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        Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 

Předvelikonoční pletení pomlázky                                                 Foto: Josef Pavlík 

DUBEN 2018 
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Vážení spoluobčané,   

fotkou na titulní stránce dnešního Zpravodaje jsme si ještě vzpomněli na velikonoční 

svátky a také na tradici, která se v naší obci pomalu zabydluje, na hromadné pletení 

pomlázky na pondělní mrskut. 

Uplynulý měsíc březen nám moc jiných radostí nepřinesl, i kultura si dala chvíli 

přestávku a odpočinek. Počasí bylo veskrze aprílové, a tak se čile plánovalo a 

připravovaly se akce, které jak ve zvelebování obce, tak i v kultuře propuknou 

v nejbližším období. 

Kdo chodíte na hřbitov, jistě jste byli mile překvapeni provedeným úklidem a údržbou 

zeleně, přivítaly nás zde i první letošní sněženky. 

Jelikož nepříznivé počasí nedovolovalo venkovní aktivity, byla práce našich pracovníků 

soustředěna do prostoru sklepa pod sálem kulturního domu, kde byly provedeny 

zabezpečovací práce u základů a vybetonována a snížena podlaha o 50 cm. Více na 

dalších stránkách. Ve sklepě se nabízí různé možnosti využití, pravděpodobně ale nové 

skladovací prostory. 

Vzhledem k pokračujícím stížnostem obyvatel Karlůvky na kvalitu pitné vody byl učiněn 

pokus o odkalení, což se vzhledem k nefunkčnosti hydrantu nezdařilo. V nejbližší době 

připravujeme proto jeho výměnu a také přípravu na zokruhování větve směrem do 

Uliček tak, aby voda ve slepém rameni nezůstávala stát. 

Naše lesy opět zasáhla větrná smršť a postihla letošní bolavé místo u výletiště 

v Drválovicích. V obecních lesích padlo větrům od začátku roku více jak 100 m3 dřeva. 

Všude nás čeká obnova a zalesnění. 

Během uplynulého období proběhla dvě výběrová řízení na akce dle našeho plánu 

rozvoje na letošní rok. Nejprve na výměnu a rozšíření vodovodního řadu na dolním 

konci Vanovic. Vybraná firma již zahájila práce. Vodovodní řad zajistí nové napojení 

zahradnictví, jednoho stávajícího rodinného domu, dvou plánovaných novostaveb „U 
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Nové“ a také přípravu k zokruhování vodovodu směrem k bytovkám. Druhá výběrovka 

byla na rekonstrukci sociálních zařízení obecního úřadu a úpravu jeho okolí. Tuto akci 

by vybraná firma měla realizovat v měsíci červnu a během prázdnin. 

Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání kromě jiného schválilo dar římskokatolické 

farnosti ve výši 70 tisíc Kč na opravu poškozené hřbitovní zdi a zbudování přístupové 

cesty ke kostelu sv. Václava. Celkové náklady projektu budou ve výši 1 milion Kč. 

Co připravujeme? Nejprve bychom vás všechny amatérské stolní tenisty i tenistky chtěli 

pozvat již tuto sobotu 7. dubna od 15 hodin do kulturního domu na tradiční turnaj 

neregistrovaných. Bude pro obě kategorie - mužskou i ženskou. Dále se uskuteční dvě 

divadelní představení. Nejprve 15. 4. v 16 hodin přivítáme ochotníky z Jasinova, kteří si 

pro nás připravili muzikál na motivy známé pohádky Mrazík. Hned za týden 22. dubna 

od 17 hodin pak mezi nás zavítají Kníničtí, tentokrát se známou pohádkou S čerty 

nejsou žerty. 

Ještě před tím v pátek 20. dubna od 19 hodin uspořádá kulturní výbor Posezení při 

kytaře. Akce proběhne na jevišti, vchod zadem. 

I nadále probíhá přihlašování zájemců na zájezd 2. 6. 2018 do obce Brumovice, na Den 

otevřených sklepů. Zbývá ještě více jak 10 volných míst. Obec, i když uhradí dopravu, 

vybírá vratnou zálohu ve výši 200 Kč, která bude účastníkům předána zpět při nástupu 

do autobusu. 

