nejbližší nemocnice 

s množstvím ambulancí a lůžkových oddělení se nachází v Boskovicích. 

Sociální péče 
Přímo v obci zajišťuje sociální péči Oblastní charita Blansko, která zajišťuje terénní sociální 

služby. Ostatní sociální služby lze využít ve městech Boskovice a Letovice, kde jsou 

poskytovány různé typy pobytových sociálních služeb. V péči o seniory však dosud 

převažuje rodinná péče. 

Kultura 
Typickým představitelem kulturního zařízení, který nechybí snad v žádné obci je obecní 

knihovna. Ve Vanovicích najdeme hned 2 – ve vanovickém kulturním domě a v budově 

drválovického úřadu. Vanovická knihovna je v provozu každý pátek od 17 do 19 hod a 

drválovická každou sobotu od 17 do 18 hod. Knihovna má v obci dlouhou historii, která sahá 

do poloviny 19. století a je úzce spjatá s působením Čtenářského spolku Vlastimil. 

V současné době knihovna nabízí svým návštěvníkům rozmanité služby. Kromě vlastních 

výpůjčních služeb nabízí také možnost meziknihovní výpůjční služby, kdy si čtenář, který 

nenašel požadovaný titul ve zdejším knižním fondu, může objednat výpůjčku knihy 

z bohatého výměnného knižního fondu. Samozřejmostí je přístup na internet zdarma. 

Knihovna pořádá také různé besedy se zajímavými osobnostmi. 
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OBRÁZEK 14 VANOVICKÁ KNIHOVNA 

 
 FOTO: ARCHIV KNIHOVNY 

V obci také nesmí chybět multifunkční zařízení pro pořádání nejrůznějších kulturních a 

společenských akcí. Návštěvnost nejvýznamnějších akcí dosahuje až 500 účastníků. V 

kulturním domě se konají plesy a zimní taneční zábavy, akce pro děti, setkání seniorů, 

divadelní představení, koncerty. V KD je k dispozici velký sál s jevištěm a galerií, přísálí, 

kuchyňka a sociální zařízení, sklepní prostory (tzv. „peklo“) a v prvním patře je umístěna 

obecní knihovna. 

Pro letní taneční zábavy je ideální výletiště v Sadě svobody v Drválovicích. Nachází se v 

lesích u silnice směrem na Letovice přibližně 1 km od obce. V prvním patře budovy 

obecního úřadu se nachází malý sál, který slouží jako obřadní síň. Oponu v sále namaloval 

slavný malíř Otakar Kubín. V evangelickém kostele se konají benefiční koncerty. 

 

Na Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Blansko figurují z Vanovic 3 položky: 

kostel sv. Václava včetně kříže z roku 1843, které jsou památkou od 3. 5.1958, kostel 

českobratrský, který byl prohlášen kulturní památkou Ministerstvem kultury 6. 11. 1997, a 

fara (č. p. 60), která byla prohlášena kulturní památkou Ministerstvem kultury 9. 8. 2004. 

Katolický kostel sv. Václava je vzácnou připomínkou gotické architektury na Malé Hané. 

Jádro stavby je z 15. století. Byl původně opevněn. Po velkém požáru koncem 17. století byl 

opraven a později přestavěn do dnešní podoby. Zajímavé okolnosti požáru zmiňuje 

Vlastivěda Moravská: Při požáru se rozlily i zvony, zvonovina byla uschována u sedláka Jana 

Zukala, který ji prodal a byl proto odsouzen na splácení její hodnoty až do úplného 

zaplacení. Roku 1739 byly pořízeny dva nové zvony od brněnského zvonaře Zikmunda 

Kerkera. Kůr s varhanami je z roku 1811. Okolo kostela býval hřbitov, dnes je na jeho místě 
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park. U vchodu do bývalého hřbitova stojí pískovcový kříž s vyrytým letopočtem 1843. U 

kříže roste vzácný keř – štědřenec převislý (Laburnum anagyroides). 

OBRÁZEK 15 KOSTEL SV. VÁCLAVA 

 
 FOTO: JIVA, PANORAMIO 

Obyvatelé Vanovic sympatizovali již od 15. století s husitstvím a krátce po vydání 

tolerančního patentu podali k císaři žádost o povolení stavby chrámu. Po jejím kladném 

vyřízení si pořídili prozatímní modlitebnu a roku 1826 se rozhodli pro stavbu nového velikého 

chrámu, který byl bez věží dokončen v roce 1844. Věže byly doplněny v roce 1863. Protože 

nebylo zpočátku povoleno opatřit kostel zvony, byla na věži instalována zvláštní ocelová 

péra, která (podle pověsti) darovala anglická královna. Náklady na stavbu kostela byly 

hrazeny z příspěvků farníků a ze sbírky po protestantských zemích, 500 zlatých věnoval i 

katolík kníže Kukaňský. 
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OBRÁZEK 16 ČESKOBRATRSKÝ KOSTEL S FAROU A HŘBITOVEM 

 
   FOTO: JAN VONDRA 

Obyvatelé Vanovic sympatizovali již od 15. století s husitstvím a krátce po vydání 

tolerančního patentu podali k císaři žádost o povolení stavby chrámu. Po jejím kladném 

vyřízení si pořídili prozatímní modlitebnu a roku 1826 se rozhodli pro stavbu nového velikého 

chrámu, který byl bez věží dokončen v roce 1844. Věže byly doplněny v roce 1863. Protože 

nebylo zpočátku povoleno opatřit kostel zvony, byla na věži instalována zvláštní ocelová 

péra, která (podle pověsti) darovala anglická královna. Náklady na stavbu kostela byly 

hrazeny z příspěvků farníků a ze sbírky po protestantských zemích, 500 zlatých věnoval i 

katolík kníže Kukaňský.  

Ke kostelu patří také evangelická fara, která se nachází v těsné blízkosti kostela. Byla 

vystavěna s původní modlitebnou a dnes slouží k setkávání a kulturnímu dění. Před areálem 

fary s kostelem se nachází parčík se sochou J. A. Komenského.  

V Drválovicích na návsi se nachází kaplička. 
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OBRÁZEK 17 KAPLIČKA V DRVÁLOVICÍCH 

 
 FOTO: JOSEF PAVLÍK 

Obětem I. světové války je věnován památník u katolického kostela. Pochází z roku 1928 a 

v roce 2014 se dočkal opravy. Památce obětí II. světové války je věnován památník 

nacházející se u silnice ve směru na Letovice a pamětní deska na budově vanovické školy. 

OBRÁZEK 18 PAMÁTNÍK OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY 

 
 FOTO: PETR DVOŘÁČEK 
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Jména těch, kteří byli evangelického vyznání, jsou vyryta na pamětním sloupu na 

evangelickém hřbitově ve Vanovicích. Jeho autorem je Ladislav Tajovský, malíř samouk, 

který maloval obrázky rodných Vanovic a okolí.  

OBRÁZEK 19 PAMÁTNÍK OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY 

 
   FOTO: JOSEF PAVLÍK 

Sport a volnočasové aktivity 
Jak již bylo uvedeno v kapitole Spolková, osvětová a informační činnost, hlavní roli v oblasti 

sportu ve Vanovicích hraje Tělovýchovná jednota Sokol. Její činnost zahrnuje široké 

spektrum pohybových aktivit. Sokol pořádá cvičení pro děti, aerobik, zumbu a nácviky na 

slety a gymnaestrády. Pod hlavičkou Sokola působí oddíl stolního tenisu, oddíl šachový a 

družstvo malé kopané PANTHERS Vanovice. 

