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Vážení spoluobčané,  

blíží se konec roku a mnozí z vás začínají rekapitulovat. Ani my nejsme 

výjimkou. A tak vás zveme, abyste se spolu s námi poohlédli po tom, co se nám 

podařilo v letošním roce zrealizovat.  

I letos jsme se věnovali zvelebování budovy místní školy. Tentokrát se do středu naší 

pozornosti dostaly prostory kuchyně, kde byla vyměněna okna a zároveň provedena generální 

oprava střechy a rekonstrukce vzduchotechniky. V rámci posílení bezpečnosti dětí a 

zaměstnanců MŠ a ZŠ Vanovice bylo instalováno dálkové otvírání dveří s kamerovým 

systémem. 

Byla vymalována budova OÚ, natřena a zrepasována okna v celé budově, upravena místnost 

archivu. Zvelebení se dočkal i sál, kam jsme pořídili nové garnyže a záclony a kde v současné 

době instalujeme plexisklové vložky do horní části oken. Od této investice si slibujeme úsporu 

při vytápění sálu. 

Vaší pozornosti jistě neunikne ani právě dokončené schodiště do KD, které konečně umožní 

snazší vstup do budovy méně pohyblivým spoluobčanům. Bylo dokončeno zateplení zbývající 

části přístavby KD, položeno nové lino v tamní kuchyňce a jídelně, do kuchyně byl pořízen nový 

dřez se skříňkou. Pokračovali jsme také v digitalizaci místní knihovny. Svépomocí bylo 

vyčištěno (hloubkově) víceúčelové hřiště, čímž se ušetřilo cca 100 000 Kč a zároveň se 

prodloužila životnost umělého povrchu hřiště. Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat 

všem, kdo se na této akci ve svém volném čase podíleli. Přehlédnout nelze ani výsadbu zeleně 

v areálu kolem KD. 

V říjnu byl do obecního majetku převeden spodní rybník ve Vanovicích, bylo vyčištěno „Oko“ a 

současně byla provedena oprava přívodu vody na hřbitov, byl obnoven přívod vody k požární 

nádrži v Křemílkách. Při tom se bohužel zjistilo, že je protržena těsnící folie nádrže, což si 

v příštím roce vyžádá generální opravu této stavby. 

Na Hrázi ve Vanovicích bylo zřízeno další sběrné místo na sklo, PET lahve a papír. Kromě toho 

byly instalovány velkoobjemové kompostéry na uskladnění bioodpadu z obecních pozemků a 

občanům zapůjčeny kompostéry na uskladnění bioodpadu vznikajícího v jejich domácnostech 

a zahradách. Byla také zakoupena technika na údržbu obce (traktor, mulčovač, radlice a sypač 

pro zimní údržbu, štěpkovač). 

V Drválovicích byla zbudována čistící jímka před požární nádrží, byla dokončena komunikace u 

Markových a Kavanů. Od vybudování nového chodníku v horní části Drválovic jsme upustili, 

protože jsme zjistili, že by nevedl po obecním pozemku. 

Nechceme ale zapomenout ani na akce, které jsme sice plánovali, které se ale realizace 

nedočkaly. Mezi ně patří např. dokončení další etapy modernizace veřejného osvětlení v obci. 

V současné době testujeme různé typy úsporných svítidel v různých cenových relacích. Až 

podle výsledků těchto testů se rozhodneme, jakým směrem budeme postupovat dál.  
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Také jsme měli v plánu zadat projektovou dokumentaci na obnovu vodovodního a 

kanalizačního řadu (v souvislosti s nutností obnovit a rozšířit tyto řady a řešit likvidaci 

odpadních vod – výjimku máme udělenu na 2 roky). Během roku jsme byli ovšem 

seznámeni s výhodnějším způsobem čištění odpadních vod. V současné době je 

zpracovávána pasportizace stávající kanalizace nutná k započetí přípravy projektu 

čištění odpadních vod (zlepšení čistoty vypouštěných vod je jedním z našich prvořadých 

úkolů). 

