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Vážení spoluobčané,   

dostává se Vám do rukou zpravodaj s označením červen 2018, ale v podstatě je tento 

výtisk již prázdninovým, protože v červenci a srpnu zpravodaj nevyjde. Fotka na první 

straně, jak všichni jistě poznáte, je jedna z lip rostoucích v naší obci. Tento strom je také 

symbolem našeho státu, který letos 28. října oslaví 100 let od svého založení.  

Uplynulé období bylo kromě přetrvávajícího sucha, které nás podle odborníků posunuje 

klimaticky hodně na jih, na úroveň Maďarska, zejména plné kulturních zážitků, na které 

se můžete těšit i v dalším období. Vegetace na suché a teplé počasí zareagovala, takže i 

proto můžeme dříve než jindy vidět odkvétající lípy, kvetoucí brambory, zralé třešně. 

Obec po opravách vodovodních poruch, zejména odstranění závady na přivaděči, 

nepociťuje problémy se zásobováním vodou. Jen hřbitov, protože nám vyschlo „Oko,“ je 

problém, který se zatím řeší dovozem vody v cisterně. 

A nyní k těm kulturním akcím a jejich hodnocení. 

V neděli 13. května jsme v kulturním domě již tradičně oslavili Den matek. Hlavní 

program připravily učitelky s dětmi jak ze základní školy, tak i z mateřské školy. 

Hodinové vystoupení plné písniček, básniček i hudebních vystoupení bylo zakončeno 

pohádkou, kterou zahrály děti ze školní družiny. Členové kulturního výboru připravili 

bohaté občerstvení. 

V neděli 20. května se 23 cvičenců z Vanovic zúčastnilo předsletového dne v Jedovnicích 

- sletu sokolské župy Krále Jiřího. Více v další části zpravodaje. 

Další významnou akcí bylo vystoupení kapely The Beatles Collection Band z Hlučína. 

Koncert proběhl v sobotu 26. května v kulturním domě. I přes velkou propagaci se ho 

zúčastnila necelá stovka našich občanů i návštěvníků z okolí. Pozvali jsme i klienty 

z center sociálních služeb v Šebetově a Paprsku ve Velkých Opatovicích. Občerstvení 

zajistili členové TJ Sokol Vanovice. Byl to krásný zážitek a vzpomínka na 60. léta. 
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Asi poslední kulturní akcí, kterou bych chtěl připomenout, byl zájezd více jak 30 

milovníků vinného moku na Den otevřených sklepů, který se uskutečnil v sobotu 2. 

června. Více rovněž dále. 

Nejen pozitiva provázejí naši obce. V poslední době se v prostoru hřiště za kulturním 

domem objevují projevy vandalství. Jedná se o úmyslné zalamování sirek do zámku ke 

kurtu nebo pomazávání laviček a cvičebních prvků bahnem. Obec zvažuje osazení 

prostoru kamerovým systémem, abychom tomuto vandalství zamezili. V nejbližších 

dnech bude za kurtem instalován nový venkovní pingpongový stůl, takže věříme, že 

nedojde k podobným projevům i u něj. 

A co v nejbližším období připravujeme? Z investičních akcí to bude rekonstrukce 

sociálního zařízení a okolí obecního úřadu. Je přitom omezen vstup na obecní úřad. 

Firma zahájí práce již tento týden, takže upozorňujeme občany, že přístup do budovy 

hlavním chodem bude po dobu prací uzavřen a bude se chodit původním vchodem do 

spořitelny nebo knihovny ze severní strany objektu. 

Další akcí bude prodloužení vodovodu a zbudování nové přípojky v horním konci 

Vanovic k novostavbě Na Stádlech. 

Nezapomeneme ani na kulturu. Chtěl bych Vás všechny pozvat již 16. 6. do kulturního 

domu na koncert sborů k 130. výročí založení Vlastimilu. Dále 17. 6. na hřiště za 

kulturní dům na tělovýchovné slavnosti, 23. 6. do evangelického kostela na koncert 

Zvonky dobré zprávy, 24. 6. za kulturní dům na Rozloučení se školním rokem, 14.7. 

Posezení za KD, pořádá SDH Vanovice,  28. 7. na 7. Malohanácký řemeslný jarmark,   4. 

8. na taneční zábavu v Sadě svobody v Drválovicích a 25. 8. 12.ročník Cyklovýletu Okolo 

Malé Hané z Borotína. Plakáty a pozvánky na některé uvedené akce najdete v další části 

zpravodaje.  

Závěrem bych rád nejen dětem popřál radostné prázdniny a pozval Vás na všechny 

výše uvedené akce, které pro Vás nejen obec, ale i spolky a organizace v obci připravily. 