Jako zázemí pro jejich aktivity slouží kulturní dům, kde se konají různé sportovní akce a 

turnaje. KD slouží také místní škole pro výuku tělesné výchovy. Dále je v obci k dispozici 

hřiště na malou kopanou, víceúčelové hřiště a dětské hřiště. Víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem bylo veřejnosti slavnostně představeno v roce 2005. Nové dětské hřiště vzniklo 

v roce 2013. 
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OBRÁZEK 20 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ  

 
 FOTO: PETR DVOŘÁČEK 

Zajímavého využití se dočkaly zemědělské budovy bývalého JZD v Drválovicích. Působí zde 

spolek Minifarma ve městě, který se zabývá využitím hospodářských zvířat k potěšení a 

radosti lidí všech věkových kategorií. Farma nabízí animoterapie (terapeutický minikoník), 

hiporehabilitace (psychologická terapie při péči o koně) a sociální rehabilitace (farming). 

Funguje tu také dětský jezdecký oddíl, který je zaměřen kromě klasického ježdění (anglický i 

westernový styl) také na nezbytnou práci kolem koní, úklid stáje, péče o výstroj, teoretickou 

výuku v oblasti chovu koní a jejich etologie. Oddíl je veden certifikovanými lektory. 

Na různé dětské oslavy, firemní a jiné vzdělávací či společensko-kulturní akce může přijet 

mobilní minifarma, která přináší možnost zhlédnout klasická hospodářská zvířata v jejich 

zmenšené velikosti. Představuje návrat k tradičním hodnotám prostřednictvím interaktivní 

farmářské zkušenosti. 

Dětský tvořivý kroužek se zabývá prací s nejrůznějšími materiály a rozvíjením fantazie a 

tvorbou při hudbě, zpěvu a tanci. Farma také pořádá narozeninové oslavy a párty pro děti i 

dospělé, besídky, karnevaly, pyžamové párty, dobrodružné nocování na farmě a mnoho 

jiného.  
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6. Životní prostředí 

Stav životního prostředí 
K základním indikátorům kvality životního prostředí patří koeficient ekologické stability (KES), 

který vyjadřuje podíl ekologicky příznivých ploch a ploch, které zatěžují životní prostředí. 

Počítá se jako poměr druhů pozemků (chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady + trvalé 

travní porosty + lesní půda + vodní plochy)/(orná půda + zastavěné plochy + ostatní).  

Pro konstrukci KES tedy musíme nejprve zjistit, jaká je pozemková skladba území obce. 

Data pro výpočet jsou ilustrována v následujícím grafu. Nejnovější dostupná data pochází z 

roku 2013. 

GRAF 11 POZEMKOVÁ SKLADBA KATASTRU OBCE V ROCE 2013 (V HA; %) 

 
ZDROJ: ČSÚ 

Vidíme, že 53 % rozlohy obce je tvořeno ornou půdou. Druhý největší podíl, 23 %, připadá 

na lesní půdu. Ostatní kategorie mají méně než 10 %. Vinice ani chmelnice se ve zdejších 

podmínkách nevyskytují vůbec. 

Hodnota KES je tedy 0,6 a spadá do kategorie intenzivně využívaných území (hodnoty KES 

0,3 – 1,0), kde převažuje zemědělská velkovýroba a autoregulační pochody v ekosystémech 

jsou oslabeny. 

Nejrozšířenějšími půdními typy na území Vanovic jsou kambizemě, dále úrodné černozemě 

a hnědozemě, které jsou vhodné pro zemědělské využití. Kolem se vyskytují vodotečí 

fluvizemě, v menší míře také gleje a glejové černice. V okolí tělesa nedokončené dálnice se 

vyskytuje antropozem, půda vytvořená z člověkem nakupených substrátů získaných při 

těžební a stavební činnosti. 

V obci významně ovlivňuje kvalitu ovzduší způsob vytápění. Ačkoliv je obec plně 

plynofikována, některé domácnosti se z důvodu velké finanční náročnosti vracejí k vytápění 

tuhými palivy. To má za následek horší kvalitu ovzduší hlavně v zimních měsících. Avšak 

kvalita ovzduší je stále nesrovnatelně lepší ve srovnání s ovzduším ve městech. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka zkoumal stav podzemních vod. 

Kvantitativní stav podzemních vod základní vrstvy byl označen na většině katastru obce jako 
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dobrý, nevyhovující byl pouze v severní části území. Chemický stav byl vyhodnocen opačně 

– dobrý pouze v severním cípu a ve zbytku území nevyhovující. Trend znečišťování vod byl 

vyhodnocen jako neměnný až sestupný. 

K charakteristikám stavu životního prostředí patří také vymezení přírodních stanovišť 

(biotopů). Biotop je místo, v němž žije společenstvo organismů. Je to prostředí, které splňuje 

charakteristické nároky pro život určitých druhů rostlin a živočichů. V ČR rozlišujeme 161 

druhů přírodních biotopů, které jsou členěny do 8 formačních skupin. 

OBRÁZEK 21 PŘÍRODNÍ BIOTOPY 

 
ZDROJ: AOPK, VLASTNÍ ÚPRAVY 

Vidíme, na území Vanovic se mnoho přírodních biotopů nevyskytuje, celkem zabírají plochu 

o velikosti 8,81 ha, což asi 0,7 % celkové rozlohy obce. Nejvíc přírodních biotopů se 

vyskytuje při hranicích katastru. Nejvíce jsou tu zastoupeny křoviny, konkrétně vrbové 

křoviny hlinitých a písčitých náplavů (1,92 ha) a vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (1,70 

ha). Následují lesy: hercynské dubohabřiny (1,73 ha), suché acidofilní doubravy (1,62 ha) a 

údolní jasanovo-olšové luhy (0,15 ha). Ze sekundárních trávníků a vřesovišť jsou tu 

zastoupeny mezofilní ovsíkové louky (1,13 ha). Mokřady a pobřežní vegetace se tu vyskytují 

ve formě rákosin eutrofních stojatých vod (0,56 ha). 

Ochrana životního prostředí 
Územní systém ekologické stability je definován v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Cílem ÚSES je potom vytvoření sítě 

relativně ekologicky stabilních území s příznivým vlivem na okolí, zachování či 

znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny a zachování či podpoření rozmanitosti 

původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity). 

Územní systémy tedy mají zajistit vyváženost produkčních a mimoprodukčních funkcí krajiny 

a přispívat tak k trvale udržitelnému rozvoji. V rámci ÚSES rozlišujeme plošné útvary – 



 

 
39 

biocentra, která jsou propojena liniovými útvary – biokoridory. Takto vytvořená síť potom 

funguje na nadregionální, regionální a lokální úrovni. 

OBRÁZEK 22 ÚSES NA ÚZEMÍ VANOVIC 

 
ZDROJ: AOPK, VLASTNÍ ÚPRAVY 

Na území obce je 1 regionální biocentrum – RBC006 Na kopaninách a 1 regionální 

biokoridor – RBK014, který prochází přes Letovice, Míchov, Pamětice, Vanovice, Velké 

Opatovice a Vísky. 

Na území obce nezasahují žádné jiné formy plošné či lokální ochrany přírody. Obec přispívá 

k ochraně životního prostředí především snahou o zodpovědné nakládání s odpady a 

odpadními vodami. Vanovice připravují odkup místního rybníka od státu, aby mohl sloužit 

jednak jako požární nádrž a jednak jako dočišťovací nádrž plánované čistírny odpadních vod. 

