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Vážení spoluobčané,   

když jsem psal minulý měsíc o známé pranostice k únoru, že když je bílý, tak pole sílí, 

netušil jsem, že nás zima skutečně ještě výrazně překvapí. Ne množstvím sněhu, ale 

především v druhé polovině února docela silnými mrazy. Nechyběla ani chřipková 

epidemie, která ještě dodnes mnohé z nás provází. 

Ale život v obci to výrazně nepoznamenalo. Na ukončení 1. pololetí letošního školního 

roku, jako odměnu za vysvědčení našim dětem, jsme pozvali do naší obce kouzelníka 

Katonase.  

Měsíc únor je již tradičně obdobím, kdy se u nás konají plesy, jednak 10. února už v 

v pořadí 12. obecní, a také dětský karneval. Obecní ples letos spolupořádal oddíl malé 

kopané Panthers Vanovice. Návštěva byla skvělá, doprovodný kulturní program také a 

díky bohaté tombole odcházelo mnoho z vás s krásnými a hodnotnými výhrami. Rovněž 

hudební skupina Medium všechny potěšila. 

Druhý, dá se říci již rovněž tradiční, byl dětský karneval, který připravil kulturní výbor 

obce. Byl rovněž bohatě navštíven dětmi i rodiči v maskách. Více již v další části 

Zpravodaje. 

Z dalších společenských akcí bych chtěl připomenout výroční valnou hromadu TJ Sokol 

Vanovice a dále kurz genealogie, který v místní knihovně připravila paní Ing. Marie 

Tajovská. 

I začátek tohoto měsíce proběhl ve znamení poznání minulosti. Dne 3. března v sále 

Záložny proběhla velice zajímavá a poutavá přednáška Mgr. Dany Šimkové věnovaná 

císařovně Marii Terezii. Určitě nikdo z účastníků nelitoval dvou a půl hodiny strávených 

v 18. století ve společnosti dobově oblečené vládkyně. 

V rámci obecních akcí byla dokončena zimní údržba našeho hřbitova. Myslím si, že byla 

velice prospěšná a dobře provedená. 
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Obec dále podávala žádosti o dotace na Jihomoravský kraj. V rámci Programu rozvoje 

venkova Jihomoravského kraje jsme požádali o dotaci na rekonstrukci sociálních 

zařízení na obecním úřadě a v jeho okolí a dále pak na opravu křížku u světelské cesty. 

Připravujeme ještě jednu žádost o dotaci na opravu nádrže v Drválovicích. 

Obec provedla výběrové řízení na dodavatele novostavby úseku vodovodu v dolní části 

Vanovic. Akce by měla být již v tomto měsíci zahájena. Vybrána byla firma Montáže 

inženýrských sítí spol. s. r. o. z Tišnova, se kterou byla po schválení zastupitelstvem 

podepsána smlouva o dílo. 

Již posledně jsem psal o našem vodovodu, že nám nadměrně stoupá spotřeba a odběr 

vody z přivaděče, který plynule doplňuje chybějící vodu ve vodojemu. Protože se situace 

nelepší a dochází i ke zhoršení kvality vody v Karlově ulici, bude v nejbližších dnech 

provedeno šetření na hledání poruchy, a to v obou obcích i na jednotlivých odběrných 

místech. Zvýšená spotřeba poruchu signalizuje. 

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání 26. 2. kromě jiného schválilo smlouvu 

s Povodím Moravy na zajištění vyžínání potoka v dolní části naší obce, kterou zajistíme 

za úplatu našimi zaměstnanci. Schváleny byly také vyhlášky s obcemi Pamětice a 

Knínice o vytvoření společného školského obvodu, kdy pro děti z Pamětic bude zajištěna 

předškolní a školní docházka v naší škole a pro děti z Vanovic pak od 6. do 9. ročníku 

v Základní škole Knínice. TJ Sokol Vanovice požádala obec Vanovice o poskytnutí dotace 

na sportovní činnost v roce 2018, zejména na realizaci sportovních soutěží (stolní tenis, 

šachy) a nácviků společně s vystoupením na XVI. Všesokolském sletu 2018. Žádosti obec 

vyhověla. 

Zastupitelstvo rovněž schválilo sazebník úhrad za poskytování informací, zejména za 

pořizování kopií, náklady na opatření technických nosičů, náklady na odeslání informací 

a na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Bude vyvěšen na webu obce. 

Schválena byla také zpráva o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2017 včetně návrhů 

na vyřazení. 
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Co připravujeme na tento měsíc? Bohužel v sobotu 10. 3. mělo proběhnout první 

divadelní představení souboru z Vranové, které jsme však z důvodu onemocnění 

divadelníků museli zrušit. O náhradním termínu vás budeme informovat, ale termíny až 

do podzimu mají obsazené.  Zatím je tedy dojednáno vystoupení divadelního souboru 

z Knínic, a to na 22. dubna. Bude to pohádka Hrátky s čertem. 

