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        Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 

  

LEDEN 2019 

Začněme letošní rok trochu jinak… 

jijinak…..……jinak… 
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Vážení spoluobčané,         
dostává se Vám do rukou první číslo našeho obecního Zpravodaje v roce 

2019. 

Protože se na titulní stránce docela pravidelně objevují motivy budov, případně fotky 

z akcí uplynulého období, chtěl jsem tento rok začít trochu jinak. Snad se Vám pohledy 

do naší krásné přírody budou líbit a překryjí to, co vídáme běžně a trošku nám již 

zevšednělo. Ale vraťme se k událostem závěrečného období roku 2018 a počátku toho 

letošního.   

Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase k nám a do dalších obcí Malé Hané zavítá 

dechový orchestr stejného jména na Předvánoční koledování. Tentokrát to bylo v neděli 

16. prosince opět před Záložnou. Počasí nám tradičně nepřálo, a i když jsme se zahřáli 

poslechem i zpěvem, určitě všem přišel vhod horký čaj i svařáček. Také tradičně na 

Štědrý den bylo možné si přinést do svých domovů v obou obcích Betlémské světlo, 

které k nám doputovalo ze Svaté země a jistě mnohým z vás rozzářilo štědrovečerní 

rodinná setkání. 

A pak již jsme se svými blízkými strávili určitě požehnané a krásné vánoční svátky, opět 

bohužel v podzimní náladě. Na pořádnou sněhovou čepici jsme si tak museli počkat až 

na první týden nového roku 2019. 

Závěr roku, konkrétně neděle 30. 12., patřil již také opakovaně v sále Záložny 

pěveckému sboru Vlastimil. Koncert byl hojně navštíven a vyslechli jsme si tentokrát 

nejen koledy a vánoční písně, ale i sólo vystoupení paní dirigentky Dagmar Lžíčařové 

ve dvou klavírních skladbách. Písně zazněly i v cizích jazycích, zpestřením byla dvě sólo 

pěvecká vystoupení členů sboru. Prostě nádhera provázená i slovem Ing. Kamila 

Vystavěla. Koncertu a závěrečného posezení se zúčastnil i bývalý dirigent Miloslav 

Krejsa. 

Nezaháleli ani sportovci. Zejména již tradiční vánoční turnaje ve stolním tenise a také 

turnaj v šachu obohatily život v naší obci. S výsledky vás seznámím ve sportovním 
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okénku. A než jsme se nadáli, byl tu Nový rok, 1. leden 2019. Za kulturním domem se 

uskutečnil v nepříznivém deštivém a studeném počasí také již tradiční přípitek 

s pozdravem starosty obce pana Josefa Pavlíka a ohňostrojem. Vážíme si vaší velké 

účasti a také toho, že jsme se vzájemně mohli setkat, popřát si do letošního roku. Bylo to 

upřímné a tak by to alespoň u nás na vesnici mělo pokračovat. 

Vám, kteří jste za námi nepřišli, přejeme, aby ten letošní rok nebyl horší, než ten 

uplynulý. Přejeme vám, aby se vám dařilo překonávat překážky, nacházet kompromisy 

tam, kde je to nutné, a laskavě trvat na svém tam, kde je to potřeba. Abyste více při 

svých rozhodnutích používali svůj vlastní rozum a životní zkušenosti. Přál bych nám 

všem především pevné zdraví a to, na co se dnes hodně zapomíná, život v míru. 

Závěr roku však nebyl jen idylický. Před Štědrým dnem došlo v prostoru před Fabrikou 

k vandalskému činu, kdy dosud neznámý a ničeho si nevážící člověk ulomil a zostudil 

jeden z významných stromů. Lípu, kterou jsme zasadili na počest 100. výročí založení 

Československé republiky. S plnou silou tento ostudný čin odsuzujeme. Strom se sice dá 

nahradit, ale pošlapaná památka a symbol už těžko. 

K nepříjemným událostem začátku roku přispěla i velká porucha na vodovodním řadu 

v Drválovicích, která způsobila problémy v zásobování celé obce. Díky obětavosti našich 

pracovníků se ji podařilo během dvou dnů vyhledat a opravit, za což jim patří dík. 

 Ale život v obci jde dál. Je měsíc leden, což je doba zahájení plesové sezóny. Jako vždy ji 

v sobotu 5. ledna otevřeli myslivci. Tradiční myslivecká bohatá tombola i kuchyně jistě 

potěšila všechny návštěvníky.   