Rybník je hluboký nanejvýš jeden metr a žijí v něm ryby. Vedení obce plánuje v jejich chovu 

pokračovat a nepočítá s tím, že by se zde lidé koupali. Vodní nádrž je zčásti zpevněná 

kamenným dnem a stěnami, jsou tam i zbytky stavidel. Obec počítá s opravami: 

rekonstrukce betonových zdí hráze a stavidel, pořízení odkalovací jímky na přítoku rybníka a 

pravidelné čištění a údržba zeleně, které již dnes dělají místní rybáři a hasiči. 
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7. Správa obce 

Vanovice jsou obec I. typu. Nad rámec svých povinností poskytuje obecní úřad službu 

Czech POINT, vidimace a legalizace. Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – 

místní základní a mateřské školy. Zaměstnává 3 pracovníky na veřejně prospěšné práce  

Hospodaření a majetek obce  
Z dlouhodobého hlediska hospodaří obec převážně s přebytkovým rozpočtem. V 

následujícím grafu můžeme sledovat vývoj rozpočtových příjmů a výdajů od roku 2000 do 

roku 2014 tak, jak je uvádí služba Monitor státní pokladny provozovaná Ministerstvem financí 

ČR a Rozpočet obce.cz, který čerpá rovněž z MFČR. 

GRAF 12 ROZPOČTY OBCE V LETECH 2000-2014 

 

ZDROJ: MF 

Přebytky slouží na splácení rozpočtových schodků z minulých let. Nejvýraznějších 

rozpočtových schodků bylo dosaženo v letech 2002 a 2008. V roce 2002 byl schodek 

způsoben výpadkem příjmů. Schodek v roce 2008 byl způsoben zvýšenými výdaji v 

důsledku budování inženýrských sítí za účelem rozšíření nabídky nových stavebních míst. 

Pro rok 2015 se počítá s rozpočtovými příjmy ve výši 6 994 400 Kč a výdaji 6 994 400 Kč, 

tedy vyrovnaným rozpočtem.  

Přehled získaných nenárokových dotací v posledních 5 letech nabízí následující tabulka.  

TABULKA 4 PŘEHLED ZÍSKANÝCH NENÁROKOVÝCH DOTACÍ V POSLEDNÍCH 5 LETECH 

Akce 
Výše dotace 

(Kč) 
Poskytovatel 

2010    

Dotace na úroky z úvěru na rozšíření infrastruktury 
+ pojištění  

150 000  JMK  

Činnost SDH + školení  62 775  JMK  

2011    

Dotace na úroky z úvěru k rozšíření technické 
infrastruktury obce Vanovice  

84 000  JMK  

Oprava přístupové komunikace před kulturním 
domem ve Vanovicích  

200 000  JMK  

2002 ;  452 217  Kč 

2008 ;  13  059 110 Kč 

2002 ;  - 4  140 143 Kč 

2008 ;  - 6  750 700 Kč 
 000 000 Kč -8 

 000 000 Kč -6 

 000 000 Kč -4 

-2  000 000 Kč 
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příjmy výdaje schodek 
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Akce 
Výše dotace 

(Kč) 
Poskytovatel 

Obnova místních komunikací v obci Vanovice  675 941  EAFRD  

2012    

Modernizace kulturního domu v obci Vanovice  848 946  EAFRD  

Opatření k úsporám energie v ZŠ a MŠ Vanovice  255 000  JMK  

2013    

Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a vnitřní 
kanalizace  

200 000  JMK  

Výstavba vodovodního přivaděče  300 000  JMK  

Lesy  38 070  JMK  

2014    

Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ  200 000  JMK  

Výstavba vodovodního přivaděče  350 000  JMK  
ZDROJ: ROZPOČET OBCE 

Obec vlastní dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 46 254 681 Kč (stav k 31. 3. 

2015). Obec pronajímá kulturní dům a hřiště za účelem pořádání různých veřejných i 

soukromých společenských a sportovních akcí. Efektivnost tohoto nakládání majetkem je 

však nízká, z pronájmu si na svůj provoz kulturní dům nedokáže vydělat. Další 

hospodářskou činností obce je těžba dřeva na lesních pozemcích vlastněných obcí (35 ha).  

Bezpečnost 
Obec si nevede statistiku kriminality, přestupky v obci řeší přestupková komise při MěÚ ve 

Velkých Opatovicích. K drobným přestupkům dochází asi 2-3krát ročně. Jedná se například 

o případy vandalismu či zneužití poplašného zařízení. V minulosti se však vyskytly i případy 

vloupání do vanovického obchodu. Na začátku roku 2014 se obci nevyhnula metanolová 

aféra, která stála život jednoho z místních obyvatel.  

V obci působí zásahová jednotka SDH kategorie JPO5, která se podílí na likvidaci požárů v 

obci a blízkém okolí. V prosinci 2014 došlo v Drválovicích k požáru rodinného domu, další 

podobná událost se stala v roce 2002.  

V obci hrozí povodně v důsledku přívalových dešťů, proto zde působí povodňová komise, 

která se zabývá dohledem a zajištění průchodnosti toku zdejšího potoka.  

V případě ohrožení jsou občané primárně informováni výstražnou sirénou a veřejným 

rozhlasem.  

Vnější vztahy a vazby obce 
Obec Vanovice spadá do územní působnosti místní akční skupiny MAS Partnerství venkova, 

z. s. Dále je obec členem Svazku obcí Malá Haná. Výhodou členství v těchto organizacích 

jsou lepší možnosti čerpání dotací. Díky členství ve Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 

komunikace R43 se obec pomáhá zasadit o výstavbu infrastruktury zásadní pro rozvoj 

regionu. 
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8. Východiska pro návrhovou část 

Shrnutí situační analýzy 

Sociální situace  

Sociální situace v obci je uspokojivá. Obec neeviduje žádné zásadní sociální problémy 

ohrožující stabilitu a bezpečnost. Mezi sociálně slabé patří cca 5 % obyvatel obce, u kterých 

má obec problém s neplacením místních poplatků. Z návykových látek je právě zejména 

mezi sociálně slabými skupinami obyvatel rozšířen alkohol. Ten je rozšířen i mezi mládeží, 

což vede k občasnému rušení nočního klidu. Situace ovšem nevybočuje od průměru ČR.   

Spolková, osvětová a informační činnost  

Ve Vanovicích má spolková, osvětová a informační činnost dlouholetou tradici. V současné 

době v obci působí 2 sbory dobrovolných hasičů, pěvecký sbor, myslivecké sdružení a TJ 

Sokol. Obec podporuje spolky tím, že jim umožňuje užívat pro své aktivity zdarma prostory 

kulturního domu a v případě potřeby finančně přispívá na jejich činnost buď formou daru 

v případě významných výročí, nebo formou dotace z obecního rozpočtu.  

V obci se během roku konají mnohé společenské, sportovní a kulturní akce: vítání občánků, 

setkání seniorů (minimálně 2krát ročně), turnaje ve stolním tenise, tenise a volejbale, 

sportovní odpoledne, tradiční pouť a pouťová zábava, hasičské výlety, koncerty (adventní, 

benefiční apod.), přehlídka amatérských divadelních souborů, plesy (myslivecký, obecní, 

dětský), rozsvěcení vánočního stromu, mikulášská nadílka, lampiónový průvod, den dětí, 

maškarní bál, pálení čarodějnic, oslavy Dne země, pohádkové akce pro děti, velikonoční a 

vánoční dílničky a různé oslavy a pietní akce u příležitosti výročí významných událostí. K 

nejvýznamnějším akcím patří Malohanácké řemeslné jarmark, který se koná jednou za 2 

roky, a cyklovýlet Okolo Malé Hané, který každoročně pořádá Svazek obcí Malá Haná. 

