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Vážení spoluobčané,   
 snad Vás na titulní stránce nepřekvapí ta houbová fantazie, chtěl jsem jen 

připomenout, že v měsíci září i u nás po několika deštivých přeháňkách začaly růst 

houby. Ano, je tu podzim. Nejenom příroda, ale i my lidé jsme si konečně po horkém létě 

oddechli. Všude probíhá sklizeň podzimních plodin. Brambory, řepa, slunečnice, 

kukuřice, ale zejména hojná úroda ovoce. Stromy se letos až lámou pod nezvyklou 

úrodou jablek, hrušek a zejména švestek. Moštárny a pálenice jedou na plný provoz. 

Jako by nám příroda chtěla vynahradit nižší úrodu obilí.  

 A co nového se dělo v našich obcích?  

V evangelickém kostele začal v neděli 9. září cyklus podzimních koncertů, kdy vystoupil 

Tomáš Jeřábek a jeho hosté s pásmem komorní a duchovní hudby.  

 Další akcí, myslím si, že srovnatelnou svojí úrovní, byla další ze série přednášek paní 

Dany Šimkové, tentokrát věnovaná 100. výročí založení Československa. Připomněla 

nejen samotné výročí, ale zejména úsilí našich předků, kteří museli udělat mnohé proto, 

aby naše země dostala své místo na mapě Evropy. I závěr byl stylový, zazpívali jsme si 

naši národní hymnu, a to dokonce dvě sloky. Úžasný přednes, který nám osvětlil 

všechny souvislosti vzniku Československé republiky.  

Obě kulturní akce poznamenala nízká účast občanů, na přednášce bylo jen 15 

posluchačů. Škoda, možná se dnešní generaci zdá, že republika je jakousi samozřejmostí 

a o její svébytnost není třeba bojovat. 

 V pátek 14. září proběhlo poslední zasedání stávajícího zastupitelstva v tomto 

volebním období. Podrobnosti v další části Zpravodaje. 

 Poslední kulturní událostí měsíce září byla tradiční svatováclavská pouť v neděli 30. 

září, které předcházela předpouťová zábava v kulturním domě, kterou uspořádali hasiči 

z Vanovic. 
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 Nezahálelo se ani v investicích a údržbě obecního majetku. Byla dokončena 

rekonstrukce sociálních zařízení na obecním úřadě, včetně okolí a bezbariérových 

přístupů. V budově v přízemí jsou nové toalety včetně jedné pro vozíčkáře, nová 

úklidová komora, nové obklady a dlažba. Prostor před budovou je opatřen novou 

dlažbou s lepším odvodněním, nová jsou parkovací místa, opravený septik a byla 

zbudována nová přípojka vody do budovy. 

 Také v prvním poschodí byla v bývalé promítací kabině zbudována kuchyňka, přívod 

vody i odpad, takže se v sále budou moci konat i menší oslavy a kulturní akce s možností 

občerstvení.  

 Došlo také na přístupovou cestu ke kostelu svatého Václava, kde byl zbudován nový 

dlážděný chodník. 

 V Drválovicích pokračuje rekonstrukce požární nádrže, která by měla být dokončena 

do konce letošního října.  Připravena je oprava autobusové čekárny a chodníku. 

 Bohužel vlivem průjezdu těžkých vozidel došlo k poruše na hlavním rozvodu vody u 

silnice k Letovicím. Porucha byla těžko zjistitelná a stála nás ztrátu vody v objemu 

jednoho vodojemu. Díky úsilí našich pracovníků se podařilo během jednoho dne 

poruchu odstranit. 

 Další havárie následovala hned druhý den, kdy došlo k narušení hráze dolního 

rybníka ve Vanovicích a úniku vody téměř z poloviny. Opravu po zjištění závady 

provedli hasiči z Vanovic. Bylo však konstatováno, že rybník vyžaduje generální opravu, 

nejen vyčištění, ale i rekonstrukci hráze a přilehlých břehů. Akce je naplánována na 

příští rok a požádáme na ni o dotaci z Ministerstva zemědělství České republiky. 

Tolik snad k nejdůležitějším událostem měsíce září 2018 v našich obcích. 