Celou řadu projektů bychom nemohli realizovat bez získaných dotací. Z rozpočtu JmK 

jsme získali na opravu školní kuchyně 200 000 Kč, na realizaci pamětní desky pana 

Františka Břenka instalované na školní budově jsme opět z rozpočtu JmK získali 55 000 

Kč. Z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury jsme na 

digitalizaci místní knihovny ve Vanovicích získali 21 000 Kč. Největší dotaci jsme ovšem 

získali ze Státního fondu životního prostředí ČR (48 215,50 Kč) a z Ministerstva 

životního prostředí (819 663,50 Kč) na pořízení kompostérů a štěpkovače. 

Obec Vanovice se ovšem věnovala i dalším věcem. Ve spolupráci s SDH Vanovice jsme se 

zdárně zhostili organizace občerstvení během dalšího ročníku Cyklovýletu, ve 

spolupráci s FS ČCE Vanovice jsme zorganizovali další obecní ples nebo letní koncerty. 

Byla slavnostně odhalena pamětní deska Františka Břenka. A v květnových dnech jsme 

oslavili 70. výročí od konce 2. světové války (při této příležitosti byl na evangelickém 

hřbitově obnoven čestný hrob pana Josefa Bohatce). 

I v letošním roce probíhalo několik jednání ohledně záměru Agrospolu, a.d. Knínice, 

postavit v naší obci bioplynovou stanici. Podali jsme řadu námitek, v současné době leží 

materiály zpět na KÚ JmK v Brně k opětovnému projednání.  

Co nás velmi mrzí je, že i přes řadu jednání s představiteli České pošty, s.p. se nám 

nepodařilo udržet poštu ve Vanovicích v budově OÚ. Doufáme, že ve spolupráci 

s Jednotou budou poštovní služby poskytovány bez problémů a různých omezení dále. 

Myslíme, že vzhledem k tomu, co všechno se podařilo zrealizovat, můžeme být 

spokojeni. Samozřejmě, že mnohdy musíme jako jednotlivci i jako zastupitelstvo dělat 

kompromisy, musíme reagovat na měnící se podmínky nebo nově vzniklé situace, 

musíme dělat řadu nepopulárních rozhodnutí. Ujišťujeme vás, že jsme si vědomi toho, 

že jste to byli vy, kdo nás pověřili správou obce, kdo jste nám dali důvěru a komu jsme 

za vedení obce odpovědni a že se vždy snažíme rozhodovat tak, aby to bylo ku 

prospěchu obce. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že vždy je co zlepšovat. O to se 

chceme snažit i v budoucnu. Děkujeme vám za podporu, trpělivost i ochotu podílet se na 

dění v obci i jejím zvelebování. 

 LF 
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Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 30.11.2015 od 17.00 h 
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vanovicích 
 
Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Milan Geršl, Lenka Chalupová, Martin Chalupa, 

Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 
Omluven: Mgr. Lenka Freitingerová, Petr Dvořáček 
Ověřovatelé:  Jiří Bohatec, Miroslav Přibyl 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 
 
Program:    

1. Kontrola plnění úkolů ze 15. zasedání zastupitelstva  
2. Zprávy o činnosti výborů 
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě č.029644/15 s JmK 
4. Žádost a smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Vanovice 
5. Posudek budov ve vlastnictví obce z hlediska PENB, výběr zpracovatele 
6. Směnná smlouva 
7. Rozpočtový výhled 2016 – 2020 
8. Plán inventur na r. 2015 
9. Projednání akcí k zapojení do rozpočtu na r. 2016 
10. Různé, závěr                                                                                               

 
1/16: OZ jednomyslně schválilo program zasedání. 
2/16: OZ bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z 15. zasedání zastupitelstva obce. 
3/16: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.  
4/16: OZ jednomyslně schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě s JmK – ZŠ a MŠ Vanovice – oprava 

budovy kuchyně. Pověřuje starostu podpisem dodatku.  
5/16: OZ zamítlo žádost o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Vanovice. 
6/16: OZ schválilo darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 16.000,- Kč TJ 

Sokol Vanovice. Pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
7/16: OZ jednomyslně schválilo jako firmu pro posudek budov ve vlastnictví obce z hlediska 