Příležitosti pro setkávání občanů hodnotí kladně (vynikající, uspokojivé) 59 % respondentů. 

Informovanost o dění v obci pak hodnotí kladně 65 % dotázaných, ale opakoval se 

požadavek na rekonstrukci obecního rozhlasu a na častější aktualizace obecního webu.  

Obyvatelstvo  

Demografická situace ve Vanovicích je charakteristická dlouhodobým úbytkem obyvatel, 

který je způsoben především nízkou porodností. V období 1991-2014 byl přirozený úbytek 

obyvatelstva šestinásobný oproti migračnímu přírůstku. V obci zaujímá nezvykle vysoký podíl 

skupina obyvatel ve věku 15-64 let, tedy v produktivním věku. Podíly skupin ve věku 0-14 let 

a 65 a více let jsou pod úrovní vyšších územních celků. Můžeme tedy konstatovat, že 

z hlediska poměru ekonomicky aktivní a neaktivní složky obyvatelstva je věková struktura 

obyvatelstva obce Vanovice příznivá. Ovšem do budoucna je nízký podíl nejmladší věkové 

skupiny v obci rizikem z hlediska dalšího vylidňování obce. Vzdělanostní struktura obyvatel 

Vanovic se tedy postupně přibližuje struktuře na úrovni vyšších územních celků.  

Ekonomická situace  

Celkem v obci sídlí 39 ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou. Nejvíce jich patří do 

kategorie „Stavebnictví“, dále pak „Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 

vozidel“ a „Zemědělství, lesnictví a rybářství“. Nejvýznamnější firmou působící v obci je 
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Agrospol, a. d. – zemědělské družstvo, které v minulosti zaměstnávalo značnou část 

obyvatel obce, dnes jako zaměstnavatel ztrácí na významu. Dále v obci poskytují své služby 

2 zahradnictví, kadeřnictví, papírnictví, pohostinství, prodejna smíšeného zboží a Česká 

pošta. Občané by uvítali obnovu prodejny v Drválovicích, zlepšení úrovně stávajícího 

pohostinství (letní zahrádka, nekuřácký prostor, jídlo apod.), případně otevření 

cukrárny/kavárny a rozšíření služeb kadeřnice, která do Vanovic přijíždí jednou za 2 týdny. 

Podmínky pro podnikání v obci nedokázalo 41 % respondentů ohodnotit, u zbytku převážilo 

hodnocení „průměrné“.  

Trh práce  

Míra nezaměstnanosti se ve Vanovicích po celé sledované období pohybuje nad úrovní 

vyšších územních celků. Obec se snaží podporovat zaměstnanost tím, že zaměstnává lidi 

evidované na úřadě práce. V současné době zaměstnává 3 zaměstnance v rámci veřejně 

prospěšných prací. Náplní těchto prací je údržba obecního majetku a veřejných prostranství. 

Většina obyvatel Vanovic pracuje v odvětví průmyslu a stavebnictví. Polovina obyvatel za 

prací musí dojíždět, převážně do blízkých Boskovic, Velkých Opatovic a Letovic.  

Technická infrastruktura  

Obec je kompletně elektrifikována i plynofikována. Zdrojem vody pro obec je nový vodovodní 

přivaděč, který byl uveden do provozu v červnu 2014. Kanalizace pokrývá území obce 

přibližně z 65 %, zbytek domácností využívá pro shromažďování odpadních vod domácí 

jímky. Obec nemá vybudovanou ČOV, a tak většina odpadních vod končí v místním potoce a 

následně v rybníce. Po vybudování plánované ČOV bude rybník sloužit jako dočišťovací 

nádrž.  

Odpadové hospodářství  

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje obci společnost SITA CZ a.s. jednou za 2 

týdny. V obci je vyhláškou zaveden systém třídění odpadu, a to na složky: sklo; kovový 

odpad; nebezpečný odpad; objemný odpad; plasty; léky, léčebné pomůcky a přípravky; a 

zbytkový komunální odpad.   

ICT infrastruktura  

V 90. letech byla do všech domů zavedena telekomunikační linka. Většina domácností však 

v současnosti již přešla na výhodnější mobilní služby. Signál všech 3 hlavních mobilních 

operátorů pokrývá celé zastavěné území obce. Mapy pokrytí hlásí také kompletní pokrytí 

rychlým mobilním internetem, tato skutečnost však zatím neplatí. Většina domácností rovněž 

využívá bezdrátové připojení k internetu.  

Dopravní infrastruktura   

Pro obec i celý region je zcela zásadní zahájení výstavby rychlostní komunikace R43, která 

by značně zlepšila dopravní dostupnost a příležitosti pro rozvoj ekonomiky jinak ekonomicky 

slabého mikroregionu Malá Haná. Hlavní průtah obcí, silnice III. třídy č. 3744, je podobně 

jako většina krajských komunikací v severním cípu Jihomoravského kraje ve velmi špatném 

stavu. Její stav navíc zhoršuje dlouhotrvající vedení objízdné trasy, která odklání nákladní 
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dopravu právě přes Vanovice. K absolutně nejhorším cestám patří III/37414 ve směru na 

Pamětice. Obci se podařilo alespoň opravit a dobudovat místní komunikace.  

Obcí neprochází žádná železniční trať. Nejbližší vlaková stanice v Šebetově, nejbližší 

nádraží v Letovicích, které je vhodnější využít při cestování na větší vzdálenost. Spojení s 

oběma stanicemi je zajištěno prostřednictvím pravidelných autobusových linek. Vanovice 

jsou spojeny s okolními obcemi 3 cyklotrasami, cyklostezka v obci není žádná.  

Dopravní obslužnost   

Obec Vanovice je součástí IDS JMK. Je obsluhována dvěma autobusovými linkami: 253 

(Horní Štěpánov – Letovice) a 277 (Velké Opatovice – Boskovice). Čestnost dopravních 

spojů lze označit jako průměrnou. V obci se nacházejí 3 autobusové zastávky, a to Vanovice, 

Drválovice; Vanovice a Vanovice, zastávka. Jejich rozmístění i počet vyhovují potřebám 

obce. Úroveň veřejné dopravy hodnotilo v dotazníkovém šetření kladně (vynikající či 

uspokojivé) 45 % a záporně (nevyhovující, zcela zanedbané) 20 % respondentů.  

Bydlení  

Z hlediska bytové výstavby patří Vanovice mezi 30 % nejméně se rozvíjejících obcí na 

okrese Blansko. Pro novou výstavbu jsou připraveny 4 pozemky. Obec eviduje dalších 5 

rodin se zájmem o bydlení ve Vanovicích, avšak další podpora nových stavebních míst ze 

strany obce je obtížná, protože většina vhodných pozemků je v soukromých rukou. V obci 

převažují trvale obydlené rodinné domy, z těch trvale neobydlených je většina využívána k 

rekreačním účelům. V dotazníkovém šetření označilo 76 % občanů podmínky pro bydlení v 

obci jako vynikající či uspokojivé.  

