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        Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 

 

Novoroční ohňostroj                                                                         Foto:  Josef Pavlík 

 

LEDEN 2018 
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Vážení spoluobčané,         

rok se sešel s rokem a na letopočtu se objevilo nové datum, rok 2018.       

Již tradičně jsme společně oslavili příchod nového roku za kulturním domem, 

zakončený ohňostrojem. Vánoční a slavnostní atmosféru nám letos překazilo počasí bez 

sněhu. Vánoční svátky jsme přivítali také již tradičně, předvánočním koledováním 

s Dechovým orchestrem Malá Haná. Určitě zdařilý impulz pro všechny přítomné a 

naladění na vánoční pohodu. 

Na všední den i do našich obcí zavítalo betlémské světlo a jistě mnohým z vás rozzářilo 

štědrovečerní rodinná setkání. 

V závěru roku v sále Záložny zazněly koledy a vánoční písně v podání pěveckého sboru 

Vlastimil. 

Nezaháleli ani sportovci. Zejména již tradiční vánoční turnaje ve stolním tenise obohatili 

život v naší obci, s výsledky vás seznámím ve sportovním okénku. 

 Věříme, že vám nový rok ještě nezevšedněl, že vaše novoroční přání ještě docela 

nezapadla a že jste ještě plni očekávání, co všechno letošní rok přinese. I my vám 

přejeme, aby ten letošní rok nebyl horší, než ten uplynulý. Přejeme vám, aby se vám 

dařilo překonávat překážky, nacházet kompromisy tam, kde je to nutné a laskavě trvat 

na svém tam, kde je to potřeba, aby jste více při svých rozhodnutích používali svůj 

vlastní rozum a životní zkušenosti. Přejeme Vám zejména mírový život, což jaksi moc 

také nezaznívá v té záplavě předsevzetí a přání. 

 V posledním prosincovém Zpravodaji jsme si zhodnotili, co se nám v roce 2017 podařilo 

na obci jak po stránce investiční, tak i kulturní zrealizovat. 
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Protože zastupitelstvo na svém předvánočním zasedání kromě jiného schválilo i 

rozpočet obce, mohu vás seznámit i s návrhem akcí, které bychom 

letos měli realizovat. Kromě investičních akcí nebudou chybět ani 

akce kulturní a celospolečenské. Již za několik dnů půjdeme volit 

presidenta ČR na dalších 5 let a na podzim nás čekají volby do 

zastupitelstva naší obce a v některých obvodech i do 1/3 Senátu, 

což se nás letos netýká. 

Takže několik informací k akcím letošního roku.     

Vždycky nás hodně zajímají místní komunikace. Zde počítáme opravou komunikací od 

Bohatcových k vodoměrné šachtě ke kravínu, komunikace V uličkách, k Melkovým 

k mlékárně, cestě v Dražkách, zřízení parkovacích míst u horní brány hřbitova, nové 

cesty ke kostelu sv. Václava. Na cestu v Dražkách jsme požádali o dotaci MMR. 

V oblasti vodního hospodářství dojde k rozšíření a opravě vodovodních řadů od 

Špidlíkových k p. Hrabalové a dále na horním konci k novostavbě p. Kučery Na Stádlech, 

opravy čekají i vodovodní řady V uličkách, u Bohatcových a také nezapomeneme na 

opravu vodojemů v obou obcích. Investice bude výši více jak 2 mil Kč. 

V kulturním domě, který dostával každoročně velké prostředky počítáme s výměnou 

parapetů a okapů. Na dětském hřišti budou zabudovány již zakoupené fitnes prvky. 

Počítáme i postupnou výměnou výbojek na veř. osvětlení, či opravou požární nádrže 

v Drválovicích, opravou křížů ve Vanovicích a zastávky v Drválovicích. 

V případě dobré finanční situace, nebo získání mimořadné dotace, je připraven k 

realizaci i projekt rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ a úprava celého okolí Záložny. 