A co v nejbližším období připravujeme?  

Z investičních akcí to bude dokončení rekonstrukce požární nádrže v Drválovicích, 

oprava čekárny a chodníku, ve Vanovicích pak oprava některých komunikací. Jednak 
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cesty ke středisku Agrospolu od Bohatcových a dále pak cesty k mlékárně. 

V Drválovicích pak oprava překopu v Chaloupkách a zpevněná komunikace k domu č. p. 

35. 

 Z akcí kulturních a společenských to budou hned tento týden volby do zastupitelstva 

obce, které se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 

hodin v obvyklých volebních místnostech. O přízeň voličů se budou ucházet dvě 

nezávislé kandidátky, jedna jako sdružení nezávislých kandidátů sokolů a hasičů 

Vanovic a Drválovic a druhá jako sdružení nezávislých kandidátů. Pozvánku ještě jednou 

zveřejníme. Je na vás voličích, koho si vyberete, aby obec v příštích čtyřech letech 

spravoval. 

 Na neděli 7. října od 18 hodin je v evangelickém kostele připraven letošní závěrečný 

koncert komorní hudby MUDr. Ruly Machačové a jejích hostů. Pozvánka je rovněž 

připojena v dnešním Zpravodaji. 

 V sobotu 13. října pořádá obec v kulturním domě tradiční posezení s důchodci. Také 

tato pozvánka je součástí Zpravodaje.  

 A v závěru měsíce, konkrétně v sobotu 27. října, proběhne oficiální oslava 100 let 

založení Československé republiky. Připravujeme výsadbu lip v obou obcích.  

Lampiónový průvod vyjde po vysazení lípy v dolní části Drválovic do Vanovic. Po 

vysazení lípy před Fabrikou se přesuneme k pietní vzpomínce k památníku obětem 1. 

světové války, kde vystoupí pěvecký sbor Vlastimil. Bude následovat přesun do 

kulturního domu na výstavku k 100 letům událostí v naší obci, kulturní program žáků 

školy a občerstvení. Počítáme i s malým ohňostrojem. 

Na sobotu 20. října, dále pak neděli 4. listopadu a sobotu 10. listopadu připravuje 

kulturní výbor tři divadelní představení. Pozvánky na první dvě v dnešním Zpravodaji. 

A ještě závěrem několik informací k svozu a třídění odpadu od 1. ledna 2019. Připravuje 

se školení a beseda, kde budete seznámeni jak, v souvislosti s novou svozovou firmou, 
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budeme od Nového roku odpady třídit, a dozvíte se o četnosti svozů i cenách. Pozvánka 

se teprve připravuje. 

Děkuji Vám všem za trpělivost a podporu během posledního roku, kdy jsem měl tu čest 

pracovat jako místostarosta obce.                                                                                                 

                                                                                                                                        Petr Dvořáček                          

 

Usnesení z 50. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

Datum konání:  14. 9. 2018 
Čas konání:         18:00 hod.  
Místo konání:     zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:          Jiří Bohatec, Lenka Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Bc. Jitka 

Špidlová, Bc. Svatopluk Dračka, Milan Geršl 
Omluveni: Petr Dvořáček, Martin Chalupa 
 
Ověřovatelé:   Jiří Bohatec, Milan Geršl 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení ze 49. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Darovací smlouva SDH Vanovice 

4. Zařazení a vyřazení nedokončeného majetku obce 

5. Nabídky na opravy místních komunikací 

6. Nabídky zpracování projektové dokumentace – rozšíření vodovodního řadu 

7. Rozpočtová opatření  

8. Různé, závěr  

 

a) Usnesení 1/50: OZ schválilo program jednání zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/50: OZ bere na vědomí plnění usnesení 49. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/50: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   
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d) Usnesení 4/50: OZ schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru SDH 
Vanovice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy  

e) Usnesení 5/50: OZ schvaluje zařazení z nedokončeného majetku do majetku obce 

akci „Volnočasové aktivity“ a vyřadit z nedokončeného majetku akci 

„Rekonstrukce zeleně, komunikace a vybavení na hřbitově ve Vanovicích“ k 30. 9. 