Školství a vzdělávání  

ZŠ a MŠ Vanovice je malotřídní základní škola spojená s mateřskou školou. Školu navštěvují 

žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Mateřská škola je umístěna v přízemí 

školní budovy. Součástí školy je školní družina a jídelna. K odpočinkovým a pohybovým 

aktivitám slouží školní dvůr se zahradou, k výuce tělesné výchovy využívá prostory 

kulturního domu a obecní hřiště. V dotazníkovém šetření označilo zdejší školství jako 

vynikající či uspokojivé 54 % respondentů. Druhý stupeň základní školy navštěvují žáci 

převážně v Knínicích u Boskovic a Boskovicích. Za dalšími úrovněmi vzdělání musejí 

dojíždět dál. Do regionálních center – Boskovice, Blansko, Brno – je ovšem z Vanovic dobré 

dopravní spojení.   

Zdravotnictví  

Obec není vybavena žádnou zdravotnickou službou. Občané musí za zdravotní péči 

dojíždět. Služby praktického lékaře pro dospělé i pro děti a dorost, stomatologa a jednou 

týdně také gynekologa mohou nejblíže využívat v sousedním Šebetově. Záchranná služba 

vyjíždí z Velkých Opatovic. Čas, za který přijede, je maximálně 15 min. Nejbližší nemocnice 

s množstvím ambulancí a lůžkových oddělení se nachází v Boskovicích. Dostupnost 

zdravotnických služeb hodnotilo kladně (vynikající či uspokojivé) 40 % respondentů, záporně 

(nevyhovující, zcela zanedbané) 18 %.  
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Sociální péče  

Přímo v obci zajišťuje sociální péči Oblastní charita Blansko, která zajišťuje terénní sociální 

služby. Ostatní sociální služby lze využít ve městech Boskovice a Letovice, kde jsou 

poskytovány různé typy pobytových sociálních služeb. V péči o seniory však dosud 

převažuje rodinná péče.  

Kultura  

Ve Vanovicích najdeme 2 obecní knihovny – ve vanovickém kulturním domě a v budově 

drválovického úřadu. Kulturní dům slouží jako multifunkční zařízení pro pořádání 

nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Konají se zde plesy a zimní taneční zábavy, 

akce pro děti, setkání seniorů, divadelní představení, koncerty. Pro letní taneční zábavy je 

ideální výletiště v Sadě svobody v Drválovicích. V prvním patře budovy obecního úřadu se 

nachází malý sál, který slouží jako obřadní síň. V evangelickém kostele se konají benefiční 

koncerty. Na Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Blansko figurují z Vanovic 3 

položky: kostel sv. Václava včetně kříže z roku 1843, kostel českobratrský a fara (č. p. 60). 

Kulturu a společenský život v obci hodnotí kladně (vynikající, uspokojivé) 60 % občanů, 

záporně pouhá 2 %. Péči o památky hodnotí kladně dokonce 79 % respondentů.  

Sport a volnočasové aktivity  

Hlavní roli v oblasti sportu ve Vanovicích hraje Tělovýchovná jednota Sokol. Její činnost 

zahrnuje široké spektrum pohybových aktivit: cvičení pro děti, aerobik, zumba i nácviky na 

slety a gymnaestrády. Pod hlavičkou Sokola působí oddíl stolního tenisu, oddíl šachový a 

družstvo malé kopané PANTHERS Vanovice. Možnosti sportovního vyžití ve Vanovicích 

ohodnotilo kladně 54 % občanů.   

Jako zázemí pro jejich aktivity slouží kulturní dům. Dále je v obci k dispozici hřiště na malou 

kopanou, víceúčelové hřiště a dětské hřiště. Zajímavého využití se dočkaly zemědělské 

budovy bývalého JZD v Drválovicích. Působí zde spolek Minifarma ve městě, který se 

zabývá animoterapií, hiporehabilitací a sociální rehabilitace (farming). Funguje tu také dětský 

jezdecký oddíl a tvořivý kroužek.  

Životní prostředí  

Hodnota KES pro obec Vanovice je 0,6 a spadá do kategorie intenzivně využívaných území 

(hodnoty KES 0,3 – 1,0), kde převažuje zemědělská velkovýroba a jsou oslabeny 

autoregulační pochody v ekosystémech. Nejrozšířenějšími půdními typy na území Vanovic 

jsou kambizemě, dále úrodné černozemě a hnědozemě, které jsou vhodné pro zemědělské 

využití. Ačkoliv je obec plně plynofikována, některé domácnosti se z důvodu velké finanční 

náročnosti vracejí k vytápění tuhými palivy. To má za následek horší kvalitu ovzduší hlavně 

v zimních měsících. Kvantitativní stav podzemních vod základní vrstvy je na většině katastru 

obce dobrý, nevyhovující je pouze v severní části území. Chemický stav je naopak dobrý 

pouze v severním cípu a ve zbytku území nevyhovující. Přírodní biotopy zabírají plochu o 

velikosti 8,81 ha, což asi 0,7 % celkové rozlohy obce.  

Z prvků ÚSES se na území obce nachází 1 regionální biocentrum a 1 regionální biokoridor. 

Na území obce nezasahují žádné jiné formy plošné či lokální ochrany přírody. Obec přispívá 
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k ochraně životního prostředí především snahou o zodpovědné nakládání s odpady a 

odpadními vodami. Firma Agrospol dlouhodobě usiluje o vybudování bioplynové stanice 

v katastru obce, mezi občany i v zastupitelstvu však dosud vždy převažoval negativní postoj 

k tomuto záměru. Za brownfield, čili urbanisticky nevyužitou lokalitu, lze označit budovu 

bývalé prodejny v Drválovicích. Péči o veřejná prostranství v obci hodnotí kladně 47 % 

respondentů, kvalitu životního prostředí dokonce 78 %.  

Hospodaření a majetek obce   

Z dlouhodobého hlediska hospodaří obec převážně s přebytkovým rozpočtem. Přebytky 

slouží na splácení rozpočtových schodků z minulých let. Obci se rovněž každý rok daří 

úspěšně čerpat dotační prostředky především z dotačních titulů JMK a z Programu rozvoje 

venkova.  

Celkovou úroveň rozvoje obce hodnotí 45 % respondentů jako průměrnou. Obec pronajímá 

kulturní dům a hřiště za účelem pořádání různých veřejných i soukromých společenských a 

sportovních akcí. Efektivnost tohoto nakládání majetkem je však nízká, z pronájmu si na svůj 

provoz kulturní dům nedokáže vydělat.   

Bezpečnost  

Obec si nevede statistiku kriminality, přestupky v obci řeší přestupková komise při MěÚ ve 

Velkých Opatovicích. K drobným přestupkům dochází asi 2-3krát ročně. V obci působí 

zásahová jednotka SDH kategorie JPO5, která se podílí na likvidaci požárů v obci a blízkém 

okolí. V obci hrozí povodně v důsledku přívalových dešťů, proto zde působí povodňová 

komise, která se zabývá dohledem a zajištění průchodnosti toku zdejšího potoka. V případě 

ohrožení jsou občané primárně informováni výstražnou sirénou a veřejným rozhlasem.  

Vnější vztahy a vazby obce  

Obec Vanovice spadá do územní působnosti místní akční skupiny MAS Partnerství venkova, 

z. s. Dále je obec členem Svazku obcí Malá Haná. Výhodou členství v těchto organizacích 

jsou lepší možnosti čerpání dotací. Díky členství ve Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 

komunikace R43 se obec pomáhá zasadit o výstavbu infrastruktury zásadní pro rozvoj 

regionu.  