Protože rok 2018 je významný pro celou naši zemi, vždyť budeme slavit 100. výročí od 

jejího založení, bude spousta akcí směrována k tomuto výročí. A to je již o kultuře. Na 

úvod proběhnou tradiční plesy v KD, jak myslivecký 6. ledna, tak i 12. obecní ples, a to 

10. února. 
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Pokračovat budou jarní divadelní představení ochotnických souborů. V létě proběhne 

v Praze XVI. Všesokolský slet, na který se pečlivě připravují i cvičenci z naší obce, ti se 

nám společně s cvičenci z blízkých jednot představí i na předsletovém odpoledni u nás 

ve Vanovicích. 

Čeká nás i odložená oslava 130. výročí založení našeho pěveckého sboru Vlastimil 

spojená s vystoupením partnerských pěveckých sborů. 

A samozřejmě vlastní oslava výročí vzniku ČSR, 28. října, jak věříme spojená nejen 

s lampiónovým průvodem, ale i s dobovou výstavou. 

Jistě také významné bude konání 7. Malohanáckého řemeslného jarmarku, tradičně 

poslední sobotu v měsíci červenci, tedy 28. července. 

Tolik jen z hlavních akcí, nelze je vše ani vyjmenovat. 

Věřím, že se nám minimálně to, co jsme si naplánovali podaří realizovat a k tomu přeji 

celé obci a vám našim spoluobčanům hodně síly a elánu. 

Petr Dvořáček 

  

 

Usnesení ze 42. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 

Datum konání:   18.12.2017 
Čas konání:           17:00 hod.  
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:          Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček, Jiří Bohatec,  Lenka 

Chalupová, Martin Chalupa 
Omluveni: Bc. Jitka Špidlová Bc. Svatopluk Dračka – pozdější příchod, Milan Geršl – 

pozdější příchod 
Ověřovatelé:   Jiří Bohatec, Miroslav Přibyl 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Hosté: 0 
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Program:    
   

1. Kontrola plnění usnesení ze 41. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Rozpočet obce Vanovice na rok 2018 

4. Veřejnoprávní smlouva s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko 

5. Dodatek ke smlouvě s firmou SUEZ a.s. 

6. Rozpočtová opatření č. 17 

7. Pověření starosty k sestavení rozpočtového opatření 

8. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/42: OZ schválilo program jednání zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/42: OZ bere na vědomí plnění usnesení 41. zasedání zastupitelstva 

obce 

c)  Usnesení 3/42: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/42: OZ schvaluje rozpočet obce Vanovice na rok 2018 

e) Usnesení 5/42: OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 a pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy 

f) Usnesení 6/42: OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 103 000 106 s firmou 

SUEZ a.s. a pověřuje starostu obce jeho podpisem 

g) Usnesení 7/42: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17 

h) Usnesení 8/42: OZ pověřuje starostu obce sestavením a schválením rozpočtového 

opatření za měsíc prosinec 2017 bez omezení   

i) Usnesení 9/42: OZ schvaluje výši odměn neuvolněných zastupitelů obce 

Vanovice v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. od 1.1.2018  

j) Usnesení 10/42: OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 041127/16/OÚPSŘ  

s Jihomoravským krajem o prodloužení termínu vyúčtování dotace na územní 

plán a pověřuje starostu obce jeho podpisem 
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Čištění prameniště  ,,V Habeši“.  

 

Neustálé zvyšování odebírané vody 

z Boskovského přivaděče v říjnu a listopadu 

nás vedlo k názoru, že naše vlastní zdroje 

vody neustále slábnou a proto jsme se 

rozhodli zkontrolovat zdroje a vyčistit je. 

Nebylo snadné na toto čištění 

sehnat firmu, nevěděli jsme do čeho 

jdeme, od prameniště a vodojemu z roku 1901,který má rozměry š6,5 x d8x v3,3m  není 

žádná dokumentace, ale podařilo se firmu zajistit. 8. prosince  proběhlo tlaková čištění 

jednotlivých zářezů brněnskou firmou, všech 14 zářezů bylo silně zanešeno. Firma nám 

doporučila, provést ještě jedno čištění koncem zimního období. Doufáme, že se zlepší 

stav podzemních vod a prameniště zvýší svou kapacitu dodávané vody. 