Obec Vanovice plánuje pro milovníky vína 2. 6. 2018 zájezd do obce Brumovice na Den 

otevřených sklepů. Přihláška s vratkou je na konci Zpravodaje. Obec by zajistila a 

zaplatila dopravu autobusem tam i zpět. Přihlášky přijímáme do 15. dubna. 

Závěrem mi dovolte, protože Zpravodaj vychází 8. března, abych popřál i jménem 

starosty obce a všech zastupitelů vše nejlepší našim ženám k Mezinárodnímu dni 

žen.                                                                                                                                 Petr Dvořáček 

 

Usnesení ze 44. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
Datum konání:    26. 2. 2018 

Čas konání:           17:00 hod.  

Místo konání:        zasedací místnost Obecního úřadu Vanovice 

 

Přítomni:          Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Jiří Bohatec, Lenka Chalupová, Bc. Jitka Špidlová, Milan 

Geršl 

Omluveni: Martin Chalupa, Petr Dvořáček, Bc. Svatopluk Dračka – pozdější příchod 

Ověřovatelé:   Milan Geršl, Jiří Bohatec 

 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 

 

Hosté: Marcela Sušilová, Roman Janalík  

 

 

Program:    

   

1. Kontrola plnění usnesení ze 43. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Smlouva o dílo s Povodím Moravy, s. p. 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Územní plán obce Vanovice“ 

5. Sazebník úhrad za poskytování informací 

6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 

8. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017 



5 5 

 

9. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/44: OZ schválilo program jednání zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/44: OZ bere na vědomí plnění usnesení 43. zasedání zastupitelstva obce 

c) Usnesení 3/44: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/44: OZ schvaluje smlouvu o dílo s Povodím Moravy, s. p., ve věci sečení trvalých 

travních porostů kolem toku Semíč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/44: OZ schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Územní plán obce Vanovice“ ze dne  

8. 4. 2015 a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku 

f) Usnesení 6/44: OZ schvaluje sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1. 3. 2018  

g) Usnesení 7/44: OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vanovice č. 1/2018 o vytvoření 

společného školského obvodu základní školy s městysem Knínice 

h) Usnesení 8/44: OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vanovice č. 2/2018 o vytvoření 

společného školského obvodu základní školy a mateřské školy s obcí Pamětice   

i) Usnesení 9/44: OZ schvaluje inventarizaci obce Vanovice sestavenou ke dni 31. 12. 2017, tj. 

inventarizaci za rok 2017 

j) Usnesení 10/44: OZ schvaluje zhotovitele díla „Vanovice – novostavba úseků vodovodů“, firmu 

Montáže inženýrských sítí spol. s r. o., Všechovice č. p.50, 666 03 Všechovice, a jako náhradníka 

firmu KORA – VODOSTAVING s. r. o., Kunštát, Zbraslavecká 492, 679 72  

k) Usnesení 11/44: OZ schvaluje smlouvu o dílo s firmou Montáže inženýrských sítí spol. s r. o., 

Všechovice č. p. 50, 666 03 Všechovice, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

l) Usnesení 12/44: OZ schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Vanovice ve výši 29 tisíc Kč a pověřuje 

starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Vanovice 

m) Usnesení 13/44: OZ souhlasí s výpovědí Smlouvy o provádění sběru, odvozu, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu uzavřené mezi obcí Vanovice a firmou SUEZ Využití zdrojů a. s. 

k datu 31. 12. 2018 a pověřuje starostu podpisem výpovědi a ukončení platnosti smlouvy a sdělení 

firmě SUEZ Využití zdrojů a. s. 

n) Usnesení 14/44: OZ bere na vědomí stížnost občanů na kvalitu vody v Karlově ulici a současně bere 

na vědomí návrh řešení stížnosti ze strany obce  

 

 

 

Kouzelník Katonas 

Obec, jako malou odměnu dětem za pololetní 

vysvědčení, pozvala 3. února k vystoupení 

kouzelníka z Brna s uměleckým jménem 

Katonas. Bohatá účast svědčí o tom, že nápad 

se líbil.  
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Výroční valná SDH okrsku Šebetov  

                                                                                                            

Naše obec se 

v poslední 

době i díky 

kvalitnímu 

zázemí stává 

centrem 

hasičského 

dění. Nejdříve oslavy 145. výročí založení sboru, 

potom okresní shromáždění všech SDH okresu a 

naposledy 17. 2. 2018 i výroční valná hromada SDH okrsku Šebetov. Na programu bylo 

hodnocení a plánování práce třinácti sborů  okrsku Šebetov, účast 

sborů byla stoprocentní. 

