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Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 

                           

KVĚTEN 2018 
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Vážení spoluobčané,   

fotka na titulní stránce dnešního Zpravodaje je připomenutím brzkého nástupu 

letošního jara, které se ohlásilo s nezvyklou intenzitou na polích, sadech, loukách i v 

lesích. Prostě naše krásná obec rozkvetla v minulých dnech do ještě větší krásy. 

Dnešní úvodní slovo bude trochu kratší, aby byl prostor na to, co se událo. Stejně určitě 

na něco zapomenu, tak jako posledně na pálení čarodějnic, které proběhlo v pondělí 30. 

dubna tradičně za kulturním domem. Tak si akci alespoň připomeneme nějakou fotkou. 

Dnešní Zpravodaj je posledním ještě v rozsahu, na který jste byli zvyklí, včetně kroniky 

narození, výročí a dalších obvyklých údajů. Od 26. května totiž začne platit nařízení 

Evropské unie o ochraně osobních údajů, které nám přinese omezení. Setkáte se s ním 

prakticky všude. Na úřadech, pracovištích, ve školách, u lékaře, prostě všude, kde se 

pracuje s osobními údaji. Už několikrát jsem v minulosti upozorňoval na problémy 

s pitnou vodou v našem vodovodu. Nikdo z vás nic nepoznal, protože vodojem je 

neustále doplňován z přivaděče, ale nadměrné čerpání signalizovalo větší poruchu. Jsem 

rád, že dnes mohu konstatovat, že se jich podařilo najít a odstranit hned několik. První 

byla v zatáčce u domu pana J. Dvořáka ve Vanovicích, další poblíž, na odbočce k domu 

dříve Ambrozových a také u bytovek. Rovněž Drválovice problému neušly a také zde byl 

objeven další významný únik vody. Co pak bylo asi dlouhodobější a podstatné, došlo 

k narušení hlavního přivaděče od prameniště v Křemílkách, což je náš nejvýznamnější 

vodní zdroj. V těchto dnech byla provedena oprava nefunkčního hydrantu v Karlůvce 

tak, aby mohla být odkalena větev, která tuto oblast zásobuje. 

Zdárně byla dokončena investice v dolní části obce spočívající ve výměně a rozšíření 

vodovodního řadu k Hrabalovým a nové výstavbě. Zbývá nám ještě prodloužení 

vodovodu k místu výstavby rodinného domu pana Kučery na horním konci Vanovic. 

Zprovozněn byl i vodovod na hřbitově. Zásoba vody v „Oku“ je však mizivá. 

V kulturní oblasti proběhla dvě divadelní představení souborů z Jasinova a z Knínic, kdo 

je navštívil, myslím, že nelitoval. Za úspěšnou lze rovněž považovat novou akci, kterou 
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bylo „Posezení při kytaře“ na jevišti kulturního domu. Na dětském hřišti byly 

nainstalovány dva nové prvky, zejména pro dospělé, kteří zde tráví čas s dětmi, aby si 

také protáhli páteř a posílili svaly. V nejbližší době bude ještě provedeno čištění 

pískoviště. Ze sportovních událostí toho tentokrát bylo méně, protože skončily soutěže 

ve stolním tenise a šachu. Jako každý rok však proběhl 7. dubna turnaj 

neregistrovaných.  

Byla ukončena registrace přihlášek na zájezd do obce Brumovice na Den otevřených 

sklepů, akce se zúčastní 35 zájemců, instrukce najdete v další části Zpravodaje.  

Pomáhali jsme i přírodě, naše lesy totiž poničil silný vítr. Naši myslivci vysadili nové 

stromky u výletiště v Drválovicích a občané pak pokračovali v jarní výsadbě ovocných 

stromů Na Stádlech a na dolním konci Vanovic. 

Jak jsem již posledně avizoval, začal prodej vstupenek na koncert skupiny Beatles 

Collection Band z Hlučína, který se koná v sobotu 26. května od 19 hod v kulturním 

domě. Cena v předprodeji je 100 Kč, na místě pak 120 Kč. Předprodej probíhá na 

obecním úřadě. 

Vzhledem k značným připomínkám našich občanů upozorňujeme majitele psů, kteří se 

s nimi pohybují po obci a v jejím okolí, na nutnost provést úklid psích exkrementů. 

Bohužel připomínky se týkají i některých neukázněných spoluobčanů, kteří se chovají 

podobně, například ve Fabrice. 

A závěrem ještě jedna prosba. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo na tento rok zajistit 

více pracovníků na veřejně prospěšné práce a příroda nečeká, chtěli bychom požádat ty 

z vás, kteří mají možnost, aby nám pomohli se sečením trávy před vlastními domy. 

