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Vážení spoluobčané,  

vánoční doba je za námi (včetně vánočního koncertu, na kterém pěvecký 

sbor Vlastimil uvedl Rybovu vánoční mši Hej mistře), slavnostně jsme 

vkročili do nového roku (novoroční ohňostroj se konal v režii Farmy 

Drválovice a Obce Vanovice). Než nastanou docela všední dny se svými 

docela všedními starostmi, vám chceme ještě jednou do nového roku popřát mnoho 

radosti, spokojenosti v osobním i pracovním životě. A také trpělivost s nešvary druhých, 

moudrost pro velká i malá rozhodnutí a odvahu nést za ně odpovědnost. LF 

 

 

Akce zapojené do rozpočtu na r. 2016 

V letošním roce chceme dokončit úpravy před obchodem ve Vanovicích (zámková 

dlažba, úprava sběrného místa). Na tuto akci jsme v rozpočtu vyčlenili částku 100 000 

Kč. Konečně bychom rádi realizovali úpravu prostor před Záložnou (také 100 000 Kč). 

K větším akcím bude jistě patřit rekonstrukce požární nádrže ve Křemílkách (350 000 

Kč) a oprava podzemní nádrže u Čaloudů (cca 50 000 Kč). Na tyto akce budeme žádat o 

dotaci (jedná se o vodní zdroje nutné k hašení požárů). 

K největší stavební akci dojde u KD, kde chceme vybudovat sklad potřebný k umístění 

obecní techniky (rozpočtovaná částka 800 000 Kč). Dále chceme dokončit prostor pod 

přístřeškem položením zámkové dlažby (150 000 Kč). Pořídit chceme také mobilní 

oplocení (70 000 Kč) použitelné k vymezení prostoru např. při zábavách nebo 

sportovních akcích. 

V letošním roce budeme pořizovat nový územní plán obce 175 000 Kč. Na tuto akci se 

budeme snažit získat dotaci z rozpočtu JMK.  

K dalším větším akcím bude patřit pořízení nové ústředny místního rozhlasu (230 000 

Kč), rekonstrukce místní knihovny a klubovny SDH v Drválovicích (100 000 Kč).  

Musíme obnovit techniku (křovinořez, sekačka) na úklid zeleně (100 000 Kč). 

Na různou projektovou dokumentaci jsme rozpočtovali 86 000 Kč. 

Na nejrůznější kulturní akce (Malohanácké řemeslné jarmark, cyklovýlet, koncerty, 

propagační předměty, akce pořádané kulturním výborem, přání jubilantům..) je 

v rozpočtu vyčleněno 115 000 Kč), na grantový program 100 000 Kč. 
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Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 21.12.2015 od 
17.00 h v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vanovicích 
 
Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, 

Lenka Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 
Omluven: Martin Chalupa, Milan Geršl 
Ověřovatelé:  Bc. Svatopluk Dračka, Lenka Chalupová 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 
 

Program:    
1. Kontrola plnění úkolů z 16. zasedání zastupitelstva  
2. Zprávy o činnosti výborů 
3. Schválení rozpočtu obce Vanovice na rok 2016 
4. Rozpočtové opatření 
5. Různé, závěr               

 

       Usnesení:                                                                          
 1/17: OZ jednomyslně schválilo program zasedání. 
2/17: OZ bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z 16. zasedání zastupitelstva obce. 
3/17: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. 
4/17: OZ schválilo rozpočet na r. 2016 ve výši 7.755.100,- Kč, rozpočet je vyrovnaný 

a byl schválen na paragrafy. Dále si zastupitelstvo vymínilo, že o využití 
finančních prostředků na § 6409 bude rozhodovat pouze zastupitelstvo a 
rozdělení těchto finančních prostředků může v rámci rozpočtu schválit pouze 
zastupitelstvo. 

5/17: OZ bere na vědomí RO č. 13. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce schválením 
rozpočtového opatření za měsíc prosinec 2015 a zastupitelstvo s ním bude 
následně seznámeno. 