2018 

f) Usnesení 6/50: OZ schvaluje firmu DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, 680 01 

Boskovice jako zhotovitele oprav místních komunikací ve Vanovicích a 

Drválovicích ve výši 236.736,- Kč s DPH 

g) Usnesení 7/50: OZ schvaluje jako zpracovatele projektové dokumentace přípojek 

a vodovodního řadu v obcích Vanovice a Drválovice Ing. Milana Cifra, Višňová 862, 

593 01 Bystřice nad Pernštejnem a pověřuje starostu obce přípravou smlouvy a 

písemného souhlasu SÚS JMK 

h) Usnesení 8/50: OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10 

i) Usnesení 9/50: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 11 

j) Usnesení 10/50: OZ pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření 

v neomezené výši na straně příjmů a výdajů na období od tohoto zasedání do 

ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vanovice 

k) Usnesení 11/50: OZ schvaluje Pachtovní smlouvu č. 2018186 a pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy 

l) Usnesení 12/50: OZ schvaluje Pachtovní smlouvu č. 2018183 a pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy 

m) Usnesení 13/50: OZ schvaluje Pachtovní smlouvu č. 2018185 a pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy 

n) Usnesení 14/50: OZ bere na vědomí žádost o finanční příspěvek do veřejné sbírky 

„Pomoc obci Prameny“ 

o) Usnesení 15/50: OZ bere na vědomí Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření 

obce Vanovice za I. pololetí roku 2018 

p) Usnesení 16/50: OZ schvaluje smlouvu o dílo s firmou DEAS, spol. s r.o., Rovná 

2146/11, 680 01 Boskovice na provedení oprav místních komunikací v hodnotě 

236.736,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

q) Usnesení 17/50: OZ schvaluje smlouvu o dílo s firmou DEAS, spol. s r.o., Rovná 

2146/11, 680 01 Boskovice na provedení zapravení povrchu komunikace kolem 

obrubníků v hodnotě 55.739,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

 
Protože volbami do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018 končí volební období, 
ohlédněme se zpět, co se podařilo za uplynulé čtyři roky v našich obcích zbudovat   
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a změnit: 
 

Zhodnocení uplynulého volebního období v jednotlivých letech 

Investiční akce  

2015 

Pro zlepšení životního prostředí se podařilo získat dotaci na kompostéry pro občany a 

obec, pořízen byl i štěpkovač. Rozšířena byla sběrná místa na tříděný odpad. 

Vyčištěno bylo Oko. 

V kulturním domě byla pořízena nová podlaha a vybavení kuchyně. 

Položeno nové přívodní potrubí pro požární nádrž v Křemílkách. 

Na školní kuchyni bylo provedeno zateplení a položení nové krytiny střechy. 

V Drválovicích položeny nové povrchy části komunikací. 

Zakoupena byla technika na údržbu obce (malotraktor, vlečka, radlice, sypač, mulčovač). 

V říjnu proběhlo odhalení pamětní desky Františka Břenka. 

2016 

V Drválovicích proběhla rekonstrukce knihovny a zázemí v budově obecního úřadu. 

Pod přístřeškem u kulturního domu je položena dlažba.  

Před obchodem je zrekonstruován chodník, parkoviště a místo pro sběrné nádoby. 

U kulturního domu je postavena přístavba skladu na komunální techniku. 

V Křemílkách je kompletně opravena požární nádrž. 

2017 

Vyčištění části Drválovického potoka.  

Započalo se s výsadbou sadu na Stádlech. 

Velká část finančních prostředků je vložena do kulturního domu - rekonstrukce 

sociálního zařízení, výměna plynových kotlů, přídavné větrání sálu s rekuperací, 

rozšíření knihovny.  

Výměna poruchového osvětlení v části Drválovic.  

Pro zásahovou jednotku SDH pořízení nového dopravního vozidla Ford transit. 

2018 
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V zimních měsících dodělání podlahy a omítek v části sklepa v kulturním domě.  

Pokračuje se ve výsadbě sadu na Stádlech. 

Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a prostranství před obecním úřadem, 

zřízení zázemí pro sál Záložny. Vybudování chodníku ke kostelu svatého Václava. 