V kulturním domě probíhá nácvik skladeb pro XVI. Všesokolský slet, který se uskuteční 

první týden v červenci v Praze. Cvičenci okolních jednot se představí i u nás ve 

Vanovicích, konkrétně 17. června na Tělovýchovných slavnostech, pozvánku 

zveřejníme příští měsíc. 

A poslední naše pozvánku je na 26. květen 2018, kdy v našem kulturním domě 

vystoupí od 19 hodin skupina The Beatles Collection Band z Hlučína. Jelikož 

očekáváme velký zájem i z okolních obcí, bude kolem 20. dubna probíhat předprodej 

vstupenek na obecním úřadě. Cena bude 100 Kč. Byla vybrána kapela s hudbou známé 



4 4 

 

britské skupiny, která, jak věřím, potěší všechny generace. Podle ohlasu a zájmu 

pozveme i další podobné soubory. 

 Plánů a akcí je plno, váš zájem bude odměnou za snahu. 

        Petr Dvořáček 

 

Usnesení ze 45. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
Datum konání:     28. 3. 2018 
Čas konání:           17:00 hod.  
Místo konání:       zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:          Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Jiří Bohatec, Bc. Jitka Špidlová, Martin 

Chalupa, Milan Geršl, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček 
Omluveni: Lenka Chalupová – pozdější příchod 17.15 hod. 
Ověřovatelé:   Petr Dvořáček, Martin Chalupa 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení ze 44. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Žádost Římskokatolické farnosti Borotín o finanční pomoc při opravě zdi 

4. Smlouva o zajištění technického dozoru investora 

5. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 4683 s firmou Agrospol, agrární družstvo Knínice 

6. Výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení a okolí OÚ 

Vanovice“ 

7. Smlouva se zhotovitelem akce „Stavební úpravy sociálního zařízení a okolí OÚ 

Vanovice“ 

8. Rozpočtová opatření č. 1, 2 

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 953/2 v k. ú. Vanovice 

10. Různé, závěr 
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a) Usnesení 1/45: OZ schválilo program jednání zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/45: OZ bere na vědomí plnění usnesení 44. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/45: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/45: OZ schvaluje darovací smlouvu s Římskokatolickou farností 
Borotín na 70.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/45: OZ schvaluje smlouvu o zajištění technického dozoru investora na 

akci „Vanovice - novostavba úseku vodovodů“ a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

f) Usnesení 6/45: OZ schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. 4683 s Agrospolem, 

agrárním družstvem Knínice, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy  

g) Usnesení 7/45: OZ schvaluje jako zhotovitele akce „Stavební úpravy sociálního 

zařízení a okolí OÚ Vanovice“ firmu Letostav spol s r.o., Nádražní 12, 679 61 

Letovice a jako náhradníka firmu Ekoterm CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice 

h) Usnesení 8/45: OZ schvaluje smlouvu o dílo s firmou Letostav spol. s r.o., Nádražní 

12, 679 61 Letovice na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení a okolí OÚ 

Vanovice“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

i) Usnesení 9/45: OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2 

j) Usnesení 10/45: OZ souhlasí s vyvěšením záměru prodeje části pozemku p. č. 

953/2 v k. ú Vanovice 

k) Usnesení 11/45: OZ schvaluje smlouvu s Ing. Michaelou Müllerovou o výkonu 

funkce pověřence GDPR a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

l) Usnesení 12/45: OZ bere na vědomí informaci starosty obce z veřejného slyšení 

v Senátu Parlamentu České republiky dne 13. 3. 2018 ve věci „Petice na podporu 

přípravy a realizace dálnice D43“ 

m) Usnesení 13/45: OZ bere na vědomí odpověď senátorky Ing. Jaromíry Vítkové ve 

věci kritiky stavu silnic III/37414 a III/37415 

n) Usnesení 14/45: OZ bere na vědomí zprávu ze zasedání DSO Malá Haná o založení 

firmy Technické služby Malá Haná 

 

 

Veřejné slyšení v Senátu k „Petici na 
podporu přípravy a realizace dálnice D43 
(Brno – Moravská Třebová) a Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje“ 

V Senátu Parlamentu PS proběhlo 13. března 
veřejné slyšení k výše uvedené petici, která 
byla podepisována i u nás v průběhu 
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parlamentních voleb 2017. Petici organizovala senátorka Jaromíra Vítková a kromě 
zástupců ministerstva dopravy a Jihomoravského kraje se projednání zúčastnilo mnoho 
starostů z dotčené oblasti včetně našeho mikroregionu Malá Haná.  

