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Vážení spoluobčané,  

listopad je za námi, na dveře klepou Vánoce a tak mi dovolte krátké ohlédnutí se za 

tím, co všechno jsme v uplynulých týdnech zažili. V sobotu 2.11. jsme byli svědky 

nevšední události – v evangelickém kostele si mnozí z nás „vychutnali“ Mozartovo Requiem 

v podání Vernum 2013 Ensemble pod taktovkou Ondřeje Tajovského. Ač bylo v kostele už 

docela chladno, přece se dalo pozvat velké množství lidí. O týden později jsme se sešli opět – 

ovšem na docela jiném žánru – zavítali k nám ochotníci k Knínic a my jsme se dobře bavili u 

jejich podání hry Sluha dvou pánů. I tady byla návštěvnost opravdu neočekávaná. Pak už se 

začaly konat vánoční dílničky. Celá řada dětí i maminek se pustila do vyrábění nejrůznějších 

vánočních pozorností, dekoračních prvků, svícnů,… a v sobotu 30.11. se nás sešla skoro celá 

stovka na adventním koncertíku spojeném s rozsvícením vánočního stromu a adventním punčem. 

Mám velkou radost, že se tyto akce již celé řadě z vás staly součástí předvánoční doby a že s nimi 

počítáte.  Stejně tak jsem ráda, že i ty nejmenší děti jsou ochotny předvést nám své hudební 

pokroky. 

Několik akcí pořádala i místní knihovna. Zorganizovala fotografickou soutěž s názvem 

PODZIMNÍ SYMFONIE. Sešla se opravdu celá řada nádherných fotografií, však je můžeme ještě 

stále obdivovat na chodbě v budově OÚ. Vítězkou kategorie A – tedy kategorie dětí a mládeže, se 

stala Andrea Pětová a její fotografie ojíněné růže (č. 4), na druhém místě se umístil snímek Lucky 

Geršlové (č. 19) a na místě třetím snímek č. 47 Simony Pospíšilové. Vítězkou kategorie B – 

dospělí – se stala Daniela Holmanová (snímek č. 9), druhé a třetí místo obsadila Lenka 

Chalupová se svými snímky č. 39 a 40. Všem výherkyním gratulujeme. A věříme, že ostatní 

nepřišli o chuť, podělit se o své „úlovky“ v případné příští soutěži. 

V pátek 29.11. se konalo v rámci Dne dětské knihy v místní knihovně ve Vanovicích Čtení pro 

děti spojené s „vařečkováním“. Sešlo se asi 9 dětí různého stáří, poslechly si pohádku a potom si 

vyrobily z vařeček a zbytků látek pohádkové bytosti. Mladším dětem ochotně pomáhaly 

maminky, hodinka, kterou jsme si pro Čtení vyhradili, utekla jako voda. 

Ráda bych vás všechny pozvala ke dvěma adventním koncertům. První se koná již 8.12.2013 od 

14 hod. (pěvecký sbor Vlastimil), druhý se koná o týden později 15.12.2013 také od 14 hod. 

(mládežnické hudebně-pěvecké těleso KUDYKAM). 

Celkové ohlédnutí se za uplynulým rokem si letos vzal na starost starosta obce (visí též na 

webových stránkách obce). 

Přeji všem klidné prožití adventní doby, radostné prožití vánočních 

svátků a dobré vykročení do nového roku 2014.                                  LF                                                                                                                 

 

 

 

 

Vítězné fotografie 

Vlevo: Daniela Holmanová 

Vpravo: Andrea Pětová 
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Vodovodní přivaděč a další investice obce v roce 2013 v našich obcích  

Rok 2013 se pomalu blíží ke svému závěru a tak si myslím, že je dobré si 

připomenout, co se letos v rámci rozvoje našich obcí kromě kultury, sportu a 

volnočasových aktivit podařilo zbudovat. 

S využitím dotace z MAS Partnerství venkova bylo provedeno zateplení stropu a 

výměna oken v budově hasičárny v Drvalovicích, tato byla před volbami i vymalována. Náklady 

na realizaci ve výši 140 tis Kč pokryla z 80% výše uvedená dotace a 20 % zaplatila obec ze 

svého rozpočtu. Další významnou akcí v Drvalovicích bylo zbudování nové komunikace z 

Chaloupek k nové komunikaci u stavebních pozemků, která zvláště v zimě zjednoduší výjezdy 

vozidel z dolní části obce. Pozemky jsou již všechny prodány a na většině probíhá nová 

výstavba. Ta se rozšířila i na protější stavební parcely, takže předpokládáme, že zde bude 

dokončeno nejméně 12 nových domků. 