6/17: OZ schválilo prodloužení lhůty pro podání kolaudačního rozhodnutí do 
30.6.2016 na bytové jednotky na parc. č. 297/10, 297/11, 297/12 a 297/13 
v k.ú. Drválovice a zároveň se i odkládá smluvní pokuta 80.000,- Kč ke 
stejnému datu. Do příštího zasedání ZO budou zastupitelstvu předloženy 
návrhy dodatků smluv ke smlouvám výše zmíněných pozemků. 

7/17: OZ bere na vědomí žádost Diakonie ČCE o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč. 
Zároveň schválilo grantovou komisi ve složení Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk 
Dračka, Petr Dvořáček a Martin Chalupa. 

8/17: OZ bere na vědomí výzvu k účasti na kontrolní prohlídce oplocení na pozemku 
parc. č. 718/19 v k.ú. Vanovice. 

9/17: OZ bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období 
1. - 9. 2015. 

10/17: OZ bere na vědomí rozhodnutí o zrušení územního rozhodnutí výstavby 
bioplynové stanice Vanovice. 

11/17: OZ bere na vědomí oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky 
z podmínek ochrany ohrožených druhů živočichů. 

12/17: OZ bere na vědomí navýšení odměn uvolněných funkcionářů dle nařízení 
vlády č. 352 a zanechává odměny neuvolněných zastupitelů na stávající výši. 
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Společnost SITA Boskovice oznamuje, že i letos bude zachován 14 – denní cyklus 

odvozu domovního odpadu, bude však robíhat v lichých týdnech. 

 
 

ROZPOČET obce Vanovice na r. 2016 

                            Příjmy 
Paragraf Položka Text                                       Rozpočet 
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 1 184 000 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 71 000 

0000 1113 
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. 
výnosů 133 000 

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 126 100 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 31 000 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 

        
2 575 000 

0000 1340 Poplatek za provoz, shrom. TKO 320 000 
0000 1341 Poplatek ze psů 

             
6 500 

0000 1351 Odvod loterií a podobných her  20 000 
0000 1361 Správní poplatky 

            
3 000 

0000 1511 Daň z nemovitých věcí 
        

820 000 
0000 4112 Neinv.př.transfery-souhr.dot.vztahu 98 300 

0000 4116 
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 
rozpočtu 84 000 

0000       Bez ODPA                                   6 471 900 

                            1032 Podpora ostatních produkčních činností 100 000 
2310 Pitná voda                                   462 000 
3392 Zájmová činnost v kultuře                 20 000 
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 000 
3613 Nebytové hospodářství                     10 000 
3632 Pohřebnictví                                   3 000 
### Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 560 000 
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 80 000 
6171 Činnost místní správy                     5 500 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35 700 
PŘÍJMY CELKEM 7 755 100 
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Výdaje 
Paragraf Položka Text                                       Rozpočet 
1031 Pěstební činnost                               70 000 
1036 Správa v lesním hospodářství               24 000 
### Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 
2221 Provoz veřejné silniční dopravy           27 000 
2310 Pitná voda                                   565 100 

2321 
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 
kaly 248 000 

### Úpravy drobných vodních toků 400 000 
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 705 500 
3314 Činnosti knihovnické                           41 800 
3319 Ostatní záležitosti kultury                     6 000 
3392 Zájmová činnost v kultuře                     1 082 000 
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 115 000 
3412 Sportovní zařízení v majetku obce       105 000 
3631 Veřejné osvětlení                               90 000 
3632 Pohřebnictví                                   26 500 
3636 Územní rozvoj                                   175 600 
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů   40 000 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       240 000 

3723 
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 
komun.) 100 000 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 495 000 

4379 
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. 
prevence 8 000 

5212 Ochrana obyvatelstva                           1 000 
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek             5 100 
5512 Požární ochrana - dobrovolná část     53 900 
6112 Zastupitelstva obcí                           698 000 
6171 Činnost místní správy                           1 631 600 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000 
6399       Ostatní finanční operace                     31 000 
### Ostatní činnosti jinde nezařazené 560 000 
ROZPOČTOVÉ 
VÝDAJE 
CELKEM                                                     7 755 100 
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V sobotu 2.1.2016 proběhla výroční schůze SDH Vanovice tentokrát v sále Záložny ve 

Vanovicích. Kromě fotografií pořízených na této schůzi přikládáme i letos výroční zprávu SDH 

Vanovice. 