Vyhodnocení vlivů dalších koncepčních dokumentů 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 

Cílem vyhodnocení vlivů dalších koncepčních dokumentů je zajištění kompatibility 

rozvojových procesů v širším územním rámci a realizace pozitivního synergického efektu 

žádoucích rozvojových postupů.    

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020   

Pro realizaci strategické vize „Strategie Jihomoravského kraje 2020“ byly navrženy 4 

základní priority:   

1) Konkurenceschopná regionální ekonomika v evropském/globálním měřítku   

2) Kvalitní a odpovídající nabídka veřejných služeb   
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3) Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje   

4) Dlouhodobá životaschopnost znevýhodněných částí kraje   

Jednotlivé priority mají zřetelný územní rozměr, priority 1 a 3 jsou orientovány především na 

posílení konkurenceschopnosti kraje, jejíž těžiště spočívá v centru kraje, tedy brněnské 

aglomeraci. Smyslem obou priorit je však nejen posílit konkurenceschopnost centra, ale i 

umožnit ostatním částem kraje maximálně těžit z dynamického růstu brněnské aglomerace.   

Priorita 2 je zaměřena na rozvoj lidských zdrojů a veřejných služeb a jako celek je tedy 

obsažen ve všech městech a obcích Jihomoravského kraje. Obsahuje široké spektrum aktivit 

v oblasti rozvoje veřejných služeb. Na základě identifikovaných problémů je zde stanoveno 

sedm rozvojových opatření:   

1) Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením s cílem 

optimalizovat síť a zvýšit kvalitu služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením,   

2) Zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání a kulturního vyžití s cílem 

posílit význam a zvýšit zájem obyvatel o celoživotní vzdělávání,   

3) Zkvalitnění školního vzdělávání dětí a mládeže vč. aktivit mimo výuku s cílem zvýšit 

vzdělanost obyvatel kraje a prohloubit její vazbu na trh práce,   

4) Zajištění dostupnosti služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením s cílem 

optimalizovat síť a zvýšit kvalitu služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením,   

5) Rozšíření zázemí pro studenty a cizince s cílem posílit atraktivitu bydlení v regionu 

pro přicházející pracovníky, jejich rodiny a studenty,   

6) Zajištění kvalitní péče o zdraví a sportovního vyžití s cílem zlepšit poskytování 

zdravotní péče a zlepšit zdravotní stav obyvatel,   

7) Zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění komunikace s veřejností s cílem zvýšit 

efektivitu a zlepšit obraz veřejné správy.   

Pro obec Vanovice budou relevantní zejména opatření 6 a 7.  

Priorita 4 zahrnuje znevýhodněné či periferní části kraje a je tak pro obec nejpodstatnější, 

protože na úrovni Strategie Jihomoravského kraje jsou znevýhodněné části kraje definovány 

obecně jako všechna území mimo brněnskou aglomeraci. Pro naplnění priority zvolena tato 

opatření:   

1) Zachování dostupnosti veřejných služeb s cílem zajistit adekvátní a ekonomicky 

udržitelnou vybavenost území veřejnými službami.   

2) Posílení kvality a kompetence místní samosprávy a místních iniciativ s cílem zvýšit 

kvalitu a kompetenci místní samosprávy jako základního předpokladu a současně 

nástroje řešení problému zaostávání znevýhodněných částí kraje.   

3) Rozvoj podnikatelských aktivit s cílem zvýšit konkurenceschopnost místních 

podnikatelů a jejich napojení na vnější trhy a rozšířit nabídku pracovních příležitostí.   

4) Modernizace infrastruktury s cílem zkvalitnit napojení na regionální a nadregionální 

rozvojová centra a osy a infrastrukturní vybavenost měst a obcí.   
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5) Zemědělství a péče o krajinu s cílem stabilizovat krajinu s ohledem na její produkční 

funkci i z hlediska jejích přírodních hodnot a zvýšit udržitelnost, 

konkurenceschopnost a image zemědělství a potravinářství jako strategických 

odvětví z hlediska místní ekonomiky i péče o krajinu.   

Pro obec Vanovice budou relevantní zejména opatření 1,4 a 5.  

Strategie rozvoje mikroregionu Malá Haná na období 2014-2020  

Strategická vize rozvoje mikroregionu říká, že Malá Haná bude v roce 2020 dobře dostupný 

region, atraktivní pro život, s kvalitní technickou infrastrukturou, která pomáhá zlepšit životní 

prostředí, jehož kvalita přispívá i k rozvoji cestovního ruchu a dalších oblastí podnikatelské 

činnosti, zejména zemědělství.  

Z vize vychází 5 základních rozvojových oblastí:  

1) „Infrastruktura“ je zaměřená na dobudování a opravy sítí s cílem zkvalitnit a 

dobudovat infrastrukturu.   

2) „Obyvatelstvo a sídla, sociální infrastruktura“ je zaměřená na nové stavby, 

občanskou vybavenost, kulturní a sportovní akce s cílem zabránit vylidňování 

mikroregionu jeho zatraktivněním pro život obyvatel.   

3) „Rozvoj území“ je zaměřená na péči o životní prostředí, péči o památky a rozvoj 

cestovního ruchu s cílem zatraktivnit území mikroregionu pro návštěvníky.  

4) „Ekonomika a trh práce“ je zaměřená na podporu podnikání a zvyšování kvalifikace s 

cílem snížit vysokou nezaměstnanost.  

5) „Zemědělství“ je zaměřená na podporu efektivity produkce a propagace produktů s 

cílem efektivita a diverzifikace zemědělských činností.  

Každá oblast obsahuje širokou škálu priorit. Jednotlivé priority jsou sice přiděleny k 

jednotlivým oblastem, ale u některých z nich je velký potenciál pro synergické efekty, proto 

některé priority můžeme zařadit do více oblastí.   

V každé oblasti se najde priorita relevantní pro rozvoj obce Vanovice, zejména v oblastech 1 

až 3.   

SWOT analýza 
SWOT analýza je přehledným shrnutím předchozích kapitol. Umožňuje identifikovat:   

 Silné stránky (Strenghts) = rozvojově jednoznačně pozitivní a současně aktivní jevy 

a trendy vývoje v obci;   

 Slabé stránky (Weaknesses) = rozvojově negativní a současně aktivně působící 

jevy a trendy vývoje v obci;   

 Příležitosti (Opportunities) = rezervy a nevyužitý rozvojový potenciál + vnější 

zdroje;   

 Hrozby (Threats) = dosud neaktivní věcná a územní rizika, která potenciálně mohou 

ohrozit rozvoj území.   
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 kvalitní životní prostředí kulturní a 
společenský život  

 sportovní vyžití  

 vzhled obce  

 zázemí pro činnost spolků aktivní 
občané – SDH, Sokol  

 dostačující zdroj pitné vody 

 uzavření obchodu v Drválovicích  

 nová stavební místa  

 dopravní obslužnost večer a o 
víkendech  

 nezaměstnanost  

 chybějící ČOV  

 stav krajské komunikace procházející 
obcí 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 prorodinná politika  

 zájem o bydlení v obci  

 meziobecní spolupráce (členství obce 
ve Svazku obcí Malá Haná)  

 blízkost větších měst  

 čerpání dotací z různých zdrojů 

 odkládání výstavby R43 

 administrativní náročnost čerpání dotací 

 stárnutí populace 

 nedostatek nových stavebních míst 

 zhoršené mezilidské vztahy 
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Návrhová část 
Návrhová část vychází z výsledků situační analýzy území včetně výsledků dotazníkového 

šetření. Jak ukazuje následující schéma, zastřešujícím prvkem návrhové části je vize 

strategie. Vize znamená představu žádoucího budoucího cílového stavu území a je shrnuta 

do jednoduchého popisu ideálního stavu, kterého má být v území v daném časovém 

horizontu dosaženo. 