Na závěr veřejného slyšení bylo konstatováno, že dálnici D 43, případně čtyřproudovou 
silnici 1. třídy chtějí všichni přítomní s tím, že severní část území požaduje urychlení 
příprav tak, aby stavební povolení bylo vydáno nejlépe do roku 2022. V severní části je 
shoda samospráv a požaduje to i Svazek obcí pro urychlení stavby D 43. 

 

 

Úprava prostorů pod sálem kulturního domu 

V rámci zimních prací bylo pod částí sálu kulturního domu provedeno snížení podlahy o 
50 cm, provedeno zabezpečení falešným bedněním a provedena betonáž podlahy. Obci 
tak vznikl další kvalitní skladovací prostor. 
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Předvelikonoční příprava – pletení 

pomlázky 

V sobotu před Velikonocemi se sešlo několik vanovických nadšenců v kulturním domě 

k tradiční přípravě na pondělní mrskut. Ten by za nic nestál bez pořádné vrbové 

pomlázky. Někdo byl šikovnější, někteří se teprve učili – podívejte se na závěrečnou 

přehlídku pomlázek. 

Vodovod v dolní části obce Vanovice 

V závěru měsíce března zahájila vybraná 

firma jednu z finančně náročnějších akcí 

letošního roku. Je jí výměna vodovodního 

řadu od č. p. 165 pod silnicí a potokem, 

k č. p. 52 a dále plánovaným dvěma 

novostavbám „za novou“. V rámci akce budou 

zbudovány i nové přípojky do zahradnictví a 

k č. 52 a připraveno napojení k provedení 

uzavření okruhu směrem k bytovkám. Akce 
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bude dokončena v případě příznivého počasí během 14 dnů. 

   

Letošní větrné rozmary počasí likvidují lesy 

 

Počátek letošního roku i měsíc březen způsobil velké škody v obecních lesích. 

Opakovaně byla postižena zvláště lokalita kolem výletiště v Drválovicích, kde jen 

v obecních lesích jí padlo za oběť více jak 100 m3 dřeva. Po provedené likvidaci kalamity 

nás čeká mohutné zalesňování, abychom škody co nejdříve 

napravili. Fotky jsou z poslední pohromy. 

      

Jubilanti v měsíci březnu  2018                               

Zeman Zdene k   Vanovice    50 let 

Toulová Jarmila    Drva lovice    88 let 

Vrbasová Ludmila  Vanovice    60 let 

Gonšor Michal   Vanovice      50 let 

Kamba Milan   Drva lovice    70 let 

Pinkavová Blaz ena  Vanovice    93 let 

Richtáriková Ludmila  Vanovice    86 let 

 

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

let života. 
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Upozornění: Pokud si někdo z jubilantů nepřeje zveřejnění svých 

narozenin, sdělte to s předstihem na Obecním úřadě Vanovice. 

Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

Duben  2018 

  

 
      

1.4. 
MUDr. Grénarová 
Magda 

Boskovice, Růžové nám. 16  
774 710 
550 

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

7.4. Dr. Gudko Iurii 
Boskovice, Nemocnice 
Boskovice 

516 491 
265 

8.4. Dr. Guresh Marjana 
Boskovice, Nemocnice 
Boskovice 

516 491 
264 

14.4. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 
516 432 
138 

15.4. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 
721 425 
074 

21.4. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101  
516 434 
055 

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

28.4. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  
516 446 
428 

29.4. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 
734 
177 800 

 

 

POZVÁNKY 
 

Turnaj ve stolním tenise neregistrovaných 
hráčů.  
Kdy: v sobotu 7. dubna 2018 v 15 hodin v 
kulturním domě ve Vanovicích 
Turnaj proběhne ve dvou kategoriích  - ženy a muži  
K hojné účasti zve TJ Sokol a Obec Vanovice. 
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Další fáze výsadby ovocných stromů – 
pozvánka 
 
Obec Vanovice zahajuje další fázi nové výsadby 
ovocných stromů v katastru naší obce. Zveme 
všechny občany, kterým záleží na tom, aby naše 
obec byla opět zelenou, když to máme ve znaku, 
na další část výsadby upraveného prostoru Na 
Stádlech. 
Přijďte v neděli 8. dubna v 8.00 hodin a vezměte s 
sebou rýče a dobrou náladu. Ilustrační fotka je z loňského roku. 
 