Ve Vanovicích musím připomenout komplexní rekonstrukci vnitřních rozvodů vody a kanalizace 

včetně výměny dlažeb a obkladů v MŠ a ZŠ Vanovice. Investici ve výši 450 tis Kč nám pomohla 

překlenout dotace od Jm kraje ve výši 200 tis Kč. Díky dotaci se nám podařilo uvolnit finanční 

prostředky na tolik očekávané nové dětské hřiště u kulturního domu, jehož náklady v výši 470 tis 

Kč šly celé z rozpočtu obce. 

A nyní k nejdůležitější a největší akci tohoto volebního období. Tou je bezesporu 

výstavba vodovodního přivaděče z páteřního vodovodu Vel. Opatovice - Boskovice, 

na který je již napojena převážná část obcí našeho regionu Malá Haná. 

Ve fotogalerii je zveřejňována průběžná fotodokumentace z výstavby, která byla 

zahájena firmou H3 IS Blansko dne 10.10. 2013. Díky výběrovému řízení se podařilo snížit 

rozpočtované náklady na méně než 50 % ceny a ta činí 1 mil 750 tis Kč. Na životně důležitou 

akci, která zajistí dlouhodobý rozvoj obou našich obcí, se podařilo získat v letošním roce dotaci 

z Jm kraje ve výši 300 tis Kč a o stejnou částku se pokusíme požádat i na začátku roku 2014. 

Termín ukončení stavby je květen 2014, takže se definitivně vyhneme v letním 

období omezování v zásobování vodou a také Drvalovice budou mít stejnou kvalitu vody jako 

Vanovice. Můj apel na drvalovské občany je, aby vodu začali všichni normálně odebírat, aby 

nezůstvávala v potrubí dlouho stát a neznehodnocovala se. Jelikož jsme se po měsíci prací 

dostali výrazně za polovinu trasy, věřím, že naše největší investiční akce v tomto volebním 

období bude k Vaší spokojenosti v termínu dokončena. Je to nutné pro současnost i budoucnost 

rozvoje našich obcí. 

Určitě ve výčtu nemohu zapomenout na velkolepou rekonstrukci věží evangelického kostela, na 

kterou obec přispěla darem 100 tis Kč, a  kromě krajských prostředků byla poskytnuta i největší 

dotace z MAS Partnerství venkova ve výši téměř 1 mil Kč. Velkou pomocí byly i finance 

získané formou sbírek a darů i od vás našich občanů.                              Petr Dvořáček – starosta 

 

V sobotu 4.1.2014 proběhne v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná 

Oblastní Charitou Blansko. Výtěžek této sbírky bude věnován např. na provoz 

Linky bezpečí, projekty podporující ohrožené rodiny, věnující se lidem bez 

domova nebo lidem v hmotné nouzi atd. Už teď děkujeme koledníkům a všem, 

komu není nouze druhých lhostejná. 
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Usnesení z 47. zasedání OZ ze 25.11.2013 

 

Přítomni: Petr Dvořáček, Květoslav Sedláček, Miroslav Přibyl, Bc. Svatopluk Dračka,  Josef 

Pavlík, Mgr. Lenka Freitingerová, Martin Chalupa 

Omluveni: Jiří Pinkava, Josef Čížek 

Hosté: účetní Lucie Zouharová, DiS., Bc.Pavla Kouřilová, DiS. 

Ověřovatelé: Svatopluk Dračka, Květoslav Sedláček 

Zapisovatel: Lenka Freitingerová 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení ze 46.zasedání zastupitelstva obce 

2. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce a příspěvkových organizací k 31.12.2013 

3. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

4. Příprava rozpočtu obce na rok 2014 

5. Projednání žádosti o změnu oficiálního názvu místní části Drvalovice za Drválovice 

6. Další úkoly a sdělení 

7. Návrh usnesení a závěr 

 

OZ vzalo na vědomí 

 plnění usnesení ze 46.zasedání OZ s tím, že místostarostka zadá vyrobení Řádu dětského 

hřiště a zajití vyvěšení Řádu KD v prostorách KD 

 zprávy o činnosti výborů 

 příkaz k provedení inventarizace majetku obce a příspěvkových organizací k 31.12.2013 

oznámení o kontrolní prohlídce rekonstrukce věží evang. kostela 

 oznámení o kontrolní prohlídce – MUDr. Srpová 

 veřejné projednávání změny č. VI. ÚP Vanovice  

 předložené nabídky na opravu místních komunikací (s ohledem na připravovaný rozpočet 

bude vypuštěna investice v Dražkách) 

 odpověď Kordisu, že nebude provedena změna na lince 277 spoje 36 

 konání školení ohledně projektu Hřbitovy – naše kamenná historie 9.1.2014 – na starosti 

dostali členové finančního výboru 

 plánovanou těžbu v kú. Pamětice dle hospodářského plánu 

 stížnost paní Evy Ambrozové o napadení psem (bylo předáno přestupkové komisi ve 

Velkých Opatovicích) 

 nabídku Malohanácké muziky na vánoční koledování (22.12.2013) 