S dalším zpravodajem se setkáte první týden v září.                          Petr Dvořáček                          
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Usnesení ze 47. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

Datum konání:    28. května 2018 

Čas konání:           17:00 hod.  
Místo konání:        zasedací místnost Obecního úřadu Vanovice 
 
Přítomni:          Jiří Bohatec, Petr Dvořáček, Bc. Svatopluk Dračka, Milan Geršl, Lenka Chalupová, 

Martin Chalupa, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Bc. Jitka Špidlová  
Omluveni: --- 
Ověřovatelé:   Lenka Chalupová, Bc. Jitka Špidlová 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí s Povodím Moravy, s.p. 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

5. Žádost o poskytnutí individuální dotace na letní koncerty Farního sboru ČCE 

6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Farnímu sboru ČCE 

7. Zápis z kontroly povodňové prohlídky 

8. Rozpočtové opatření č. 4 

9. Různé, závěr 

a) Usnesení 1/47: OZ schválilo program jednání zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/47: OZ bere na vědomí plnění usnesení 46. zasedání zastupitelstva obce 

c) Usnesení 3/47: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/47: OZ schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti s Povodím Moravy, s.p. k parcele č. 1046/4 a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy 

e) Usnesení 5/47: OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 

výši 20 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

f) Usnesení 6/47: OZ schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vanovice na pořádání letní řady 

koncertů Farního sboru ČCE ve Vanovicích ve výši 10 000,- Kč 

g) Usnesení 7/47: OZ schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Vanovice na pořádání letní řady koncertů Farního sboru ČCE ve Vanovicích ve výši 10 000,- Kč a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

h) Usnesení 8/47: OZ bere na vědomí zápis z kontrolní povodňové prohlídky ze dne 4. 5. 2018 

i) Usnesení 9/47: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 

j) Usnesení 10/47: OZ schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností z územního souhlasu mezi 

obcí Vanovice a firmou E-ON Distribuce a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

k) Usnesení 11/47: OZ bere na vědomí základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním 

osobních údajů 

l) Usnesení 12/47: OZ bere na vědomí stanovisko Krajské hygienické stanice JMK v Brně jako 

orgánu ochrany veřejného zdraví ve věci stanovení tlecí doby na veřejném pohřebišti Vanovice 
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DEN MATEK      

Den matek - svátek, který se kdysi hodně slavil, poté vytratil a nyní se opět vrátil. Jsem 
moc ráda, že se jeho připomínka 
ujala i u nás ve Vanovicích a stává se 
již tradiční. Letos připadl na neděli 
13. května. Paní učitelky s dětmi ze 
ZŠ a MŠ Vanovice připravily krásné 
hodinové vystoupení plné písniček, 
básniček a hry na hudební nástroje. 
Vystoupení bylo zakončeno 
pohádkou, kterou zahrály děti z 
družiny pod vedením paní 
vychovatelky. Děti dostaly za 

vystoupení sladkou odměnu, 
maminky od svých dětí pusu a 
krásná přáníčka. Členky kulturního 
výboru zase připravily bohaté 
občerstvení k posezení, které 
proběhlo ihned po vystoupení. 
Chtěla bych poděkovat paní 
ředitelce Cikánkové, učitelkám a 
paní vychovatelce za jejich čas a 
energii, kterou vložily do 
vystoupení dětí. Členkám výboru 
potom za výborné občerstvení a vám ostatním, že jste přišli. Účast byla opravdu velká a 
to je myslím si pro všechny velikou odměnou.            za kulturní výbor Lenka Chalupová 

 

Slet sokolské župy Krále Jiřího 
v Jedovnicích 

V neděli 20. 5. 2018 se v Jedovnicích 
konal župní slet. Dalo by se říci, že se 
jednalo o ochutnávku toho, co uvidí 
diváci na XVI. Všesokolském sletu v 
Praze v prvním červencovém týdnu. V 
deseti sletových skladbách se předvedlo 
bezmála 300 vystupujících, mezi nimi 23 
cvičenců z TJ Sokol Vanovice ve skladbě 
Cirkus a Gymnastický sen. Téměř stejný  
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program budou moci zhlédnout také 
diváci ve Vanovicích při 
tělovýchovných slavnostech v neděli 
17. 6. 2018 na hřišti za kulturním 
domem.                                  

                                   Jitka Špidlová 
      

                       
 
 
 

 
Vystoupení The Beatles ve Vanovicích 
 
Sobota 26. května v podvečer patřil 
náš kulturní dům písničkám známé 
rockové skupiny 60. let Beatles. 
Jejich skladby jsou dnes již klasikou 
na hudební scéně. Mezi nás přijela 
jedna z našich špičkových hudebních 
skupin, která písně této legendy na 
koncertech hraje. Skupina The 
Beatles Collection Band z Hlučína se 
nám 
představila v 
téměř 
dvouhodinové
m koncertu.  
Očekávali jsme 
větší zájem  
posluchačů, ale 
i necelá stovka 
účastníků se 
bezvadně bavila 
a utvořila 
pěknou kulisu 
tomuto 
vystoupení. 
Koncert jsme 
pojali i jako akci 
dobročinnou a pozvali jsme klienty ze sociálních center ze Šebetova a Velkých Opatovic, 
pro které to určitě bylo milé pozvání.                               
            Petr Dvořáček 
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Zájezd na Den otevřených sklepů do Brumovic 

