
 

1 

Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 

 

 

 

Prosinec 2018 



 

2 

Vážení spoluobčané, 

v tomto adventním čase se těšíme na nadcházející vánoční svátky, blížící se konec roku 

2018 a vyhlížíme příchod nového roku 2019. 

Každý začínáme hodnotit, jaký byl uplynulý rok, co nám přinesl, co se nám podařilo, jak 

jsme ho prožili a na druhou stranu co jsme nesplnili a co odnesl. 

V letošním roce jste měli možnost ve volbách do zastupitelstva zhodnotit práci členů 

vedení obce za období 2014–2018. Chci vám tímto poděkovat za důvěru, kterou jste dali 

mně a všem zvoleným členům zastupitelstva.  

Vánoční svátky jsou především o tom, abychom trošku zpomalili náš uspěchaný život a 

udělali si čas na setkání s rodinou a přáteli. Jsou to svátky, kdy se snažíme našim 

nejbližším udělat radost dárkem, ale jistě mi dáte za pravdu, že největší radost udělají 

šťastné pohledy těch nejmenších z dárečků pod stromečkem. 

Dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji svým jménem i jménem zastupitelů obce popřál 

klidné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2019 hodně zdraví, štěstí, 

spokojenosti, lásky a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. 

                   Josef Pavlík – starosta obce 

 

Vážení spoluobčané,  

než jsme se nadáli, máme tu měsíc prosinec, který vždycky 

přináší nejen nám lidem, ale i přírodě čas odpočinku, ale je to 

i období oslav a vzájemných setkání. Ve svém úvodníku se ale 

ještě vrátím k tomu, co všechno se událo v našich obcích 

v uplynulém období.  

Co se týká investičních akcí, asi nejdůležitější pro obec bylo 

dokončení opravy požární nádrže v Drválovicích, která je v těchto dnech již napuštěná. 

Oprava patřila k těm nákladnějším akcím letošního roku. Celkové náklady byly 670 tisíc 

Kč. Je třeba ocenit, že akci finančně podpořila i dotace z Jihomoravského kraje ve výši 

280 tisíc Kč. Před dokončením rovněž v Drválovicích je oprava čekárny a přístupového 

chodníku. Ten je hotový, rovněž tak výměna střechy. V nejbližších dnech budou 

vyměněna i všechna okna. V obou obcích byla provedena oprava střech vodojemů a 

ještě zbývá vyměnit zkorodovaná okénka. Akce proběhne asi příští týden, podobně jako 

oprava u čekárny. 
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Z akcí kulturních a společenských v tomto období bych chtěl zmínit instalaci nové paní 

farářky Anny Peltanové, která proběhla 18. 11. v evangelickém kostele. 

 V kulturním domě proběhla 21. 11. velice zajímavá a hojně navštívená beseda k novému 

systému třídění odpadů, který bude spuštěn v novém roce. Základní závěry z besedy 

jsou tyto. Od 1. ledna bude probíhat svoz TDO stejně jako dosud, tzn. 1 x za 14 dnů 

v obvyklých termínech, jen firma bude jiná. Po dodání nových sběrných nádob, asi na 

jaře, pak začne fungovat nový systém dle pokynů na třídění a také odvozové dny. 

Nádoby budou čtyři. Na papír, bioodpad, plasty a směsný–komunální odpad.  

V předvečer první adventní neděle se uskutečnil tradiční koncertík našich dětí, které 

nám předvedly svá vystoupení na různé hudební nástroje. Slyšeli jsme klavír, flétnu, 

klarinet, kytaru, prostě nádhera. A závěr koncertíku patřil nově vzniklé hudební a 

pěvecké dvojici D & J. Byl laděn vánočně a lze si jen přát, aby ve své záslužné činnosti i 

nadále pokračovali. Všem děkujeme. Poté následovalo tradiční rozsvícení vánočního 

stromku před záložnou. Nechybělo ani podávání punče a sousedská beseda v příjemné 

náladě. Akce byla hojně navštívena. Vánoční stromek byl rozsvícen i v Drválovicích.  

Myslím si, že úspěšně pokračuje cvičení rodičů s dětmi v sále záložny, každý týden ve 

středu odpoledne, které vedou Veronika Zatloukalová a Jana Palánová. 