Rovněž se obracíme s podobnou žádostí na občany, kteří jsou v evidenci úřadu práce i 

na naše studenty starší 18 let, pokud mají zájem o prázdninovou brigádu, aby se 

přihlásili na obci, rádi je za úplatu využijeme. Děkujeme.     

        Petr Dvořáček 
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Usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

Datum konání:     25. 4. 2018 
Čas konání:           17:00 hod.  
Místo konání:       zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:          Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Bc. Jitka Špidlová, Milan Geršl, Bc. Svatopluk 

Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová 
Omluveni: Martin Chalupa, Jiří Bohatec 
Ověřovatelé:   Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení ze 45. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Průběh plánovaných akcí 

4. Rozpočtová opatření 

5. Různé, závěr 

 
Usnesení 1/46: 

 OZ schválilo program jednání zasedání zastupitelstva obce 

a) Usnesení 2/46: OZ bere na vědomí plnění usnesení 45. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 3/46: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

c) Usnesení 4/46: OZ bere na vědomí informaci starosty obce ke stavu a průběhu plánovaných akcí 

na rok 2018 

d) Usnesení 5/46: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 

e) Usnesení 6/46: OZ schvaluje kupní smlouvu s firmou Steelpark s.r.o., Pod Koželuhy 70, 506 01 

Jičín na prodej dřeva za cenu 63 978,86 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

f) Usnesení 7/46: OZ schvaluje záměr prodeje datových nosičů s daty digitalizovaných kronik obce 

zájemcům o historii obce 

g) Usnesení 8/46: OZ schvaluje podání výpovědi z nájmu Agrospolu, agrárnímu družstvu Knínice, 

z nájmu pozemků na parcelách č. 448/1, 448/2, 448/3, 992, 522 v k. ú. Vanovice a pověřuje 

starostu obce podáním výpovědi 

h) Usnesení 9/46: OZ bere na vědomí žádost FS ČCE o poskytnutí dotace na konání koncertů v roce 

2018 a odkládá rozhodnutí o udělení dotace na další zasedání zastupitelstva obce z důvodu 

doplnění žádosti o povinné přílohy 
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Turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů 

   
V sobotu 7. dubna 2018 proběhl v kulturním domě ve Vanovicích tradiční turnaj 
neregistrovaných hráčů ve stolním tenise Turnaje se zúčastnilo 6 hráčů v mužské 
kategorii a 3 ženy.  
 

             

Foto účastníků i s vítěznými poháry 

Vítězové jednotlivých kategorií: Kryštof Palbuchta a Jitka Dračková 

 

Na dětské hřiště byly přidány dva další prvky 

               

 

 

 

 

 

 

                                   

       

 

 Přípravné práce                                            Posilovací stroj a šlapadlo 
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Divadelní představení Mrazík a Hrátky s čertem – 16. a 22. dubna 

V měsíci dubnu 2018 pozval kulturní výbor obce, k velké spokojenosti nás diváků dva 

zajímavé ochotnické soubory. Jasinovští i Kníničtí nás určitě nezklamali. Parodie známé 

pohádky Mrazík v podání Jasinovského divadýlka byla vynikající a ještě dnes se při 

vzpomínkách jistě rádi zasmějeme. Také účast byla rekordní, více jak 100 diváků. Na 

závěr jsme potleskem vestoje ocenili skvělé výkony ochotnických herců. Také Kníničtí 

zazářili. Známá pohádka Jana Drdy Hrátky s čertem potěšila nejen děti, ale i dospělé. 

Skvělé akce. 

                    

Mrazík a baba Jaga 

                                                       

Závěrečná děkovačka 

 

                   Hrátky s čertem  
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Opravy vodovodních řadů v naší obci 

Jak jste již byli informováni, duben byl měsícem oprav našeho vodovodního řadu. 

Několik poruch a budování nové přípojky v dolním konci Vanovic způsobily drobné 

nedostatky se zásobováním vodou občanům této části obce. Opravy poruch prováděla 

firma, která pracovala na nové přípojce spolu s panem Mirkem Přibylem a starostou 

obce. Věříme, že jejich odstraněním se sníží odběr z přivaděče. Důležité bylo také to, že 

se podařilo objevit a následně i opravit velkou poruchu na trase od prameniště 

v Křemílkách do vodojemu a také jednu poruchu na uzávěru k domu v Drválovicích. 

Rovněž byl vyměněn hydrant v Karlůvce a v nejbližší době se větev bude 

několikrát odkalovat. Chtěli bychom požádat občany, aby sledovali nezvyklé vývěry 

vody v cestách a trasách vodovodního řadu, abychom včas mohli reagovat a zabránili 

zbytečnému odběru vody z přivaděče, který způsobuje zvyšování nákladů na vodu a 

s tím související vodné. 