 

Výroční zpráva o činnosti SDH Vanovice v roce 2015 

Vážení bratři a sestry hasiči vážení hosté, dovolte, abych vás seznámil s činností sboru 

dobrovolných hasičů Vanovice za uplynulý rok 2015. Nejprve však uctíme památku minutou 

ticha bratrů a sester, kteří se dnešního dne nedožili. 

První měsíc minulého roku se náš sbor účastnil hned několika akcí. První byla VVH  

v Drválovicích která se konala 2. ledna.  Hned o den později se někteří bratři z Drválovic zase 

na oplátku dostavili k nám do Vanovic. V měsíci lednu nás ještě potěšil zvuk sirény, kterou 

kolem půlnoci spustil jeden nejmenovaný pubertální výrůstek, jenž posléze dopaden a 

potrestán. 

Pak následovalo několik měsíců klidu, aby členové sboru mohli nastřádat síly. V polovině 

dubna jsme si po dlouhé době vyzkoušeli, jaké to je, spolupracovat na simulovaném ostrém 

zásahu s bratry ze sousedního sboru z Drválovic. Vzhledem k tomu, že se po dlouhé době 

jednalo o první spolupráci podobného druhu, odvahu něco zapálit a pak uhasit jsme po 

veliké diskuzi nenašli. Nicméně na vyčerpání vody ze zdroje zvaného „Oko“ jsme si v rámci 

technické pomoci pro obec troufli. Koncem dubna mohli uspořádat tradiční pálení 

čarodějnic, které se těšilo velké oblibě místních obyvatel i místních čarodějnic, které u nás 

bohužel v rámci historického vývoje poněkud zmutovaly a staly se ohňuvzdorné. 

V květnu se členové sboru sešli na dvou brigádách. Tou první byl velmi úspěšný sběr 

železného šrotu a tou druhou bylo zvelebování naší obce ve formě výsadby zeleně za 

kulturním domem. A samozřejmě nesmím zapomenout na okrskovou soutěž v Uhřicích, kde 

jsme s ostatními sbory poměřili své síly a schopnosti. 
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Červnovou činnost sboru započali naši mladí hasiči na soutěži v Šebetově. Téhož dne je naši 

muži napodobili účastí na soutěži ve Vískách. V červnu se ještě někteří členové zúčastnili 

oslav výročí založení sboru v Chrudichromech. Vystavena tam byla naše historická vahadlová 

stříkačka, jejíž funkčnost jsme pak předvedli i v rámci ukázek. Nechyběl samozřejmě ani náš 

prapor.  A v posledním týdnu školního roku připravili zástupci našeho sboru společně s Policií 

ČR ukázky techniky pro školu a školku ve Vanovicích. 

Červenec byl na činnost sboru nejbohatší měsíc. Začátek měsíce odstartovaly naše ženy 

tréninkem na soutěž v Roubanině, které se účastnili i muži a mladí hasiči. Dále se někteří naši 

členové zúčastnili slavnostní schůze 125 let SDH v Úsobrně. Jelikož je obecní rybník plný ryb 

a obec plná rybářů, tak sbor uspořádal pro místní noční rybářské závody. Na závěr měsíce 

ještě hasiči uspořádali za KD opékání makrel s reprodukovanou hudbou. Po opravě 

přívodního potrubí, byla vyčištěna požární nádrž v Křemílkách spojená s výlovem ryb, které 

se v nádrži nacházely a některé děti si tuhle činnost ještě zpestřily koupelí v nádherně 

páchnoucím bahně. Abych ještě nezapomněl, tak v červenci musela být pomocí hasičské 

stříkačky okysličena voda v dolním rybníce, protože naše šupinaté drahokamy začaly 

v důsledku přetrvávajících veder plavat břichem nahoru. 