PENB firmu PKV a nejnižší cenovou nabídkou 27.829,- Kč. 
8/16: OZ jednomyslně schválilo směnnou smlouvu s panem Vladimírem Čejkou na směnu 

pozemků p.č. 243/2 v k.ú. Vanovice ve vlastnictví obce Vanovice a p.č. 203/5 v k.ú. 
Vanovice ve vlastnictví pana Vladimíra Čejky s doplatkem ve prospěch obce ve výši 
45.560,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

9/16: OZ jednomyslně schválilo rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020. 
10/16: OZ jednomyslně schválilo plán inventur. 
11/16: OZ bere na vědomí zapojení akcí do rozpočtu na r. 2016. 
12/16: OZ bere na vědomí RO č. 12. 
13/16: OZ bere na vědomí nového lesního hospodáře ing. Zdeňka Toula ml.. 
14/16: OZ jednomyslně schválilo návrh smlouvy s firmou AQUATIS a.s. na zhotovení 

pasportizace kanalizace s cenou 152.460,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

15/16: OZ jednomyslně schválilo smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence 
s Městem Boskovice pro r. 2016 ve výši příspěvku 7.546,- Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

16/16: OZ bere na vědomí oznámení Vodárenské akciové společnosti o ceně vody na r. 2016, 
kterou obec od VAS kupuje. Nová cena předané vody obci od VAS bude 18,76 Kč/bez DPH. 
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17/16: OZ bere na vědomí oznámení firmy E-on o zbudování nové přípojky do KD. 
18/16: OZ jednomyslně schválilo: Dodatek č. 3 ke smlouvě 43/83 na částku 88.295,- Kč, 

dodatek k pachtovní smlouvě 21/2014 na částku 2.781,- Kč, dodatek č. 2 ke smlouvě na 
sad 21/2004 na částku 403,-Kč a dodatek č. 2 ke smlouvě 25/1999  na částku 3.479,- Kč 
s Agrospolem a.d. Knínice o zvýšení nájmů, celkem tedy na 94.958,- Kč. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu podpisem dodatků. 

19/16: OZ nevybralo žádnou z oslovených firem s cenovou nabídkou na úpravu prostranství 
před obchodem Vanovice. Starosta osloví další firmy s žádostí o předložení cenové 
nabídky. 

20/16: OZ bere opakovanou žádost pana Krajcigera na vědomí. 
21/16: OZ bere na vědomí nabídku pojištění právní ochrany od firmy DAS. 
 
 
 

KULTURNÍ VÝBOR REKAPITULUJE 

 

Blíží se čas Vánoc, čas, kdy si všichni dopřejeme trochu klidu a pohody v kruhu 

nejbližších. Zavzpomínáme na to, co nám uplynulý rok dal, jak v tom dobrém, tak v tom 

zlém. Bilancujeme a vzpomínáme. Ano, jsme na konci roku 2015. A u této příležitosti 

bych chtěla připomenout akce, které se uskutečnily v naší obci pod záštitou Kulturního 

výboru.                                                                                                        

Hned v únoru proběhlo úspěšné „Maškarní pro děti“ laděné do pohádky „Princové jsou 

na draka“. Plno soutěží, tancování, i tomboly si děti užily víc než dost. V maskách přišli 

dokonce i někteří rodičové a odměna je neminula. V březnu se konaly velikonoční 

dílničky, po kterých jsme malovanými vajíčky (výtvory z dílničky) ozdobili stromy před 

Obecním úřadem. Na přelomu března a dubna nás po dobu tří sobot bavili amatérští 

ochotníci při přehlídce divadelních her. Tentokrát se účastnili divadelníci z Trnávky, 

 Brna a  Boskovic. Na 1. místě se umístil spolek z Boskovic s hrou „Nájemníci pana 

Swana“, na 2. místě bylo improvizační divadlo z Brna a 3. místo obsadili divadelníci 

z Městečka Trnávky s hrou „Vrátila se jednou v noci“. V květnu jsme společně oslavili 