 

POSEZENÍ PŘI KYTAŘE 
Kulturní výbor Obce Vanovice srdečně zve všechny příznivce nejen country hudby na 
posezení, které se koná v pátek 20. dubna 2018 od 19.00 hodin v kulturním domě 
(jeviště) – vchod zadem. 
PŘIJĎTE SPOLEČNĚ POSEDĚT A ZAZPÍVAT SI S VÍŤEM A PAVLEM (kytara, basa, zpěv). 
Je zajištěno pouze točené pivo a voda s citronem! Další nápoje a pochutiny si každý 
přinese dle svých chutí s sebou. 

 

 

Zájezd do vinného 

sklepa 

 

Jak již jste byli informováni 

v minulém Zpravodaji, 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). Ještě zůstává 

několik volných míst, a proto prosíme vážné zájemce, aby se přihlásili nejpozději do 20. 

dubna 2018. Bude vybírána vratná záloha ve výši 200 Kč, která bude všem vrácena při 

nástupu do autobusu. U již přihlášených účastníků bude vybrána během tohoto období.  
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SPORT 

 
STOLNÍ TENIS 

Regionální přebor III. třídy                                   Regionální přebor IV. třídy 

Žďárná B – Vanovice A           7 : 11                  Vanovice B – Svitávka B        13 : 5 

Body:  Kubín Fr.       3,5              Palbuchta K.          3,5 

             Gonšor M.     3,5                                           Lébiš P.                  3,5 

   Ševčík Fr       2,5                                           Chlup R.                 3,5 

             Lébiš P.         1,5                Chalupa D.            2,5 

 

Konečná tabulka RP III. třídy pro sezonu 2017/18 
1.  Adamov B 16 12 3 1 0 183:105 55 
2.  Orel Blansko A 16 11 2 3 0 177:111 51 
3.  Bořitov B 16 8 5 3 0 164:124 45 
4.  Vanovice A 16 9 1 6 0 165:123 44 
5.  Ždárná B 16 6 4 6 0 145:143 38 
6.  Letovice B 16 6 3 6 1 123:165 36 
7.  Petrovice A 16 9 0 7 0 153:135 43 
8.  Kunštát C 16 7 4 5 0 140:148 41 
9.  Velenov A 16 6 2 8 0 148:140 36 

10.  Zbraslavec D 16 4 4 8 0 142:146 32 
11.  Veselice B 16 3 2 11 0 124:164 27 
12.  Křetín C 

        

 Konečná tabulka RP IV. třídy pro sezonu 2017/18 

1.  Velké Opatovice B 16 15 1 0 0 215:73 62 
2.  Okrouhlá B 16 10 2 4 0 170:118 48 
3.  Brumov B 16 10 2 4 0 163:125 48 
4.  Adamov C 16 8 2 6 0 150:138 42 
5.  Němčice A 16 8 1 7 0 154:134 41 
6.  Petrovice B 16 7 2 7 0 146:142 39 
7.  Vanovice B 16 9 0 7 0 149:139 43 
8.  Vysočany C 16 7 1 8 0 131:157 38 
9.  KST Blansko F 16 6 3 7 0 140:148 37 

10.  Rohozec C 16 4 3 9 0 128:160 31 
11.  Svitávka B 16 2 2 12 0 112:176 24 
12.  Kunštát D 16 0 1 15 0 70:218 17 

 

 

 

 

https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30215&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30639&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30222&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30466&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30438&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30619&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30452&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30386&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30468&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30463&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30455&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30252&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30475&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30458&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30250&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30216&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30646&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30453&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30467&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30472&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30218&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30389&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30441&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30387&rocnik=2017
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Foto z nácviku žákovské skladby na XVI. Všesokolský slet 

 

 

 

POZVÁNKY NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V KULTURNÍM DOMĚ VANOVICE 

 

 

                                               
 

 
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