Tímto chci poděkovat panu Miroslavu Přibylovi a Jaroslavu Vaškovi za přístup a 

pomoc při čištění prameniště.  

                      Josef Pavlí k 
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Předvánoční koledování 

 

V nede li 17. prosince zaví tal i do nas í  obce Dechový orchestr Malá Haná, se svy m 

dirigentem Jir í m Pala nem. 

Tradic ne  pr ed Za loz nou na m zahra li nejzna me js í  koledy a pr ispe li i tros kou humoru 

k dobre  pr edva noc ní  na lade . Jejich koledova ní  se stalo tradicí  jiz  v mnoha obcí ch nejen 

na Male  Hane . Vz dyť hudební ci 

zac í nají  brzy ra no v Moravske  Tr ebove  

na na me stí  a odpoledne po 

muzicí rova ní  po 9 obcí ch konc í  u kostela 

ve Ví ska ch. Scha zí  se na s tady 

kaz doroc ne  sta le ví c a letos byla na lada 

doplne na i kvalitní m horky m 

obc erstvení m.  

      

                           

P. D. 

 

Vánoční koncert 

Da  se r í ci, z e zvla s te  Va noce a na sledne  

dny do Nove ho roku jsou v nas í  obci ve 

znamení  tradic ní ch akcí . Snad mohu r í ci, z e 

jsme tou tradicí  skoro prodchnuti. A to je 

myslí m si z e jen dobr e.  

Kaz dy  sta t a na rod ma  sve  kor eny zde de ne  po pr edcí ch, ktere  by si me l chra nit a 

pr eda vat je dals í m generací m. Jinak zahyne. 



8 8 

 

K nas í  jedne  z nejstars í ch tradic zte lesne ne  pe vecky m sborem Vlastimil, ktery  letos 

dovrs il 130 let od sve ho zaloz ení , je i pravidelne  kona ní  Va noc ní ho koncertu na Za loz ne . 

Letos probe hl v sobotu 30. prosince a krome  zpe vu va noc ní ch pí sní  jej obohatilo i 

hudební  vystoupení  hudební  skupiny p. dirigentky Dagmar Lz í c ar ove , Paleta band. Bylo 

kra sne , z e jsme na koncerte  mohli pr iví tat i by vale ho dirigenta Miloslava Krejsy.                   

P. D. 

 

 

Novoroční ohňostroj a novoroční přípitek starosty obce  

 

Kdyz  tradice, tak sice neda vna , ale myslí m si take , z e u spe s na . Na Novy  rok se i letos 

ses lo spoustu nas ich spoluobc anu  z obou obcí , abychom spolec ne  pr iví tali novy  rok 

2018. 

Po slavnostní m pr í pitku a pr a ní  starosty Josefa Pavlí ka, rozza r il oblohu nad fotbalovy m 

hr is te m pr ekra sny  6 min ohn ostroj. 

Pokrac ova ní m bylo neforma lní  

setka va ní  a vza jemny ch osobní ch pr a ní  

vstupu do nasta vají cí ho roku 2018. Ope t si myslí m, z e zdar ila  akce plna  za z itku  a 

pr a telství . Urc ite  jste zaregistrovali, ale asi nejví ce i nas i doma cí  zví r ecí  tvorove , z e na 

Silvestra ve Vanovicí ch te ch za blesku  a hromobití  vy razne  ubylo.      P. D.
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Jubilanti v měsíci lednu 2018                               

Kupsa Luboš   Vanovice    60  let 

Pospíšilová Jarmila  Vanovice    88 let 

Kohoutková Renáta                Drva lovice                          55 let 

Čeladníková Květoslava  Vanovice               65 let 

 

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

let života. 

 

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

s předstihem na OÚ Vanovice. 