Těšíme se na podobný zájem i zážitky z obecního plesu, který se uskuteční v sobotu 9. 

února v našem kulturním domě, kam jste tímto srdečně zváni. 

V sobotu 5. ledna jsme se připojili ke každoroční Tříkrálové sbírce, kterou organizovala 

Charita. Její vyhodnocení naleznete v další části Zpravodaje.  
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Zastupitelstvo na svém předvánočním zasedání kromě jiného schválilo 

i rozpočet obce. Celkový rozpočet je na stránce příjmů ve výši 10 

milionů 240 tisíc Kč a na straně výdajů 11 milionů 574 tisíc Kč. Rozdíl 

bude doplněn z přebytku hospodaření minulých let. Chci vás seznámit i s návrhem 

hlavních akcí, které bychom letos měli realizovat. Kromě investic nebudou chybět ani 

akce kulturní a celospolečenské. Čekají nás letos opět jedny volby, tentokrát v květnu do 

Evropského parlamentu. 

Takže několik informací k akcím letošního roku.  

Začnu tou asi největší, což bezesporu bude obnova dolního rybníka, který vyžaduje 

kromě vyčištění a opravy celého objektu i rekonstrukci hráze. Ta je natolik poškozená, 

že nám v letošním roce opět způsobila téměř úplné vypuštění rybníka. 

Nezapomeneme ani na vodovodní řad v obci – letos opravíme vodovodní řad v Uličkách 

a propojíme jej se slepým ramenem v Karlůvce. Dojde k zokruhování a tím ke zlepšení 

kvality vody v celém úseku. Po výměně vodovodu bude v Uličkách položen nový povrch 

komunikace. Co se týká dalších cest, počítáme s obnovou komunikace v Dražkách a za 

hřbitovem, včetně zbudování parkovacích míst pro návštěvníky. 

Velká část rozpočtu bude použita i na přípravu projektové dokumentace na zasíťování 

nových stavebních pozemků mezi Vanovicemi a Drválovicemi. 

Ze společenských a sportovních akcí nás letos jako pořadatele čeká organizace a 

zajištění cyklovýletu Okolo Malé Hané, a to 31. srpna. 

Neméně náročné bude zavedení nového třídění odpadů, kdy obec pořídí všem, kdo se do 

systému zapojí, nové nádoby na směsný odpad, ostatní budou hrazené z dotace.  

Připraveny jsou i některé menší akce, které zde neuvádím, a také takové, které budou 

realizovány jen v případě získání dotace, například oprava křížku u kostela sv. Václava. 

Věřím, že se nám i s vaším přičiněním podaří tyto úkoly a cíle naplnit a přispějeme 

k dalšímu rozvoji naší obce.                                                                                       Petr Dvořáček 
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Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 

Datum konání:      21. 12. 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., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 
 
Omluveni: Lenka Chalupová – příchod v 17:20 hod. 
 
Ověřovatelé:   Jiří Bohatec, Josef Pavlík ml. 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Návrh rozpočtu obce Vanovice na rok 2019  

4. Informace o převedení finanční částky za akcie České spořitelny, a.s. 

5. Projednání hřbitovního řádu  

6. Smlouva – projektová dokumentace rozšíření vodovodního řádu - Drválovice 

7. Rozpočtové opatření č. 15 

8. Pověření k sestavení rozpočtového opatření 

9. Různé a závěr 

 

a) Usnesení 1/3: OZ schválilo program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/3: OZ bere na vědomí plnění usnesení 2. zasedání zastupitelstva obce 

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

d) Usnesení 4/3: OZ schvaluje rozpočet obce Vanovice na rok 2019  
e) Usnesení 5/3: OZ bere na vědomí informaci o převedení finanční částky za akcie České 

spořitelny, a.s. 