12. Obecní ples 2018 

Obec Vanovice 

společně s oddílem 

malé kopané 

Panthers Vanovice 

uspořádala 

v sobotu 10. února 

zdařilý, v pořadí již 

12. obecní ples. 

Kvalitní hudba 

Medium, doprovodný 

program, 

krásná 

výzdoba, 

bohatá 

tomb

ola i 

občer

stven

í 

určit

ě pro 
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další rok zvedlo laťku kvality hodně vysoko. Myslím si, že i fotbalisté mohou být 

spokojeni a výtěžek jim pomůže k platbě nákladů spojených s cestováním i dalšími 

výdaji. Akce byla dobře hodnocena i návštěvníky, kteří zaplnili náš kulturní dům téměř 

do posledního místa.                                                                                 P.  

Dětský karneval  

„Bylo, nebylo jedno peklo. A v tom 

pekle měli váhu...“ Tak právě touhle 

hláškou z pohádky S čerty nejsou 

žerty začínal v sobotu 24. 2. 2018 

Karneval pro děti. Od 15. hodiny se 

scházely děti v různých maskách a 

kostýmech. Celé odpoledne se neslo v 

duchu této pohádky a také soutěže 

byly připraveny na toto téma. Děti 

soutěžily ve skládání hranic ze dřeva, 

pírkem přemísťovaly dukát přes 

překážky, zahrály si s tzv. padákem a 

nakonec si se svými rodiči vyzkoušely 

předělávat kolíčkem penízky. Letošní 

karneval nám trošku ohrozila chřipková 

epidemie, ale nakonec to dopadlo dobře a 

účast byla veliká. V kostýmech přišlo i hodně 

dospělých, například velká rodina Mimoňů, 

ve svém voze přijela rodinka Flinstounů a 

nechyběl ani Asterix a Obelix. Zpestřením 
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bylo vystoupení paní Adély Adámkové se dvěma pejsky, kteří nám doslova zatancovali 

na dvě písničky. Přítomní se mohli občerstvit 

v pekle, kde obsluhovali přímo čerti. V 

komnatě na zámku zase obsluhoval pan kníže 

s babičkou. Během odpoledne si děti také 

zatancovaly na čtyři písničky s Angelínkou 

(Veronikou Zatloukalovou). Tombola byla 

bohatá a za to děkujeme všem sponzorům. 

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 

Petru Štěpánovi za ozvučení celé akce, Petru 

Blažíčkovi za obsáhlou fotodokumentaci, 

rodině Štěpánově, Bohatcově a Geršlově za výzdobu celého sálu. A hlavně všem členům 

kulturního výboru a jejich rodinným příslušníkům za velké nasazení při této zdařilé 

akci, protože bez nich by vůbec neproběhla.  za kulturní výbor Lenka Chalupová 

 

Bruslení na rybníce 

 

Příhodné povětrnostní podmínky umožnily i letos podvečerní bruslení na dolním 

rybníce. O občerstvení se postarali 

fotbalisté klubu malé kopané Panthers 

Vanovice. Bruslení za umělého osvětlení 

opět všechny mile potěšilo. Protože již 

v posledních dnech došlo k výrazné 

oblevě, upozorňujeme naše děti i jejich 

rodiče na nebezpečí prolomení ledu. 

                                                                                                                                                                  P. D. 
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Kurz genealogie a tvorba rodokmenů 

 

V měsíci únoru probíhal v místní knihovně ve Vanovicích 

kurz o genealogii a tvorbě rodokmenů. Zúčastnilo se pět 

občanů. 

Snahou bylo seznámení se základními pojmy z genealogie, 

s dostupností archivních informací, ukázky čtení starého 

písma a rovněž základní informace o matrikách a jejich 

používání v digitalizované formě z Moravského zemského 

archivu a dalších 

matriční oblastí. 

Cílem vyhledávaných údajů bylo vytvoření 

základu pro sestavování vlastního rodokmenu. 

Užitečné bylo i seznámení s možností použití 

počítačových genealogických programů z PC. 

Účastníci byli velmi snaživí, což dokazují již 

zčásti vytvořené rodokmeny. Další konzultace 

budou již jen po dohodě. 

Děkuji všem za trpělivost a přeji hodně úspěchů 

v dalším „ detektivním“ pátrání. 