 žádost České pošty, s.p. o prominutí valorizace a případné snížení nájmu. OZ trvá na 

stávající smlouvě (valorizace nikdy nebyla účtována) 

žádost o změnu názvu místní části Drvalovice na Drválovice 
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OZ schvaluje 

 jednomyslně návrh Mandátní smlouvy s Petrem Odehnalem (stavební dozor stavby 

přivaděče, 15 000Kč bez DPH) a starostu pověřuje jejím podpisem 

 jednomyslně předloženou pojistnou smlouvu na dětské hřiště a starosta byl pověřen jejím 

podpisem 

 jednomyslně příspěvek 1000 Kč na vánoční koledování Malohanácké muziky 

RO č. 6 

  

OZ zamítá 

 žádost víseckého oddílu dívčího florbalu užívat během zimních měsíců KD Vanovice 

 

OZ ukládá 

 místostarostce kontaktovat MěÚ Boskovice, odbor vnitřních věcí a vyžádat si písemné 

stanovisko k uvažované změně názvu místní části Drvalovice 

 starostovi opět oslovit stavební firmy se změněnými podmínkami (opravy místních 

komunikací) 

 

 

 

 

 

Pan Radomír Marek na snímku (se kterým si nevěděli rady ani největší 

pamětníci!!) poznal č.p.106 ve Vanovicích (samozřejmě před přestavbou).  

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

Dětské okénko 

Na adventním koncertíku byli také vylosováni výherci dětské soutěže      

uveřejňované v tomto okénku. Věřím, že i další děti dostaly chuuť soutěžit.   

 

A tak POZOR POZOR POZOR!!! 

 

Vypisujeme 3. kolo dětské soutěže: 

 Pokus se složit básničku s vánoční tematikou (alespoň o 2 slokách, každá sloka musí 

mít alespoň 2 rýmy) – a pokuste se tvořit sami bez výrazné pomoci dospělých! 

 Pokud napadne sníh, zakresli (nebo vyfoť) stopy zvěře, kterých sis všiml/a na 

vycházce 

Podepsané odpovědi vhoďte do schránky na OÚ ve Vanovicích do 20.1.2014. správné odpovědi 

budou opět zařazeny do slosování o drobné ceny.  
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D r v á l o v i c e  n e b o   D r v a l o v i c e ?   

Drválovice jsou malá vesnice, která leží na západním okraji Malé Hané. Nevelké návsi 

kraluje bílá obecní zvonice a okolo ní jsou seskupeny usedlosti. Takto většina z nás i lidí z okolí 

vnímá naši malou vesničku, kterou všichni nazýváme Drválovice.  

V posledních letech se však v občanských průkazech a na některých úředních dokumentech 

začal objevovat název Drvalovice (s krátkým a). Oproti tomu většina dokumentů z druhé 

poloviny minulého století a i některé aktuálně vydávané nesou název Drválovice (s dlouhým á). 

Zamysleme se tedy nad otázkou, která varianta je správná. Když se pozorněji rozhlédneme, 

nalezneme kolem sebe zpravidla námi zažitý název Drválovice, například na dopravních 

značkách, na většině map, na internetových stránkách obce Vanovice, na autobusové zastávce, 

v názvu Sboru dobrovolných hasičů Drválovice atd. Ale hlavně my obyvatelé Drválovic i 

širokého okolí vyslovuje název dlouze – Drválovice. Kam se tedy ztratilo dlouhé á z 

oficiálního názvu Drválovic, který se s nástupem počítačových databází objevuje v našich 

dokladech? K mému překvapení se neztratilo nikam, protože oficiálně nikdy Drválovice 

s dlouhým á nebyly.  

Dle Ministerstva vnitra ČR a Českého statistického úřadu je od roku 1930 jediný oficiální 

název naší vesnice Drvalovice (s krátkým a). V uplynulých více jak 50-ti letech se tedy užíval a 

mnohdy dále užívá nesprávný název naší vesnice. Pamětníci jistě zavzpomínají, kdy před mnoha 

desítkami let řešili stejnou otázku: Drvalovice nebo Drválovice? Co je správně, kde vlastně 

žijeme? Tato nesrovnalost však nikdy nebyla úplně a definitivně vyřešena.  

V minulosti i současnosti nejednomu z drválovských občanů tento maličký rozdíl v názvu 

způsobil komplikace při jednání s úřady. A s nástupem počítačů, digitalizací dat a využíváním 

počítačových databází se tento problém začíná opět objevovat a rozrůstat do širších rozměrů.  