Pohotovostní služby na zubním oddělení 

      
Leden     2018   
 

01.01.2018 MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 
516 414 
291 

6.1. MUDr. Kupková 
Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 

516 488 
457 

7.1. MUDr. Kutlíková 
Boskovice, Růžové 
náměstí 2345/12 

516 453 
997 

13.1. MUDr. Láníková 
Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 

516 488 
456 

14.1. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  
516 471 
210 

20.1. MUDr. Lukeš 
Boskovice, Smetanova 
24    

516 454 
046 

21.1. 
MUDr. Řehořek (MUDr. 
Řehořková)  

Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 

516 488 
453 

27.1. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 
516 435 
203 

28.1. MUDr. Sládek 
Velké Opatovice, nám. 
Míru 492 

516 477 
319 
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SPORT   

                 

STOLNÍ TENIS         

 
Regionální přebor III. třídy 
 
Vanovice A  -  Zbraslavec D     8 : 10 
Body: Tajovský Zbyněk 3,5 
            Gonšor Michal    3,5 
            Kubín Fr.                1 
 
Petrovice A - Vanovice A   4  : 14 
Body: Dokoupil Jiří    4,5 
           Gonšor Michal 3,5 
            Kubín Fr.          3,5 
            Klement R.       2,5 
 
Regionální přebor IV. třídy 
 
Rohozec C  -  Vanovice B   5 : 13 
Body: Lébiš Pavel   4,5 
           Kubín Fr.        3,5 
           Chlup Radek 3,5  
           Ševčík Fr.       1,5 
 
Vanovice B - Velké Opatovice B   3 : 15 
Body: Kubín Fr.      2 
            Lébiš Pavel 1 
 
 
 
VÁNOČNÍ TURNAJ MLÁDEŽE    
V sobotu 16. 12. 2017 se za účasti 10 
hráčů uskutečnil turnaj mládeže ve 
stolním tenisu. Prvenství obhájil Kryštof 
Palbuchta.  
Pořadí: 1. Kryštof Palbuchta 
               2. Michal Lexman (Vážany)                                            
               3. Přikryl Jakub (Vážany) 
               4. Vlk Petr 
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SILVESTROVSKÝ TURNAJ DOSPĚLÝCH 
Turnaj dospělých ve stolním tenisu se 
konal ve středu 27. 12. 2017 rovněž v 
počtu 10 účastníků. 
Pořadí:  1. František Kubín 
                2. Gonšor Michal 
                3. Dokoupil Jiří 
                4. Tajovský Zbyněk 
               
 
 
 
 
 
ŠACHY 
Vanovice - Jevíčko  B   1 : 4 
Body: Čejka Michal  0,5 
            Hampl Milan  0,5            
 

Volba presidenta České republiky 

 

Volba presidenta České republiky proběhne již v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 

do 22.00 hod a v sobotu 13. ledna od 8.00 do 14.00 hod – 1. kolo 

Případné 2. kolo pak za 14 dnů tj. v pátek 26. ledna od 14.00 do 22.00 hod a 

v sobotu 27. ledna od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnosti v obou obcích obvyklé. 

 

Upozornění na změnu otvírací doby knihovny ve Vanovicích 

      

Knihovna ve Vanovicích bude ve volební pátky tj. 12. a 26. ledna 2018 otevřena 

pouze od 17 – 18 hodin                                                                                    

 

Seminář – tvorba rodokmenů 

Knihovna Vanovice připravuje pro zájemce z řad našich občanů seminář a školení, se 

zaměřením na základy vlastní tvorby rodokmenů. 

Zájemci o toto školení, nechť se přihlásí na Obecním úřadu ve Vanovicích. Podle zájmu 

bude stanoven termín pořádání, který Vám bude sdělen. 
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Pozvánka na obecní ples         
 

Obec Vanovice společně s oddílem malé kopané Panthers 

Vanovice Vás srdečně zve na              

              XII. Obecní ples 

který se koná v sobotu  10. února 2018  v kulturním 

domě ve Vanovicích 

Začátek ve 20. 00 hodin. 

Hudba: Spektrum 

Připraveno je bohaté občerstvení a tradiční tombola. Chybět nebude ani malý 

doprovodný kulturní program. 
 

 
 

 
6. ledna nás při Tříkrálové sbírce navštívili koledníci – více v příštím Zpravodaji 

 

 

 

 

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