Rozšíření vodovodního řadu v dolní části Vanovic a na Kamínce.  

Výměna hydrantu v Karlůvce. 

Rozšíření veřejného osvětlení Vanovice. 

V současné době probíhá kompletní rekonstrukce požární nádrže v Drválovicích. 

 

V uplynulém období obec rozšířila svůj majetek, zakoupila lesní pozemky, dolní rybník, 

 pozemky pro pokračování výstavby rodinných domů. 

 

 V rámci plánování rozvoje obce byl vypracován:  

Program rozvoje obce Vanovice na období 2015 až 2020. 

Po skoro čtyřech letech je letos vydán nový územní plán obce Vanovice. 

 

V oblasti kultury, sportu a života obce proběhla celá řada tradičních i nových událostí 

– divadelní představení, Malohanácké řemeslné jarmarky, koncerty, dílničky, besedy, 

přednášky, kurzy, slavnosti různých spolků, sportovní utkání, závody a nespočet dalších 

akcí. 

Je zde jen výčet hlavních akcí a událostí v uplynulých čtyřech letech. Za tímto soupisem 

je velký kus práce a obětování zastupitelů, členů výborů, představitelů, členů spolků a 

občanů. Všem patří velké poděkování za rozvoj a bohatý život v našich obcích.  

           Josef Pavlík – starosta obce 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za podporu, kterou jsem od Vás 

obdržela v komunálních volbách před čtyřmi roky, a mohla se tak podílet na rozvoji 

obou obcí a všech akcích, které u nás proběhly. Bohužel ale toto období je u konce a s 

ním jsou zde i nové volby do zastupitelstva. Vaší důvěry jsem si velice vážila a vážím. 

Snažila jsem se Vás nezklamat, co se týká rozmanitosti či průběhu kulturních akcí nebo 

různých rozhodnutí ohledně obecních záležitostí. Jak všichni víte, někdy opravdu nejde 

zavděčit se všem a udělat to tak, aby byli všichni spokojení. Společně s dalšími členy 
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zastupitelstva jsme se snažili budovat nové projekty, pořádat akce a různé věci právě 

pro Vás, Vaše blízké a pro krásnější žití v naší obci. Moje funkce ale také hlavně hodně 

spočívala v řízení celkové kultury v našich obcích. Řekla bych, že za celé čtyři roky 

nebylo měsíce, kdy by se něco nedělo nebo nekonalo. Musím ale podotknout, že bez 

podpory našeho starosty, místostarosty, ostatních členů zastupitelstva a hlavně členů 

kulturního výboru by tyhle akce vůbec nemohly proběhnout. Možná bych mohla některé 

vydařené akce, na kterých se podíleli členové kulturního výboru zmínit. Začala bych již 

tradičním maškarním pro děti (vždy na jiné téma), zajištění vystoupení ochotnických 

divadel, velikonoční dílničky, Den matek (spolupráce se ZŠ a MŠ a za to jim děkujeme), 

Den dětí, prázdninové rozloučení pro děti, posezení pro seniory, vánoční dílničky, 

koncert dětí spojený s rozsvěcením vánočního stromečku a jiné. Velice tímto jmenovitě 

děkuji Janě Bohatcové, Janě Štěpánové, Janě Geršlové, Haně Burkoňové, Anně Geršlové, 

Veronice Zatloukalové a Františku Kubínovi. Zejména potom jejich rodinám, které byly 

vždy se vším nápomocny a Michalu Burkoňovi speciálně za vytváření krásných plakátů 

na všechny akce. Když si to tak procházím, je za námi kus práce. Práce, kterou všichni 

dělali ve svém volnu, dobrovolně a zadarmo. Velice si toho vážím a moc jim za toto ještě 

jednou děkuji. Dále bych ještě chtěla poděkovat speciálně Janě Bohatcové a Anně 

Geršlové, které se mnou po celou dobu navštěvovaly s radostí, úsměvem a zájmem naše 

jubilanty ve Vanovicích a v Drválovicích. Přeji všem krásné slunné dny a šťastný výběr 

při volbě nového zastupitelstva.         Za kulturní výbor Lenka Chalupová 

Tradiční fotokronika 

Oprava obecního úřadu – asi největší investiční akce letošního roku. Byla kompletně 

zrekonstruována všechna sociální zařízení v přízemí, včetně zbudování WC pro 

vozíčkáře, vyměněny dlažby a obklady, zřízena úklidová komora a v promítací kabině 

pak malá kuchyňka. Okolí budovy bylo opatřeno novou dlažbou, zbudována nová 

přípojka vody. Prostě přijďte se podívat. 
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     Cesta ke kostelu sv. Václava                 Přednáška Dany Šimkové k 100. výročí ČSR 