Den matek, kdy si děti z MŠ a ZŠ pod vedením učitelek připravily nejen pro maminky 

moc pěkný program a členky KV bohaté občerstvení. Následně v červnu oslavily svůj 

svátek také děti, kde všechny přítomné za KD přivítali 3 klauni. Bylo sice úmorné vedro, 

ale účast byla velká a nechyběla ani soutěž s vodou, která všechny zájemce zaručeně 

osvěžila. V srpnu nás navštívil Večerníček se svými pohádkovými kamarády a připravil 

v areálu za KD plno soutěží s odměnami pro děti. V říjnu se sešli důchodci a poseděli si 

při bohatém kulturním programu a občerstvení, které připravily členky kulturního 

výboru. Některé členky KV se také podílely na sladkém občerstvení při říjnovém 

lampionovém průvodu. V říjnu pan starosta přivítal v naší obci pět nových občánků. 

V listopadu proběhly předvánoční dílničky, kde si děti vyrobily dárečky v podobě 

kytiček, přáníček a přívěsků. Na konci roku nechyběl již tradiční Vánoční koncert dětí 
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z Vanovic a Drválovic. Musím konstatovat, že máme opravdu moc šikovné děti a 

můžeme být na ně pyšní. Po skončení koncertu jsme vánočně naladěni a v hojném počtu 

společně při prskavkách a při punči rozsvítili stromeček před OÚ. Od ledna do prosince 

bylo s blahopřáním navštíveno 15 jubilantů z Vanovic a 7 jubilantů z Drválovic.                                                                                                                    

Vidíte, že akcí bylo letos opravdu hodně a jistě mi dáte za pravdu, že bez kulturní 

činnosti by nebyl život v obci plnohodnotný. Avšak kulturní činnost by nebyla možná 

bez členů kulturního výboru, podpory obce a dobrovolníků, kteří byli při akcích 

nápomocni (starosta Josef Pavlík – fotodokumentace akcí, Michal Burkoň – mimo jiné i 

tvorba plakátů, Zbyněk Tajovský – ozvučení akcí, Pavel Freitinger, Ivanka Freitingerová, 

Evička Freitingerová, Tomáš Burkoň, Tereza Pavlíková, Daniela Holmanová, Anička 

Kobylková, Veronika Kalasová, Květoš Geršl, Lucie Geršlová, Denisa Veselá, Vojta Štěpán, 

Petr Štěpán, Martin Chalupa) a za to Vám všem upřímně moc děkuji. 

Jménem svým i jménem 

Obecního úřadu bych 

hlavně chtěla poděkovat 

všem členům kulturního 

výboru, Janě Bohatcové, 

Janě Štěpánové, Lindě 

Krejčiříkové, Aničce 

Geršlové, Veronice 

Zatloukalové, Haně 

Burkoňové, Františku 

Kubínovi a Janě Geršlové 

za velmi aktivní, ochotný, vstřícný a obětavý přístup k práci v kulturním výboru a jejich 

rodinám za pomoc a toleranci. Zvláštní poděkování patří paní místostarostce Mgr. Lence 

Freitingerové za osobní pomoc a podporu.  

Děkuji také Vám, všem občanům, kteří projevujete zájem svojí 

návštěvností. Pokud máte nějaké náměty nebo nápady, co v obci 

chybí, mělo by se udělat jinak, přenechejte prosím vzkaz na 

Obecním úřadě nebo ve schránce OÚ. Za vaše nápady a názory, i 

negativní, budeme rádi.                                                                                                   

Milí občané a občánci obce Vanovice a Drválovice, prožijte 

vánoční svátky v klidu, štěstí a pohodě a v novém roce hlavně 

hodně zdraví, lásky a osobní i pracovní spokojenosti. Zachovejte nám přízeň i nadále a 

těšíme se na Vás v roce 2016.                                                                Za KV Lenka Chalupová 
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Paní Zdena Kouřilová oznamuje, že kadeřnictví bude otevřeno ještě 17.12.2015. 

 

   KNIHOVNA Vanovice 

Knihovnice ing. Tajovská oznamuje, že knihovna ve Vanovicích bude naposledy v roce 

2015 otevřena 18.12. a v novém roce znovu v pátek 8.1. 