Na vizi navazují programové cíle, které vizi rozvádějí a konkretizují. Programové cíle jsou 

nadále rozvedeny do jednotlivých opatření, která představují kroky potřebné pro naplnění 

programových cílů. Pod opatření následně spadají jednotlivé rozvojové aktivity, které 

představují konkrétní projekty pro rozvoj v daných oblastech. 
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Vize 

Strategická vize popisuje základní obrysy stavu obce, kterého by mělo být dosaženo v roce 

2024. Vize musí být realistická, ale zároveň nesmí podceňovat rozvojový potenciál obce a 

regionu. Vychází z principu kombinace podpory silných stránek a eliminace těch slabých, při 

současné snaze o využití příležitostí a překonání ohrožení.   

Hlavním cílem zastupitelstva obce Vanovice je, aby zdejší občané byli spokojení a nic jim 

nechybělo. Proto je důležité zejména:  

 udržovat příznivé životní prostředí a věnovat údržbě a péči o veřejná prostranství a 

zeleň,  

 udržovat a rozvíjet zázemí a příznivé prostředí pro činnost spolků, kulturní a 

společenský život a sportovní vyžití občanů,  

 zachovat a podpořit rozvoj a dostupnost služeb,  

 zasadit se o zlepšení kvality infrastruktury, zejména dopravní a vodohospodářské,  

 dbát o bezpečnost a informovanost občanů,  

 podporovat příležitosti pro setkávání občanů a zlepšování sousedských vztahů.  

Vize rozvoje obce Vanovice pro roky 2015-2024:  

 

  

Vanovice jsou klidným a bezpečným místem pro harmonický život 
obyvatel všech věkových kategorií. Občané jsou dostatečně 
informováni o dění v obci, na němž se aktivně podílejí jednak 
prostřednictvím činnosti spolků, jednak individuálně. Díky kvalitnímu 
zázemí je v obci bohatý společenský život a probíhá množství 
kulturních i sportovních akcí. Základní služby lze využívat přímo v 
obci, ostatní jsou v okolí dobře dostupné. Veřejná zeleň i prostranství 
jsou příkladně udržovány a obec dbá o vysokou úroveň životního 

prostřední podporovaného rozvinutou a kvalitní infrastrukturou. 
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Programové cíle  

Ze strategické vize vyplývají následující základní cíle rozvoje obce Vanovice:  

1. Podpora informovanosti a setkávání občanů  

Pouze dobře informovaní občané se mohou aktivně zapojovat do dění v obci. Naším cílem je 

otevřeně informovat občany jak o činnosti vedení obce, tak o nadcházejících událostech a 

akcích. Pozornost je potřeba věnovat klasickým (rozhlas, zpravodaj) i moderním (internet, 

sociální sítě) komunikačním prostředkům. Chceme rovněž podporovat příležitosti pro 

setkávání občanů a napomoci tak rozvoji dobrých sousedských vztahů, které jsou základem 

pro vytvoření harmonického prostředí pro život v obci.  

2. Péče o veřejná prostranství  

Péče o veřejná prostranství je vizitkou obce. Dobrý vzhled působí dobrý dojmem na 

návštěvníky i na obyvatele obce. Péče o veřejná prostranství však není pouze otázkou 

vzhledu a reprezentace, ale i bezpečnosti (např. v případě péče o zeleň, veřejné osvětlení 

atd.) či energetických úspor (např. při opravách veřejných budov). Naším cílem je tedy 

věnovat starostlivou péči veřejným prostranstvím za účelem zlepšení jejich 

reprezentativnosti, bezpečnosti i efektivnosti.  

3. Údržba a rozvoj technické infrastruktury  

Úroveň technické infrastruktury má zásadní vliv na kvalitu života obyvatel, a to jak z hlediska 

environmentálního, tak i z hlediska socio-ekonomického. Naším cílem je zlepšení kvality 

dopravní infrastruktury, dobudování vodohospodářské infrastruktury včetně vybavení novými 

technologiemi a efektivnější nakládání s odpady. S rozvojem nejen infrastruktury, ale území 

obce celkově souvisí také kvalitní územní plánování.  

4. Podpora spolkové činnosti  

Pozitivní hodnocení možností kulturního, společenského a sportovního vyžití v obci v rámci 

dotazníkového šetření velí nepolevovat a nadále se věnovat podpoře činnosti místních 

spolků a spolupráci při pořádání společenských akcí. Cílem je udržet a posílit dobrou úroveň 

kulturního, společenského a sportovního vyžití v obci ke spokojenosti našich občanů.  
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Opatření 

Opatření podrobněji rozvíjejí programové cíle:  

Cíl 1. Podpora informovanosti a setkávání občanů se skládá ze 2 oblastí, které zároveň 

tvoří jednotlivá opatření:  

1.A Zlepšení informovanosti občanů  

1.B Podpora příležitostí pro setkávání občanů  

Cíl 2. Péče o veřejná prostranství zahrnuje kromě péče o veřejná prostranství a budovy 

také péči o památky a o veřejnou zeleň:   

2.A Péče o veřejná prostranství a budovy  

2.B Péče o památky  

2.C Péče o veřejnou zeleň  

Cíl 3. Údržba a rozvoj technické infrastruktury je věnován rozvoji dopravní infrastruktury, 

vodohospodářské infrastruktury, odpadovému hospodářství a územnímu plánování:  

3.A Dopravní infrastruktura  

3.B Vodohospodářská infrastruktura  

3.C Odpadové hospodářství  

3.D Územní plánování a výstavba  

Cíl 4. Podpora spolkové činnosti je zaměřen na pořádání společenských a kulturních akcí 

a rozvoj zázemí a vybavení pro spolkovou činnost:  

4.A Pořádání společenských a kulturních akcí  

4.B Zázemí pro spolkovou činnost  

4.C Vybavení pro spolkovou činnost  
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Rozvojové aktivity 

Rozvojové aktivity jsou konkrétní akce (projekty), které v rámci jednotlivých opatření povedou 

k naplnění cílů, potažmo vize, rozvoje obce Vanovice.  