                              

 

 

Prasklý vodovod v Drválovicích 
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Únik vody z dolního rybníka 

   

Oprava požární nádrže v Drválovicích 
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Z koncertu v evangelickém kostele – Tomáš Jeřábek a jeho hosté 

 

   

 

 

V kulturním domě na jevišti přibylo nářadí pro šplh na laně i tyči 
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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 říjnu 2018       

 

Šenková Marie                           Vanovice     

Macháčková Milada                Vanovice     

Šenková Eliška                   Vanovice     

Audy Leoš                             Vanovice       

Čížek Josef                                       Vanovice     

Nechuta Zdeněk                  Vanovice 

Zoubek Karel           Vanovice  

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 

Říjen       
        
6.10. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074 
    
7.10. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101  516 434 055 
    
13.10. MUDr. Hosová Rájec, zdrav. středisko 516 432 138 
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14.10. MUDr. Hošáková Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
    
20.10. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 
    
21.10. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
    
27.10. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
    
28.10. MDDr. Janáč  Boskovice, Lidická 10 537 021 289 
        
 

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 do 7.00 hodin, o sobotách, 

nedělích a svátcích nepřetržitě. 

 

 

 

Něco pro zpestření -  obě naše obce – letecký pohled od Drválovic 
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POZVÁNKY 

 

 
 

Volby do zastupitelstva obce Vanovice 2018 
 

 

Termíny voleb do zastupitelstev obcí 2018 
 

Volby do zastupitelstva Obce Vanovice proběhnou v pátek  

 

5. října 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října 2018  

 

od 8 do14 hodin. Volební místnosti jsou obvyklé.  

 

Ve Vanovicích přízemí obecního úřadu (bývalá pošta) a v Drválovicích zasedačka 

v hasičské zbrojnici 

 

 

Pozvánka na tradiční Posezení se seniory 

Koná se v sobotu 13. října 2018 od 17.00 h v KD ve Vanovicích. 

 Přivítáme všechny občany důchodového 

věku 

Program s překvapením, občerstvení 

zajištěno  

Srdečně zve KV Vanovic 
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Obec Vanovice 

srdečně zve na 

Oslavy 100.  výročí 

založení 

Československa 

Sobota 27. října 2018 v 17 hodin 

Drválovice – Chaloupky 

Slavnostní vysazení lípy, potom se lampiónový průvod  

vydá do Vanovic před Fabriku, kde bude rovněž 

vysazena lípa. 

Vzpomínková akce u památníku 

obětem 1. sv. války – vystoupí 

pěvecký sbor Vlastimil 

Přesun lampiónového průvodu ke 

kulturnímu domu 

- Slavnostní ohňostroj 
- V kulturním domě vystoupení 

dětí ZŠ Vanovice 
- Výstava z historie obce za 100 let 
- Videoprojekce z historie 
- Občerstvení 
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Čištění a revize komínů 
 

Obec Vanovice i pro  letošní rok zajistila kominíka, který po přihlášení na obci 

provede v našich domácnostech povinnou kontrolu a čištění spalinových cest ve 

vašich rodinných domech.  Čištění proběhne ve dnech 8., 9., 10. listopadu.    

Cena  300,- Kč.  

Zájemci nechť se závazně přihlásí do 15. října 2018 na Obecním úřadě ve 

Vanovicích. 
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V pátek   28. září v 11 hod byl vyhlášen požární poplach v obci Úsobrno. Naše zásahová jednotka  

dorazila na místo za 20 min, což byl rekordní čas. 

 

 

Závěrem  jedno podzimní pohlazení s pohledem na naši obec 
 

 

 

 

 

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