Myslím si tedy, že nastal čas po mnoha desítkách let sjednotit oficiální název 

zaregistrovaný na Ministerstvu vnitra s názvem, který nejen my všichni ale i celý region vnímáme 

jako název naší vesnice. Domnívám se, že současné i budoucí generace drválovských občanů si 

zaslouží, aby se už nikomu z nás nekomplikovalo jednání s úřady, aby naše adresa nepůsobila 

jako pravopisná chyba a abychom mohli hrdě říci: „žijeme v Drválovicích“. Proto je třeba provést 

změnu oficiálního názvu místní části na Drválovice.  

Aby tato změna proběhla co nejsnadněji, je s Městským úřadem v Boskovicích vyjednáno, 

že po nás občanech Drválovic po této změně nebudou požadovat okamžitou výměnu občanských 

průkazů. Každý občan se tedy bude moci rozhodnout, zda si svůj občanský průkaz vymění hned 

nebo až k datu platnosti aktuálního průkazu.  

Pokud souhlasíte s formální změnou názvu obce, která po desítkách let nesrovnalostí z naší 

vesnice udělá jednou pro vždy Drválovice, podpořte ji prosím podpisem v podpisové sbírce, která 

proběhne v následujících dnech. Podpisový arch bude k dispozici v obchodě a případně Vás 

s podpisovým archem navštívíme.  

Za podporu při této změně Vám děkuji a všem přeji příjemné prožití adventu. 

Bc. Pavla Kouřilová, DiS. 
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Betlémské světlo 

 

Co to je? Možná už několik let jeden z milých a přitom docela nových vánočních 

zvyků. Vznikl docela nedávno, v roce 1986 v rakouském Linci. Zaměstnanci místního 

rozhlasu chtěli poděkovat lidem, kteří se věnovali práci v nadaci Světlo ve tmě 

pomáhající zrakově postiženým lidem.  

 

Světlo z dalekého Betléma dovezli tehdy do Lince a slavnostně jej rozdávali. Za rok byli 

k rozdávání přizváni rakouští skauti a protože se akce velmi rozrostla, bylo její centrum 

přeneseno do Vídně. Od té doby se zde v polovině prosince scházejí skauti z celé Evropy, kde jim 

je při slavnostní bohoslužbě světlo z Betléma předáváno. Do naší republiky jej již tradičně 

dovážejí skauti z Brna. Během třetí adventní soboty je betlémské světlo rozváženo za spolupráce 

Českých drah do celé republiky, aby pak na  Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů 

důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě 

všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou 

ve světě sami. 

 

Pokud byste i vy chtěli mít během Vánoc doma betlémské světlo, přijďte na Štědrý den (24.12.) 

v době od 13.00 – 13.30h k OÚ ve Vanovicích nebo od 13.45 – 14.00h na zastávku 

v Drvalovicích. Nepotřebujete nic jiného, než lampičku s olejem nebo svíčku… 

 

 

 

Zubní pohotovost v prosinci a lednu:     

 

 Prosinec     

     

 1.12.   MUDr. Kulhánková  Křtiny, Zdrav. středisko    516 439 190  

 7.12.   MUDr. Stojanov   Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 451  

 8.12.   MUDr. Ševčíková B.  Blansko, Svitavská 1A    516 416 386  

14.12.  MUDr. Ševčíková R.  Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 454  

15.12.  MUDr. Šumberová  Lysice, Komenského 429   516 472 227  

21.12.  MUDr. Švendová   Křtiny, Zdrav. středisko    516 439 404  

22.12.  MUDr. Tomášková  Blansko, Pražská 1b    731 144 155  

24.12.  MUDr. Vrtělová   Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 455  

25.12.  MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398  

26.12.  MUDr. Well   Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605  

28.12.  MUDr. Žilka   Benešov, 19     516 467 313  

29.12.  MUDr. Adamová   Letovice, Masarykovo náměstí 18  516 474 018  

 

Leden  

1.1.2014  MDDr. Bedáňová  Boskovice, Lidická 8    516 453 998 
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Jubilanti v měsíci prosinci 

 

  3.12.  Ludmila Dvořáčková  60 let 

  4.12.  Petr Kubín    50 let 

10.12.  Zdenka Tajovská   92 let 

10.12.  Eva Kubínová   50 let 

17.12  Helena Hrušková   60 let 

25.12.  Jarmila Přichystalová  55 let 

 

Oslavencům přejeme hodně zdraví, radosti a pohody v dalším životě.  

 

A ještě několik slunečných a pak ojíněných fotografií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Autoři fotografií: Josef Bačovský, David Chalupa, Josef Pavlík, Marie Tajovská, Leona Paroulková, Andrea Pětová, Daniela Holmanová 

 
Zpravodaj Vanovic - Drvalovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: mistostarosta@vanovice.cz 

nebo vanovice@vanovice.cz 