Cíl 1. Podpora informovanosti a setkávání občanů   

Opatření 1.A Zlepšení informovanosti občanů  

Název aktivity Priorita Termín 
realizace 

Realizátor Náklady 
(Kč) 

Zdroje 
financování 

Rekonstrukce obecního 

rozhlasu  
vysoká  2017  obec  400 000  

vlastní +  
dotace  

Naučná stezka po 

významných památkách 

obce (informační tabule, 

propagační materiály)  

střední  2017  obec  100 000  
vlastní +  
dotace  

Naučná stezka z historie 

ovocnářství ve Vanovicích 

s panely a výsadbou 

ovocných stromů a historií 

autostrády v našem 

katastru  

střední  2018  
obec,  

Agrospol  
2 000 000  

vlastní +  
dotace  

Opatření 1.B Podpora příležitostí pro setkávání občanů  

Název aktivity Priorita Termín 
realizace 

Realizátor Náklady 
(Kč) 

Zdroje 
financování 

Setkávání seniorů  střední 2x ročně obec 20 000  vlastní 

Cíl 2. Péče o veřejná prostranství  

Opatření 2.A Péče o veřejná prostranství a budovy  

Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 

Odkoupit zpět prostor u  
Vojtěchových a 

zbudovat zde parčík 

s lavičkami  

vysoká  2016  obec  200 000  vlastní  

Výměna světelných 

zdrojů veřejného 

osvětlení  

střední  2016  obec  50 000  vlastní  

Vchod a prostranství 

před OÚ  
střední  2017  obec  200 000  

vlastní +  
dotace  

Dokončit obnovu fasády 

ZŠ, upravit a zpřístupnit 

parčík před školou  
vysoká  2018  obec  1 500 000  

vlastní +  
dotace  
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Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 

Úpravy návsi 

v Drválovicích, 

parčík, zastávka  

střední  2020  obec  300 000  
vlastní +  
dotace  

Výměna oken budovy OÚ  střední  2020  obec  500 000  
vlastní +  
dotace  

Oprava fasády OÚ  střední  2022  obec  400 000  
vlastní +  
dotace  

Opatření 2.B Péče o památky  

Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 

Oprava restaurování 

historické opony + 

celková úprava 

jeviště v sále OÚ  

střední  2018  obec  250 000  
vlastní +  
dotace  

Oprava kříže u 

kostela sv. Václava  
střední  2020  obec  300 000  

vlastní +  
dotace  

Fasáda kostela  střední  2022  
ČCE ve 

Vanovicích  
1 800 000  

vlastní +  
dotace  

Opatření 2.C Péče o veřejnou zeleň  

Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 

Dokoupení 

přídavných zařízení 

k novému traktoru, 

zejména vyžínače na 

příkopy a meze  

vysoká  2016  obec  200 000  vlastní  

Úprava prostranství a 

zeleně na hřbitově  
vysoká  2019  obec  300 000  

vlastní +  
dotace  

Revitalizace obecní 

zeleně a sadů  
střední  2020  obec  1 200 000  

vlastní +  
dotace  

    

Cíl 3. Údržba a rozvoj technické infrastruktury  

Opatření 3.A Dopravní infrastruktura  

Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 

Rekonstrukce komunikace  

Dražky včetně odvodnění  
vysoká  2016  obec  1 200 000  

vlastní +  
dotace  

Oprava přístupové cesty ke 

kostelu sv. Václava  
střední  2016  obec  50 000  

vlastní +  

dotace  



 

 
56 

Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 
Rekonstrukce komunikace 

od zahradnictví a od 

Bohatcových ke kravínu 

v původním profilu a uzavřít 

ji pro nákladní auta a 

traktory, ozelenit  

vysoká  2017  obec  3 000 000  
vlastní +  
dotace  

Úprava cesty a jejího okolí 

od rybníka k autostrádě, 

rekonstrukce zavlažovacího 

kanálu  

střední  2017  obec  500 000  
vlastní +  
dotace  

Opravy lesních a polních 

cest Vanovice, Drválovice  
střední  2019  obec  400 000  

vlastní +  
dotace  

Bezbariérový přístup na 

hřbitov  
střední  2022  

ČCE ve 

Vanovicích  
800 000  

vlastní +  

dotace  

Opatření 3.B Vodohospodářská infrastruktura  

Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 

Rekonstrukce a oprava 

obou požárních nádrží  
vysoká  2017  obec  700 000  

vlastní +  
dotace  

Údržba vodních zdrojů  vysoká  2018  obec  200 000  
vlastní +  

dotace  

Tůně pod požární nádrží  střední  2018  obec  200 000  
vlastní +  

dotace  

Zbudování kaskád nad a 

pod rybníkem  
střední  2018  obec  2 500 000  dotace  

Oprava hráze rybníka, 

vypouštěcí zařízení  
střední  2018  obec  200 000  

vlastní +  
dotace  

Rekonstrukce vodovodního 

řádu Vanovice, Drválovice  vysoká  2020  obec  30 000 000  
vlastní +  

dotace  

Vyčistit koryto a okolí 

drválovického potoka, 

osázet jej zelení a zarybnit, 

úprava okolí nádrže  

střední  

po  
etapách 

do 2020  
obec  6 000 000  dotace  

Splašková kanalizace  
Vanovice, Drválovice + ČOV  vysoká  2024  obec  50 000 000  

vlastní +  

dotace  

Opatření 3.C Odpadové hospodářství  

Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 

Zřízení sběrného 

dvora  
střední  2020  obec  300 000  

vlastní +  
dotace  



 

 
57 

Opatření 3.D Územní plánování a výstavba  

Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 

Zpracování ÚP  

Vanovice, Drválovice 

(s parcelami pro 

podnikání podél R43)  

vysoká  2016  obec  200 000  
vlastní +  
dotace  

Příprava nových 

stavebních parcel - 

zasíťování  
střední  2020  obec  5 000 000  

vlastní +  

dotace  

Cíl 4. Podpora spolkové činnosti  

Opatření 4.A Pořádání společenských a kulturních akcí  

Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 

Malohanácký jarmark  střední  1x za 2 roky  obec  30 000  
vlastní +  
dotace  

Divadelní soutěž  střední  1x ročně  obec  30 000  vlastní  

 Opatření 4.B Zázemí pro spolkovou činnost  

Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 

Přístavek ke 

kulturnímu domu – 

sklad  

střední  2016  obec  700 000  
vlastní +  
dotace  

Zateplit budovu KD, 

opatřit novou 

fasádou, dokončit 

prvky u vchodu  

střední  2016  obec  2 000 000  
vlastní +  

dotace  

Modernizace 

vytápění v kulturním  

domě  

střední  2017  obec  700 000  
vlastní +  
dotace  

Opatření 4.C Vybavení pro spolkovou činnost  

Název aktivity Priorita 
Termín 

realizace Realizátor 
Náklady 

(Kč) 
Zdroje 

financování 

Hasičské vozidlo  vysoká  2018  obec  2 000 000  
vlastní +  

dotace  
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Podpora realizace programu 

Garantem Programu rozvoje obce Vanovice na období 2015-2020 je starosta obce. Bude 

odpovídat za monitoring a aktualizaci programu. Seznámí zastupitelstvo a občany s PRO 

a bude odpovídat za jeho realizaci.  

Zastupitelstvo a občané budou dbát o všestranný rozvoj území obce a budou aktivně 

dohlížet na úspěšnou realizaci PRO, jeho aktualizace a plnění navržených cílů. 

Program rozvoje obce bude zpřístupněn všem občanům na internetových stránkách obce, 

případně bude možné zapůjčit si tento dokument v listinné podobě na obecním úřadě.  

Garant programu bude průběžně vyhodnocovat PRO a jedenkrát ročně zpracuje 

monitorovací zprávu o plnění aktivit PRO. Monitorovací zpráva bude předložena před 

schválením rozpočtu obce tak, aby rozpočet reagoval na zhodnocení realizace PRO. 

Aktualizace PRO budou prováděny průběžně v případech, kdy vzniknou nové situace nebo 

problémy vyžadující řešení. Dokument je možné aktualizovat i na podněty občanů. Případné 

aktualizace PRO budou prováděny přímou úpravou dokumentu. Uvede se termín aktualizace 

a provedené změny se vyznačí. 

 

Program rozvoje obce Vanovice na období 2015-2020 byl schválen zastupitelstvem 

obce dne ________________________. 
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