Přinášíme několik fotek opravy poruch v 

obci 
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A ještě v Křemílkách na přivaděči…. 
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Obnova lesního porostu u výletiště v Drválovicích 

 

Jistě si vzpomínáte na hrozné fotky z posledních čísel našeho Zpravodaje, které jsme 

přinesli z okolí výletiště v Drválovicích a obecního lesa v Křemílkách. Několik větrných 

smrští tam způsobilo kalamitní stav, zejména na smrkových porostech. Příroda dokáže 

způsobit kalamitu, ale člověk má schopnosti ji v omezeném množství napravit. To se 

podařilo díky velké výpomoci členů Mysliveckého sdružení Vanovice-Borotín, kteří 

provedli rozsáhlou výsadbu smrků v postižené oblasti. Tím však péče nekončí, smrky se 

musí ošetřit proti okusu a také očekávají vláhu, aby se sazenice uchytily. Myslivcům 

patří velké díky za tisíc vysazených stromků. 

 

    
 

Pokračovala i další výsadba ovocných stromů na Stádlech 
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Posezení při kytaře 

Na 20. dubna 2018 připravil Kulturní výbor obce Vanovice pro spoluobčany posezení 

při kytaře s Víťou a Pavlem (kytara, zpěv, basa, zpěv) na jevišti kulturního domu. Že se 

akce vydařila, dokládá fakt, že jeviště bylo zcela zaplněno, stoly se doslova prohýbaly 

pod nejrůznějšími dobrotami z domácí kuchyně, takže jsme si nejen všichni zazpívali, 

ale i vzájemně přinesené dobroty ochutnali. Akce se protáhla v příjemné atmosféře až 

do pozdních nočních hodin. Nezbývá než oběma hudebníkům popřát spoustu nových 

písniček, které si zase se svými věrnými posluchači zazpívají. 

Martin Chalupa 

                

 

                                                                                                                             

P. S. Tímto bych i já chtěla moc poděkovat Víťovi a Pavlovi, protože bez nich by se toto posezení vůbec 

neuskutečnilo. Možná se tato akce zopakuje někdy v teplejším počasí venku u kulturního domu. 

                                               Za kulturní výbor Lenka Chalupová 
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Pálení čarodějnic za kulturním domem 

 

Tak jako každý rok proběhlo i letos 30. dubna za kulturním domem pálení čarodějnic. 

Vanovičtí hasiči, jako tradiční hlavní pořadatel, letošní slavnost pojali i solidárně. 

Výtěžek z akce ve výši 5 tisíc Kč věnují svému kolegovi, vážně nemocnému členu SDH 

Úsobrno, panu Zdeňku Mikulovi, který je upoután trvale na lůžko a potřebuje speciální 

pomoc a pomůcky. Díky vaší hojné účasti se předsevzetí podařilo. Děkujeme za projev 

hasičské solidarity. 

 

 

 

   
 

 

 
Jubilanti v měsíci květnu  2018                               

 

Palbuchta Jaroslav            Drválovice    55 let 

Grosová Alena             Drválovice    55 let 

Sedláček Zdeněk             Vanovice    55 let 

Gonšor Michal   Vanovice      50 let 

Sedláček František            Vanovice    70 let 

Götz Vojtěch   Drválovice               75 let 

Pinkavová Zdeňka  Vanovice     65 let 
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Mahelová Marie   Drválovice     89 let 

Hrabalová Anna   Vanovice     94 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 

Květen  2018     
        
1. 5. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
5.5. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
6.5. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538 
8.5. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
12.5. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 
13.5. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b 516 419 538 
19.5. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 
20.5. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic 516 452 808 
26.5. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 
27.5. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 
        

        

        

Červen       
        
2.6. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 
3.6. MUDr. Kutlíková 
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POZVÁNKY 
Zájezd do vinného sklepa  -    Informace pro účastníky 

Odjezd z Vanovic od Záložny: sobota 2. června 2018 v 9.00 hod 

Odjezd z Brumovic: dle dohody mezi 19 – 20.00 hod 

Další pokyny dle přiložené pozvánky. Záloha 200,- Kč na dopravu bude 

účastníkům vrácena při nástupu do autobusu. Vstupenku 500,- Kč si zaplatí 

každý sám na místě. 

 

 

 

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
Sbor dobrovolných hasičů Vanovice pořádá v neděli 6. května tradiční jarní sběr 

ŽELEZNÉHO ŠROTU. 

Sběr proběhne v odpoledních hodinách. Hasiči žádají občany, aby si šrot nachystali před 

své domy. TĚŽKÉ KUSY pomohou naložit hasiči. 
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SRDEČNĚ ZVE OBEC VANOVICE 
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Vstupenky na tento koncert jsou 
v předprodeji stále k dispozici 
na Obecním úřadě ve Vanovicích 
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                            Rozkvetlé sakury u bytovek                                         Foto: Petr Dvořáček 

 
   

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