f) Usnesení 6/3: OZ bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce k návrhu „Řádu 

veřejného pohřebiště obce Vanovice“ a pověřuje místostarostu obce a členy kontrolního výboru 

zpracováním nového návrhu „Řádu veřejného pohřebiště obce Vanovice“ 

g) Usnesení 7/3: OZ schvaluje smlouvu s Ing. Milanem Cifrem na zpracování projektové 

dokumentace rozšíření vodovodního řádu v Drválovicích a rekonstrukci kanalizace na části 

parcel č. 493 a č. 494 v k.ú. Drválovie v celkové ceně 82.280,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy 

h) Usnesení 8/3: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15 
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i) Usnesení 9/3: OZ pověřuje starostu obce sestavením a schválením rozpočtového opatření za 

měsíc prosinec 2018 v neomezené výši na straně příjmů a výdajů 

j) Usnesení 10/3: OZ schvaluje žádost o finanční dar SDH Vanovice na nákup vycházkových 

uniforem ve výši 15.000,- Kč 

k) Usnesení 11/3: OZ schvaluje darovací smlouvu s SDH Vanovice na částku 15.000,- Kč jako 

příspěvek na nákup vycházkových uniforem a pověřuje starostu obce podpisem darovací 

smlouvy 

l) Usnesení 12/3: OZ schvaluje odstoupení od smlouvy s dodavatelem elektrické energie firmou 

Amper Market, a.s., podle § 11a, odst. 5 Energetického zákona č. 458/2000 Sb., a pověřuje 

starostu obce zasláním odstoupení od smlouvy firmě Amper Market, a.s. 

m) Usnesení 13/3: OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., 

na parcelách č. 4/1, 979/1 a 987 v k. ú. Vanovice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

n) Usnesení 14/3: OZ schvaluje záměr obce koupit nemovitost č. p. 10 v obci Vanovice 

o) Usnesení 15/3: OZ schvaluje členy výběrové komise pro rok 2019: předseda Bc. Svatopluk 

Dračka, členové Lukáš Kohoutek, Miroslav Přibyl, náhradníci Jiří Bohatec, Josef Pavlík ml. 

p) Usnesení 16/3: OZ schvaluje žádost Základní školy a mateřské školy Vanovice o použití částky 

30.000,- Kč z rezervního fondu na pokrytí nákladů spojených s GDPR a s pořízením notebooku 

pro vedoucí školního stravování  

 

Předvánoční koledování 

V nede li 16. prosince zaví tal i do nas í  

obce Velký dechový orchestr Malá 

Haná se svy m dirigentem Jir í m Pala nem. 

Pr ed Za loz nou na m zahra li nejzna me js í  koledy 

a pr ispe li i tros kou humoru k dobre  

pr edva noc ní  na lade .  Koledova ní  jiz  tradic ne  patr í  ke koloritu Va noc na nas í  Male  Hane . 

Poc así  na m a hlavne  hudební ku m ope t moc nepr a lo a trasa od Moravske  Tr ebove  pr es 

okolní  obce az  po Ví sky byla velice na roc na . Na s ve Vanovicí ch pote s ilo nejen koledova ní , 

ale zahr a lo i obc erstvení  v podobe  c aje pro de ti i ne c eho ostr ejs í ho pro dospe le .                                                                    

                         

               P. D. 
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Vánoční koncert 

Nas e obec je dlouhodobe  prodchnuta tradicemi, ktere  

patr í  i k Va nocu m. Na S te dry  den i k na m dorazilo 

Betle mske  sve tlo a tak si obc ane  obou nas ich obcí  mohli 

done st domu  tros ku te  va noc ní  za r e pr í mo z me sta 

zrození  Jez í s e Krista. K jedne  z nas ich nejstars í ch tradic 

zte lesne ne  pe vecky m sborem Vlastimil patr í  i pravidelne  

va noc ní  koncerty na Za loz ne . Letos probe hl v nede li 30. 

prosince a 

krome  zpe vu 

va noc ní ch pí sní  

vc etne  

cizojazyc ny ch jej 

osve z ilo klaví rní  vystoupení  dirigentky sboru 

paní Dagmar Lžíčařové i pru vodní  slovo Ing. 

Kamila Vystavěla. Bylo kra sne , z e jsme na 

koncerte  mohli pr iví tat i by vale ho dirigenta 

Miloslava Krejsu a po skonc ení  hojne  

navs tí vene ho koncertu se c leny posede t a pode kovat jim za celoroc ní  propagaci obce.                 