Poslední prázdninový měsíc se členové sboru účastnili hasičských oslav v Roubanině, kde byl 

v průvodu nesen prapor sboru a sbor se účastnil i ukázek techniky. Druhý víkend v měsíci se 

bratr Jan Učeň ženil, tak nezbývalo, než mu ten den ještě trošku okořenit zalikováním. Aby 

toho ten den ještě nebylo málo a naše požární vozidlo už bylo zahřáté cestou na Vísky, kde 

probíhalo zalikování, tak se něco kolem druhé hodiny odpolední  rozezvučila naše siréna a 

SMS zpráva hovořila jasně „… strom na střeše domu v Drválovicích ….“ Po příjezdu na místo 

zásahu  jsme zajistili prostor a čekali příjezdu profesionálních hasičů, kteří se pak dále již o 

vše postarali. Jenže další strom nebo lépe řečeno jeho část o čtyři dny později vlivem bouřky 

a silného větru zatarasila cestu mezi Vanovicemi a Šebetovem. V rámci našeho dalšího 

výjezdu jsme spadlou větev ještě před příjezdem profesionálů z Boskovic odklidili a 

zprůjezdnili dopravní komunikaci. Konec měsíce již tradičně patří cyklovýletu okolo Malé 

Hané, na které jsme ve spolupráci s Obecním úřadem zajistili občerstvení. O prázdninách 

jsme se pak ještě zúčastnili fotbalového turnaje v Novičí  a hasičské soutěže v Březinách.  

Poslední sobotu v září pořádal náš sbor již tradiční předpouťovou zábavu, která proběhla za 

velké účasti návštěvníku poměrně v klidu, až na pár logistických problémů (brzo došel rum). 

V ten samý den, se rozhodl vstoupit do svazku manželského i náš další bratr, Michal Kubeš. I 

on se samozřejmě nevyhnul zalikování, k cestě na svatební hostinu mu pak posloužila naše 

Avie.  

V říjnu se zástupci sboru zúčastnili slavnostní schůze v Šebetově ke 120. výročí vzniku 

tamního sboru. A konec října patřil jako obvykle lampionovému průvodu, který byl tentokrát  
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věnován vzpomínce na jednoho z hlavních zakladatelů místního hasičského sboru, místního 

nadučitele Františka Břenka, na jehož památku byla u místní školy odhalena pamětní deska. 

Celá akce pak byla zakončena slavnostním ohňostrojem, pohoštěním v podobě čaje 

svařeného vína a laskomin z udírny. 

V listopadu pak už proběhl jen úklid hasičské zbrojnice a zazimování techniky. 

Začátkem prosince došlo k aktualizaci podpisových vzorů k našemu účtu. Možnost 

manipulovat s prostředky na účtu mají starosta, náměstek starosty, velitel, jednatel a 

samozřejmě pokladník, přičemž v případě výběru je třeba vždy dvou podpisů. Poslední měsíc 

dále odměnil čert, Mikuláš a anděl v podání zástupců sboru hodné děti ve vsi. Poslední týden 

v prosinci jsme pak společně s kamarády z Vísek zorganizovali pro všechny hasiče a jejich 

přátele koupání v boskovických lázních.  

Nezapomněli jsme ani na významná životní výročí našich členů. V tom loňském roce to byly 

65. narozeniny bratra Petra Dvořáčka.  

Na závěr bych vám všem chtěl jak jménem svým, tak především jménem výboru našeho 

sboru poděkovat za práci odvedenou v loňském roce, a popřát všem hodně štěstí, zdraví a 

pohody v roce 2016.                                                                                         Lukáš Čížek, jednatel 

SDH Vanovice 
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V sobotu 2.1.2016 proběhla péčí paní Věry Hegerové ve Vanovicích a v Drválovicích 

Tříkrálová sbírka. V letošním roce se u nás vybralo 15. 940 Kč, což je o 1.730 Kč víc, než 

v uplynulém roce. Děkujeme všem, kdo jste koledníkům otevřeli a do sbírky také štědře 

přispěli. 

 

Grantový program obce Vanovice 

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo vyhlásit grantový program, ve kterém je vyčleněno 

100 000 Kč na podporu financování neziskových aktivit spolků, nadací, církevních 

právnických osob, obecně prospěšných společností, kulturních nebo sportovních organizací. 

Do tohoto programu se mohou přihlásit i fyzické osoby pořádající akce v oblasti kultury, 

tělovýchovy a sportu, organizující různé volnočasové aktivity pro děti, seniory aj., věnující se 

práci v sociálních službách atd.  