V sobotu 2. 6. 2018 uspořádala obec Vanovice zájezd na již 8. ročník Dne otevřených 

sklepů do vinařské obce Brumovice v okrese Břeclav, která svojí polohou náleží do 

Velkopavlovické vinařské 

podoblasti.                                                                                                                                                                                                  

Po příjezdu na místo a 

zaplacení vstupenky každý 

návštěvník obdržel 

degustační skleničku a 

zevrubný plán vesnice s 

vyznačenými sklepy místních 

vinařů. Těch bylo letos 

otevřeno čtrnáct a putování 

mohlo začít. V každém 

sklípku byla připravena 

degustace produktů vinaře 

takřka v neomezeném 

množství a malé občerstvení 

v podobě vody a pochutin. Především škvarková pomazánka, která je ve zdejší obci 

velmi vyhlášená a připravovaná na několik způsobů, slavila velký úspěch. Každý vinař 

odpovídal velmi ochotně na dotazy ohledně jeho výrobků, výroby vína a samotného 

života v obci. Po dohodě mohl každý nahlédnout do samotného sklepa, mezi sudy 

zrajícího vína. Celá akce se nesla v 

pohodové a příjemné atmosféře a 

osmihodinové putování po sklepech 

brumovických vinařů uteklo jako voda. 

Jedna pohotová vanovická občanka 

před odjezdem domů hlásila, že 

aplikace v jejím mobilním telefonu jí 

spočítala ušlou trasu v délce bezmála 

deseti kilometrů.                                                                                                                                                                           

Zájezd dle vyjádření účastníků měl 

velký úspěch, za vše hovoří zpáteční 

cesta, podpořená sborovým zpěvem, a 

plné batohy zakoupených vín 

vynikající kvality. Zbývá ještě poděkovat přepravní firmě ČSAD Tišnov, speciálně řidiči 

panu Houdkovi, který nás bezpečně přepravil tam i zpět a vyhověl všem přáním 

účastníků zájezdu. Doufáme, že v budoucnu se podaří opět nějaký zájezd pro občany 

Vanovic a Drválovic uskutečnit.                                    

                                  Lenka Chalupová 
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Vzhledem k platnosti nařízení GDPR nemůžeme u jubilantů uvádět jejich věk. Takže 

budeme sdělovat jen jméno, příjmení a bydliště. Budou zde jubilea od 50 do 150 let.  

Je nám to líto, pokud Vám tyto informace nic nepřinesou, tak časem rubriku zřejmě 

zrušíme.       P. D.                  

        

Jubilanti v měsíci  červnu  2018       

Maršál Stanislav                           Drva lovice     

Dvořák Milos                            Vanovice     

Buryška Josef                Vanovice     

Palbuchtová Marie     Drva lovice       

Filipová Eva                           Vanovice     

Buryška Lubomí r     Vanovice  

Jubilanti v měsíci červenci 2018  

Hrabal Miroslav                            Vanovice   

Čejková Marta     Vanovice 

Vojtěch Radovan       Vanovice  

Sedláková Jana     Drva lovice 

Gecová Jaroslava      Vanovice 

Audyová Milena      Vanovice 

Učňová Jana      Vanovice 

Jubilanti v měsíci srpnu 2018 

Janesová Jaroslava                       Vanovice 

Nováková Marie                            Drva lovice 

Sedláčková Hana                          Vanovice 

Hrdý Frantis ek     Drva lovice 

Ambroz Ladislav                           Vanovice 
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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 

 

 

Zveřejňujeme jen červen, na ostatní měsíce prázdnin zatím nejsou pohotovosti 

rozepsány 

 

 

Červen 

 

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

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

9.9.   MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33                    516 453 456 

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

16.6. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24          516 454 046 

17.6. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2                     516 474 488 

23.6. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15         605 184 479 

24.6. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice           516 491 263 

30.6. MUDr. Paděrová Šebetov 117            516 465 452 

 

 

 

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, 

tel. 545 538 111. 

Úrazová nemocnice zajišťuje službu ve všední dny od 17.00 hod do 7.00 hod. 

O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 
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POZVÁNKY 
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FARNÍ SBOR ČCE a OBEC VANOVICE 

pořádají vystoupení souboru z Kateřinic 

Zvonky dobré zprávy  

v sobotu 23. června 2018 v 18 hodin 
v evangelickém kostele ve Vanovicích 

Přijďte si poslechnout unikátní zvonkohru a zažít jedinečnou                                                                                                                                 

atmosféru tohoto vystoupení.                      Vstupné dobrovolné  
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POZVÁNKA NA TANEČNÍ ZÁBAVU 
Sbor dobrovolných hasičů Drválovice srdečně zve všechny naše občany na 

Tradiční taneční zábavu  
která se koná v sobotu 4. srpna v Sadě svobody v Drválovicích 

Hudba: Eminence Letovice 

Připraveno je bohaté občerstvení                             Vstupné obvyklé 

 

 

   

 

 

 

 

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