Jistě jste s povděkem přijali skutečnost, že od 3. prosince úřaduje pošta Partner opět v 

prostorách Záložny, které byly upraveny na náklady obce. Došlo na naše slova o 

nevhodnosti jejího převedení do Jednoty. Zárukou dobrých služeb je i její 

provozovatelka p. Monika Marková 

A úplně poslední akcí tohoto období bylo úspěšné vystoupení cirkusu Venasis v našem 

kulturním domě, spojené s mikulášskou nadílkou. Účast dětí i dospělých byla úžasná. 

Nechyběl Mikuláš, anděl a samo sebou ani čerti.  Díky i za vystoupení dua D&J. 

Rok však ještě nekončí a tak bych Vás rád jménem obce chtěl pozvat na akce, které nás 

v brzké době čekají. Pozvánky na ně naleznete v závěru našeho Zpravodaje. 

A ještě upozornění pro objednání doručování Zpravodaje v příštím roce. Na poslední 

straně naleznete přihlášku k odběru, kterou v případě zájmu vyplňte a odevzdejte do 

konce roku na obecním úřadě. Cena zůstává stejná, tedy 33 Kč na rok, prázdninové číslo 

je jen jedno. 

Co závěrem? Chtěl bych vám všem našim spoluobčanům popřát veselé a 

radostné prožití vánočních svátků, hodně osobní a rodinné pohody. A do 

nového roku pak hlavně hodně zdraví. To je pro život nejdůležitější. A 

pokud se najde i troška toho štěstíčka, určitě je uvítáme.             

                                             Petr Dvořáček 
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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Vanovice 
 
 

Datum konání:              26. 11. 2018 
Čas konání:                   17:00 hod.  
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:          Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, 

Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Miroslav Přibyl 
 
Omluveni: Josef Pavlík ml. 
 
Ověřovatelé:   Lukáš Kohoutek, Miroslav Přibyl 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce 
2. Jmenování členů jednotlivých výborů 
3. Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření  

4. Příprava rozpočtu na rok 2019 

5. Plán inventur majetku obce za rok 2018 a složení inventarizačních komisí 

6. Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence 

7. Žádost o finanční dar pro ČSV z.s. 

8. Smlouva o pronájmu nebytových prostor pro provozování Pošty Partner 

9. Informace o nuceném odkupu akcií České spořitelny a.s. 

10. Rozpočtová opatření č. 13, 14 

11. Různé a závěr 

a) Usnesení 1/2: OZ schválilo program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/2: OZ bere na vědomí plnění usnesení 1. zasedání zastupitelstva obce 

c) Usnesení 3/2: OZ schvaluje členy osadního výboru pro část obce Drválovice    

d) Usnesení 4/2: OZ schvaluje členy kulturního výboru  
e) Usnesení 5/2: OZ schvaluje člena finančního výboru 

f) Usnesení 6/2: OZ schvaluje pověření starosty obce k přijímání navýšení 

rozpočtových opatření a navýšení rozpočtu na jeden paragraf na straně výdajů 

v celkové částce 50.000,- Kč a na straně příjmů v neomezené výši s tím, že OZ bude 

na nejbližším zasedání se schváleným rozpočtovým opatřením seznámeno  

g) Usnesení 7/2: OZ schvaluje plán inventur za rok 2018 a složení inventarizačních 

komisí 
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h) Usnesení 8/2: OZ schvaluje smlouvu o příspěvku služeb sociální prevence a 

odborného poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu 

Blansko pro rok 2019 a výši příspěvku 7.600,- Kč a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

i) Usnesení 9/2: OZ schvaluje darovací smlouvu s Českým svazem včelařů z.s., 

základní organizace Knínice o poskytnutí daru ve výši 6.000,- Kč a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 

j) Usnesení 10/2: OZ schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor 

pro provozování služeb Pošty Partner a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

k) Usnesení 11/2: OZ bere na vědomí informaci o nuceném odkupu akcií České 

spořitelny a.s. 

l) Usnesení 12/2: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 

m) Usnesení 13/2: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 14 

n) Usnesení 14/2: OZ schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Velké Opatovice 

v rámci přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy  

o) Usnesení 15/2: OZ schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu JMK č. JMK 053409/18/OK ze dne 11. 7. 2018 a pověřuje starostu obce 

podpisem dodatku č. 1  

p) Usnesení 16/2: OZ bere na vědomí informaci o nabídce Smlouvy o poskytování 

hostingových služeb s firmou FPO s.r.o.  