Na webových stránkách obce Vanovice jsou umístěny formuláře (obecní úřad – formuláře), 

které je třeba vyplnit a odevzdat na OÚ ve Vanovicích. Žádosti budou předány grantové 

komisi, která je prostuduje, případně zajistí jejich doplnění žadatelem, a předloží obecnímu 

zastupitelstvu ke schválení. S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva, po uskutečnění 

záměru bude příjemce grantu povinen předložit vyúčtování. 

 

Pošta partner 

V pondělí 4. ledna 2016 byla otevřena nová provozovna Pošty Partner v budově 

COOP ve Vanovicích. Nové zaměstnankyni ovšem není co závidět. Podle 

informací, které jsme měli od představitelů České pošty, s.p., měla poskytovat veškeré 

bankovní i listovní služby, na které jsme byli zvyklí. Bohužel mnoho zákazníků z nové 

provozovny odchází s informací, že se s celou řadou služeb budou muset rozloučit, protože 

je Pošta Partner neposkytuje.  

Zjistili jsme ovšem, že se takové tvrzení nezakládá na pravdě. Např. jízdenky na IDS JMK jsou 

ceninami, za jejichž distribuci Česká pošta s.p. odpovídá (a je povinna je dodávat i do 

provozoven Pošta Partner), Poštovní spořitelna se sice snaží zřizování spořitelních knížek 

redukovat, ale nevidí důvod, proč by neměly být v partnerských pobočkách obsluhovány, 

atd. 

Se zmíněnými institucemi budeme dále v kontaktu, budeme také tlačit na představitele 

České pošty s.p., aby služby byly zachovány v původním rozsahu, jak zněl jejich původní slib. 
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Vánoční koncert pěveckého sboru 

Vlastimil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novoroční ohňostroj 

 

 

 

 

  Tříkráloví koledníci 



 

11 

  

STOLNÍ TENIS 

 
Regionální přebor III. třídy         
8. kolo: Vanovice A - Okrouhlá A   8 : 10 
Body: Gonšor Michal 3,5  Lébiš Pavel 2,5  Kubín Fr. 1  Klement Roman 1 
 
 
 
Regionální přebor IV. třídy 
8. kolo: Vanovice B - Orel Blansko A  8 : 10 
Body: Kubín Fr. 4  Lébiš Pavel 3  Chlup Radek 1 
 
 
 
Vánoční turnaj mládeže: 
1. Zeman Lukáš 
2. Palbuchta Kryštof 
3. Javůrek Daniel 
4. Vlk Petr 
 
 
 
Silvestrovský turnaj 
dospělých: 
1. Dokoupil Jiří 
2. Gonšor Michal 
3. Tajovský Zbyněk 
4. Lébiš Pavel 
5. Kubín Fr. 
 
 
 
 

ŠACHY 
 3. kolo: Vanovice - Lipovec E  3 : 2 
Body: Audy Leoš 0,5  Klement Roman 1  Čejka Michal 0,5  Kubín Fr. 0,5 
 Dvořáček Petr 0,5 
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Zubní pohotovost 

 

Leden       

Dny  Lékař    Adresa     Telefon 

1.1.2016 MUDr. Hanáková  Blansko, Pražská 1b   516 418 788 

2.1.2016 MUDr. Havlová  Blansko, Pražská 1b   516 418 786 

3.1.2016 MUDr. Hepp  Rájec, Šafranice 101    516 434 055 

9.1.2016 MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 454 

10.1.2016 MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic    516 452 808 

16.1.2016 MUDr. Kubínová  Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

17.1.2016 MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429   516 472 460 

23.1.2016 MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429   516 472 460 

24.1.2016 MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko   516 414 291 

30.1.2016 MUDr. Kupková  Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 457 

31.1.2016 MUDr. Kutlíková  Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997 

        

    

Úmrtí v prosinci 

Libor Dokoupil    45 let    

Pozůstalým a rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.     

 

Jubilanti v měsíci lednu: 

 

Vladimír Maršál   Vanovice  55 let 

Bohatec Petr   Vanovice  65 let 

Smékalová Jitka   Drválovice  60 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 ledna 2016. Děkujeme. 

 

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

zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz. 

mailto:vanovice@vanovice.cz