              P. D. 

Novoroční ohňostroj a novoroční přípitek starosty 

obce  

Tato sice vznikla neda vno, 

ale myslí m si, z e je take  

u spe s na . Na Novy  rok se i 

letos ses la, i pr es 

nepr í zen  poc así , spousta 

nas ich spoluobc anu  

z obou obcí , abychom 

spolec ne  pr iví tali novy  

rok 2019. Po pr í pitku 

starosty obce pana Josefa 

Pavlí ka rozza r il oblohu 

kra sny  ohn ostroj. Na sledovalo vza jemne  pr a ní  vs eho 

nejleps í ho mezi na mi spoluobc any. Byl to kra sny  

podvec er plny  pr a telství  a pohody, tak jako to na vesnici kdysi by valo a ma  by t. 
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Tříkrálová sbírka 2019 

Tak jako kaz doroc ne , i letos se v nas ich obcí ch 

konala jedna z nejve ts í ch dobrovolnicky ch 

akcí  v C eske  republice – Tr í kra lova  sbí rka. Tu 

por a da  Charita C R jako pomoc lidem, kter í  se 

ocitli v nepr í znive  z ivotní  situaci. V nas í  obci 

navs tí vili 5. ledna kolední ci se c tyr mi 

pokladnic kami vs echny nas e doma cnosti, 

popr a li a zazpí vali zna mou koledu „My tr i 

kra love , jdeme k va m…“ Da vali jsme s c isty m srdcem financ ní  pr í spe vky na dobrou ve c a 

kra lu m i ne co sladke ho na cestu. Celkova  vy s e daru  z nas ich obcí  byla                                           

19 269,-  Kč. 

Chte li bychom nejen jme nem Charity, ale i obce pode kovat p. Věře Hegerové za 

organizaci, všem dárcům za jejich s te drost a 12 koledníkům z Vanovic za ochotu 

koledovat.                     P. D. 

16. Myslivecký ples 

Myslivecke  sdruz ení  Vanovice-Borotí n tradic ne  zaha jilo letos ní  plesovou sezonu 

v sobotu 5. ledna jiz  16. Myslivecky m plesem. Sa l kulturní ho domu ve Vanovicí ch byl 

jako vz dy hojne  navs tí ven vs emi generacemi. Pr ila kalo je nejen bohate  obc erstvení  

myslivecke  kuchyne , ale i bohata  tombola. Na u vod nechybe lo pr edtanc ení .  
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A teď ty horší věci… 

Konc í cí  rok 2018 pr inesl i ne kolik nepr í jemny ch 

uda lostí . Asi tou nejhors í , ktera  pobour ila vs echny 

nas e obc any, byl „va noc ní  da rek“, ktery  na m 

pr ipravili vandalove  ve Vanovicí ch, konkre tne  pr ed 

Fabrikou. Jen ma lokdo mohl zu stat chladny , kdyz  

uvide l ulomeny  vrs ek pama tne  lí py, kterou jsme 

vysazovali 27. r í jna na poc est 100. vy roc í  zaloz ení  

nas í  C eskoslovenske  republiky. Pr iloz ene  foto snad 

nepotr ebuje dals í  komenta r e. Jiz  jsem ne kde napsal, 

z e nejde jen o materia lní  s kodu, ale pr edevs í m o 

s kodu mora lní , podobnou te , kdyz  jaka si skupina 

v Praze zneuctila presidentskou standartu na 

Praz ske m hrade  c i kytice nas ich pr edstavitelu  17. 

listopadu 2018.       

        P. D. 

 

Porucha na vodovodu v Drválovicích 

První  ty den v tomto roce urc ite  nepote s il nas e spoluobc any z Drva lovic. Dos lo totiz  

k velke  porus e na hlavní m vodovodní m r adu v kopci pod Nova kovy mi, kdy po cele m 

obvodu prasklo litinove  vedení . Vypus te n byl cely  vodojem. Snahou obce bylo udrz et 

vodovod v provozu, ale pr esto jednu noc musela by t voda uzavr ena pro moz nost 

natlakova ní  a vyhleda ní  poruchy, coz  se pr í s tí  den podar ilo. Na sledoval vy kop a nasazení  

svorky na praskle  mí sto. Pravde podobnou pr í c inou poruchy bylo ope t s patne  

zapí skova ní  litiny pr i vy stavbe , podobne  jako u poruchy v c ervnu lon ske ho roku 

v zata c ce k Letovicí m. Dí ky nas im pracovní ku m a obe tavosti starosty obce je vodovod 

ope t v provozu a slouz í  sve mu u c elu. 
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Jubilanti v měsíci lednu 2019    