q) Usnesení 17/2: OZ schvaluje smlouvu s projektantem Ing. Milanem Cifrem na 

zpracování projektové dokumentace na vodovodní řad a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

r) Usnesení 18/2: OZ bere na vědomí zvýšení ceny předávané vody od VAS a.s. na 

20,71 Kč bez DPH 

s) Usnesení 19/2: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova rybníka 

Vanovice“ 

t) Usnesení 20/2: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní 

komunikace Dražky“ 

u) Usnesení 21/2: OZ schvaluje podání žádosti na akci „Restaurování kříže u kostela 

sv. Václava“ 

v) Usnesení 22/2: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Cyklovýlet okolo 

Malé Hané“ 

w) Usnesení 23/2: OZ volí nového člena školské rady při Základní škole a mateřské 

škole Vanovice 

x) Usnesení 24/2: OZ schvaluje zavedení kříže u kostela sv. Václava a kříže mezi 

obcemi Vanovice a Borotín nacházejících se na pozemcích obce Vanovice do 

majetku obce Vanovice 
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                                          Fotokronika z akcí uplynulého období 

       
Instalace nové farářky Anny Peltanové    

Blahopřejeme.      Vítejte ve Vanovicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Beseda k třídění odpadů 
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Adventní koncertík, rozsvěcování stromku a sousedská beseda 

Cvičení rodičů s dětmi 

Venku se ochladilo, a tak aktivní maminky s dětmi zahájily pravidelné středeční cvičení 

rodičů a malých dětí do pěti let. Jedná se o pohybové aktivity, prokládané říkankami s 

ukazováním, tančením na hudbu, jednoduchými hrami, cvičením s pomůckami nebo i 

společným zpíváním lidových písniček, které znají všechny děti. Do programu patří 

například opičí dráha, bubnování a hra na hudební nástroje nebo tancování s třásněmi 

při hudebním doprovodu, hra s 

padákem a kuličkami, foukání 

do peříček nebo praskání 

bublin z bublifuku a spousta 

dalších aktivit. Děti program 

baví, těší se na jednotlivé úkoly 
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a hry a učí se tak spolupracovat v kolektivu. 

Mají také možnost být se svými vrstevníky, 

pohrát si a rodiče se odreagují.  

Cvičení probíhá každou středu od 15:30 
do16:30 hodin v sále obecního úřadu ve 
Vanovicích. Vezměte své děti, vnoučata a 
přijďte si s námi zazpívat a zacvičit :-).                    

 

                                           Veronika Zatloukalová  

 

 

 

  

Cirkusové představení s mikulášskou nadílkou   
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Opravená a napuštěná požární 

nádrž v Drválovicích, 

realizovaná s pomocí dotace 

z Jihomoravského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava střech vodojemů v obou 

obcích 
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Opravená čekárna a přístupová cesta k zastávce v Drválovicích 

 

 

Pohotovostní služby na zubním oddělení      

      

Prosinec 2018 

        

1. 12.  MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové nám. 12            516 453 997 

2. 12.  MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1 b            734 177 800 

8. 12.  MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197                        516 471 210 

9. 12.   MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24            516 454 046 

15. 12. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1 b                         516 418 788 

16. 12. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ Rodkovského 2            607 812 963 

23. 12. MUDr. Paděrová, Šebetov 117                                   516 465 452  

24. 12. MDDr. Kolářová, Poliklin. Blansko, Sadová 33            516 488 452 

25. 12. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové nám. 16            774 177 804 

26. 12. MUDr. Pokorná M., Blansko, Gellhornova 9    516 412 422 

29. 12. MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1 b                        516 419 538 

30. 12. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 516 488 454 

 
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. 
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Jubilanti v měsíci prosinci 2018 

 
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 prosinci 2018       

 

Dvořáčková Ludmila                       Vanovice     

Kubín Petr                            Vanovice     

Kolářová Milada              Drva lovice    

Kubínová Eva                                  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. 

 

 

 

 

 

Rozloučili jsme se:      

 

                                              

 

Pavel       Chlup                                         -         Vanovice             63 let 

Irena       Braunschlägerová               -         Drválovice          74 let 

Ladislav  Ambroz     -        Vanovice              82 let 

 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 
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POZVÁNKY 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Pěvecký sbor Vlastimil Vanovice si Vás dovoluje pozvat na 

Vánoční koncert 

Zazní vánoční písně a koledy 

Dirigent: Dagmar Lžíčařová  

Sál záložny ve Vanovicích, neděle 30. 12. 2018 od 15.00 hod. 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO  

KDY:           V pondělí                    24. 12. 2018 

KDE:      Vanovice:  U obecního úřadu                   od 13.15 do 13.45 hod 

                 Drválovice: Na autobusové zastávce od 14.00 do   14.15 hod 

 

 

S sebou: svíčky, lampičky a dobrou náladu 

 

 

 

OBEC Vanovice i letos zve všechny na novoroční ohňostroj, spojený s novoročním  

přípitkem starosty obce. 