 

 

 

 

 

Pěvecký sbor Vlastimil zve  

na VÁNOČNÍ KONCERT,  

který se koná  27.12.2015 od 14.30 h. v sále 

Záložny ve Vanovicích. 
 

 

 

 

 

Novoroční ohňostroj se bude konat 

1.1.2016 v 18 hod. u KD. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA  

Šachový oddíl hledá nové hráče, kteří by se nebáli a pomohli nám reprezentovat Vanovice 

v této královské hře. Nehledáme přeborníky, stačí amatérští šachisté. Ozvěte se do 13.12.2015, 

do kdy je možné doplňovat soupisky. Kontakt: František Kubín, Vanovice 39, tel. 721651452. 

  



 

8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 



 

11 

Uveřejněno v  českobratrském evangelickém kalendáři vydaném v nakladatelství Kalich v Praze 1947. 

(objevila a připravila Lenka Chalupová) 

 

Zubní pohotovost 

Prosinec              

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

6.12.  MUDr. Zouharová  Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 450 

12.12.  MUDr. Žilka   Benešov, 19     516 467 313 

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

19.12.  MDDr. Keprtová  Boskovice, Lidická 8   516 456 109 

20.12.  MUDr. Stojanov  Blansko, B. Němcové 1222/15  605 184 479 

24.12.  MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38    516 462 203 

25.12.  MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38    516 462 203 

26.12.  MUDr. Fenyk  Letovice, Tyršova 15   516 474 310 

27.12.  MUDr. Grénarová  Boskovice, Růžové nám. 16   774 710 550 

        

1.1.2016 MUDr. Hanáková  Blansko, Pražská 1b   516 418 788 
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Jubilanti v měsíci prosinci: 

 

Zdenka Tajovská   Vanovice  94 let 

Petr Dvořáček   Vanovice  65 let 

Jana Bohatcová   Vanovice  65 let 

   

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných let 

života. 

Žádáme ty, kdo si nepřejí, aby jejich jubilea byla v roce 2016 ve Zpravodaji zveřejněna, aby to 

písemně oznámili v kanceláři OÚ do konce prosince 2015. Děkujeme. 

 

STOLNÍ TENIS  

Regionální přebor  III. třídy 

5. kolo: KŘETÍN C – VANOVICE  A  13 : 5 

               Body: Dokoupil Jiří 2  Kubín Fr. 1,5  Klement Roman 1,5 

  

6. kolo: VANOVICE  A – KST BLANSKO E  8 : 10 

              Body: Kubín Fr. 3,5  Klement Roman 2,5  Lébiš Pavel 2 

  

7. kolo: VYSOČANY C – VANOVICE  A  7 : 11 

              Výborný Jiří Dokoupil. Když zabodují i ostatní, výsledek se dostaví. 

              Body: Dokoupil Jiří 4,5 Gonšor Michal 2,5  Lébiš Pavel 2,5  Kubín Fr. 1,5 

  

Regionální přebor IV. třídy  

5. kolo: VESELICE B – VANOVICE  B  11 : 7 

              Body: Kubín Fr. 2,5  Lébiš Pavel 2,5  Chlup Radek 1  Ševčík Fr. 1 

  

6. kolo: VANOVICE B – ŠOŠŮVKA C  3 : 15 

              Body: Kubín Fr. 1  Lébiš Pavel 1  Ševčík Fr. 1 

  

7. kolo: NĚMČICE B – VANOVICE B  10 : 8 

              Body: Kubín Fr. 3  Lébiš Pavel 3  Chlup Radek 1  Ševčík Fr. 1 

 

ŠACHY – základní soutěž 

 1. kolo:  VANOVICE – BOSKOVICE C   0 : 5 

               Příliš silný soupeř. 

  

2. kolo:  KUNŠTÁT – VANOVICE  3,5 : 1,5 

               Body: Audy Leoš 0,5  Klement Roman 0,5  Čejka Michal 0,5 
 

Zpravodaj Vanovic - Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-

mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz. 
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