Ing. Marie Tajovská 

 

Přednáška -  Marie Terezie  

 paní Dany Šimkové 

 

Obec Vanovice společně s místní knihovnou 

uspořádala v sobotu 3. března v sále na Záložně 

velice zajímavou přednášku o císařovně Marii 

Terezii. 
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Šlo o vtipně i vážně povyprávěný příběh o 

královně v 18. století, jejích každodenních 

útrapách šlechtičny v podobě nepohodlné 

módy, složité hygieny a domluvených sňatků a 

samozřejmě o jejím životě vladařky a matky 

významných panovníků. V loňském roce jsme 

oslavili 300. výročí jejího narození.  Sešlo se 

nás asi padesát a téměř jedním dechem a 

s humorem přednesený dvouapůlhodinový 

pohled do soukromí panovnice nás vtáhnul do radostí, slastí, ale hlavně starostí 

císařovny i královny české. Vše dotvořil dobový kostým. 

P. D. 

Děti narozené v měsíci lednu 2018:  

 

Adéla Blahová                            Drválovice   

 

Rodičům blahopřejeme a novorozenci přejeme radostný a šťastný 

život 

 

Jubilanti v měsíci březnu  2018                               

Pospíšil Luboš   Vanovice    70 let 

Zoubková Jitka   Vanovice    50 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 Obecním úřadě Vanovice. 

Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

Březen  2018 

10. 3. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963  

11. 3. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 



11 11 

 

17. 3. MUDr. ŽilkaBenešov, 19                                               516 467 313 

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

24. 3. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9                        735 056 656 

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

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

31. 3. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15                         516 474 310 

Duben       

1. 4. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16             774 710 550 

2. 4. MUDr. Grenarová Marie Poliklinika Blansko, Sadová 33 724 081 182 

 

Výběr poplatků v Drválovicích 

Upozorňujeme občany z Drválovic, že výběr poplatků za TDO, poplatků za psy a 

nedoplatků či přeplatků za vodné bude v Drválovicích probíhat v pondělí 26. března 

2018, v době od 15 do 17 hod v budově obecního úřadu v Drválovicích. 

 

 

Vymáhání nedoplatků 

Obecní úřad Vanovice oznamuje, že od dubna 2018 přistupuje k exekučnímu vymáhání 

nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad, ze psů a za vodné. 

Vyzývá proto občany, kteří dosud nezaplatili výše uvedené poplatky za rok 2017 nebo 

dřívější období, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili, nebo se dostavili k řešení 

jejich úhrady. 

V případě zahájení exekučního řízení budou kromě nedoplatků vymáhány také exekuční 

náklady. 

 

SPORT 
STOLNÍ TENIS 

Regionální přebor III. třídy                                   Regionální přebor IV. třídy 

Bořitov B – Vanovice A      11 : 7                        Kunštát D – Vanovice B          4 : 14 

Body:  Kubín Fr.      2             Kubín Fr.               3,5 

             Gonšor M.     2                                                 Lébiš P.                  3,5 

   Chlup R.        2                                                 Chlup R.                 3,5 
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              Lébiš P.         1              Ševčík Fr.         3,5 

 

Vanovice A – Letovice B         17 : 1                   KST Blansko F  - Vanovice      7  : 11 

            Kubín Fr.        4,5     Kubín Fr.      3,5 

 Klement R.     4,5      Lébiš P.         2,5 

            Tajovský Zb. 4,5     Chlup R.        2,5 

 Gonšor M.       3,5     Ševčík Fr.      2,5 

Vanovice A – Adamov B           9  : 9                      Vanovice B -   Rohozec C        12 – 6 

 Lébiš P.            3,5     Lébiš P.          4,5 

 Kubín Fr.         2,5     Kubín Fr.        3,5 

 Klement R.      1,5     Chlup R.           3 

 Gonšor M.        1,5     Ševčík Fr.         1 

 

ŠACHY 

Sloup C   -    Vanovice             3  :  2   Vanovice – Lipůvka B             3  :  2 

Body:    Klement R.     1     Audy L.              1 

      Kubín Fr.        0,5                Čejka M.            1 

     Dvořáček P.   0,5    Kubín fr.            1  

 

-----------------------------------------------zde odstřihněte----------------------------------------- 

Zájezd do vinného sklepa 

Obec Vanovice plánuje 2. června 2018 pro milovníky vína zájezd do obce Brumovice na Den 

otevřených sklepů. Obec by zajistila a zaplatila dopravu tam a zpět, vše ostatní si účastník 

zájezdu hradí sám. Vše je podmíněno zájmem občanů Vanovic a Drválovic (obsazenost 

autobusu). Proto prosíme vážné zájemce, aby donesli na obecní úřad vyplněné vratky nebo 

je hodili do schránky obecního úřadu do 15. dubna 2018. 

Jméno a příjmení :                                           

 

Bydliště:                                  

 

 Podpis: 

 

--------------------------------------------------odstřihněte------------------------------------------------------ 

 
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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