Koná se 1. ledna 2019 v 17 hodin u kulturního domu ve 

Vanovicích. 

                    

                                                                                                    

V měsíci lednu 2019 se opět připojíme ke každoroční TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE. 

Věříme, že koledníci nenarazí na zavřené dveře, ale budou přijati štědrými dárci. 

Přesný termín sdělíme hlášením místního rozhlasu. 

 

 

 

Myslivecké sdružení Vanovice-Borotín vás zve na tradiční MYSLIVECKÝ PLES. Koná 

se v sobotu 5. ledna 2019 od   

20 hod v KD ve Vanovicích. Hraje skupina Naostro.  

Připraveno bude bohaté občerstvení a myslivecká 

tombola. 
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SPORT 

 STOLNÍ TENIS 

 

Regionální přebor III. třídy 

 

Vanovice A - Němčice A  13 : 5                     Voděrady A - Vanovice A  9 : 9 

Body: Tajovský Z.   4,5                                    Body:                Tajovský Z.     3,5 

              Gonšor M.     4,5                      Gonšor M.        2,5 

               Lébiš P.         2,5                       Kubín Fr.         1,5 

                Kubín Fr.      1,5                        Lébiš P.            1,5 

 

Regionální přebor IV. třídy    Vanovice B - Velenov B   9 : 9 

Veselice B - Vanovice B  12 : 6 

Body:   Kubín Fr.   2,5                                                  Body:          Lébiš P.         4,5 

                 Lébiš P.     2,5       Kubín Fr.       2,5 

                 Chlup R.     1                   Ševčík Fr.     2 

 

Vanovice B - Rohozec C  3 : 15   

Body: Kubín Fr.   1,5       

            Lébiš P.       1,5 

 

ŠACHY  

Kunštát - Vanovice   2,5 : 2,5                Vanovice - Kunštát  1 : 4 

Body: Klement R.   1                                  Body: Kubín 1 

            Čejka M.         1 

            Kubín Fr.        0,5 
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Vanovice - Rovečné   2 : 3                      Rovečné - Vanovice  4,5 : 0,5 

Body: Čejka M.  1                                      Čejka M.  0,5 

 

TJ Sokol Vanovice si Vás dovoluje pozvat na SILVESTROVSKÝ TURNAJ V ŠACHU 

29. prosince 2018  

 Kulturní dům Vanovice 

13:00 zápis 

13:30 zahájení 

 

 

 

 

TURNAJE VE STOLNÍM TENISU              

V měsíci prosinci také proběhnou tradiční turnaje ve stolním tenisu - vánoční 

turnaj pro mládež a silvestrovský turnaj dospělých. Konkrétní termíny budou 

včas oznámeny. 

 

PRAVIDELNÉ TRÉNINKY V KULTURNÍM DOMĚ 

Úterý    18:00h – zdravotní cvičení na gymballech       

Čtvrtek 18: 00h – volejbal 

 

 

 

 
 

 



 

16 

Zpravodaj 
 

Žádáme ty, kteří mají zájem o Zpravodaj v papírové podobě i v roce 2019, aby se 

přihlásili vyplněním přiložené přihlášky a jejím odevzdáním na obecním úřadě. 

„Předplatné“ na rok 2019  je 33  Kč (zaplatit můžete v pokladně Obecního úřadu 

Vanovice v úředních hodinách). Týká se i občanů Drválovic. Přihlášku i platbu je nutné 

provést do 31. 12. 2018. 

Zpravodaj bude tak jako dosud vyvěšován na webových stránkách obce Vanovice. 

 

 

 

Vyplňte a odevzdejde na obecní úřad 

 

 

Mám zájem odebírat zpravodaj                   počet kusů ……………………………………. 

 

 

Jméno a příjmení: 

 

Adresa: 

 

 

Podpis: 

 

 

Zaplaceno dne (doplní pokladní): 

 

 

 

 

Odevzdejte na OÚ Vanovice do konce roku 2018. 
 

 

 

 

 
 

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