       

                      

Pospíšilová Jarmila  Vanovice     

Dokoupilová Marie                 Vanovice                           

Mahútová Pavlína            Vanovice    

 

Sedláčková Stanislava           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:                                                   

 

 

Marie       Mahelová                    -         Drválovice         89 let 

Josef         Chmel                           -         Vanovice            54 let 

Anna        Hrabalová                   -        Vanovice             94 let 

 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 
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Pohotovostní služby na zubním oddělení      

      
Leden 2019   
         
1. 1. MUDr. Řehořková, Blansko, K. H. Máchy 17                                 777 208 159  
5. 1. MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18                   516 474 018  
6. 1. MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9                                       735 056 656  
12. 1. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38                516 462 203  
13. 1. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38                              516 462 203  
19. 1. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15                                                516 474 310  
20. 1. MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové nám. 16             774 710 550  
26. 1. MUDr. Grenarová Marie, Poliklinika Blansko, Sadová 33        724 081 182  
27. 1. MDDr. Veselý, Letovice, Masarykovo náměstí 162/38             792 325 591  
         
Únor        
         
2. 2. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b                                            516 418 788  
3. 2. MDDr. Koudelková, Blansko, Pražská 1b                                         516 419 538 

 

 

SPORT   

  STOLNÍ TENIS       

 
Regionální přebor III. třídy 
 
Vanovice A - Okrouhlá A      10 : 8 
Body: Tajovský Zbyněk             4 
            Klement R.                         3 
            Kubín Fr.                            1 
 Lébiš P.                                2 
 
Žďárná C - Vanovice A         5 : 13 
Body: Dokoupil Jiří      4,5 
           Gonšor Michal                   4 
            Kubín Fr.                            2,5 
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            Klement R.                         3,5 
  Ševčík Fr.                           3 
 
Regionální přebor IV. třídy 
 
Velké Opatovice C - Vanovice B       14 : 4          
Body:  Ševčík Fr.                                            2 
             Chlup Radek                                       1 
   Palbuchta K.                                       1 
 
 
 
VÁNOČNÍ TURNAJ MLÁDEŽE    
V sobotu 22. 12. 2018 se za účasti 8 
hráčů uskutečnil turnaj mládeže ve 
stolním tenisu. Prvenství obhájil 
Kryštof Palbuchta.  
Pořadí: 1. Kryštof Palbuchta 
               2.  David Chalupa                                           
               3. Jakub Přikryl (Vážany)                
 
 
 
 
 
 
 
 
SILVESTROVSKÝ TURNAJ DOSPĚLÝCH 
Turnaj dospělých ve stolním tenisu se 
konal ve středu 27. 12. 2018 rovněž v 
počtu 8 účastníků. 
Pořadí:  1.  Gonšor Michal 
                2.  Tajovský Zbyněk 
                3.  Lébiš Pavel                    
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ŠACHY 
 
Boskovice - Vanovice     3,5 : 1,5             Vanovice – Boskovice     1 : 4 
Body:    Kubín Fr.                    1                        Body:        Kubín Fr.              1 
                Klement R.                 0,5            
 
 
 
 
Silvestrovský Šachový turnaj 
 
Oslovil pět mladých hráčů. 
 
Pořadí:         1.   Špidla Vít (Obůrka) 
  2.   Chalupa David 
  3.   Řehák Štěpán 
  4.   Řehák Šimon 
  5.   Pírek Karel                     
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Pozvánka na 

obecní ples 

 

Obec Vanovice společně s TJ Sokol Vanovice Vás srdečně zvou na              

      XIII. Obecní ples 

který se koná v sobotu  9. února 2019 v kulturním domě ve 

Vanovicích 

Začátek ve 20.00 hodin. 

Hudba: MIX Boskovice 

Připraveno je bohaté občerstvení a tradiční tombola. 

Chybět nebude ani malý doprovodný kulturní program. 
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Nedávno se nám dostala na obec básnička složená na počest našeho pěveckého 

sboru Vlastimil, a protože je začátek nového roku, snad se i Vám bude líbit. 
(složeno k oslavě 130. výročí založení pěveckého sboru Vlastimil Vanovice) 

 

Je u nás vesnice       však také ve středu 

zvaná Vanovice       se schází ke zpěvu. 

a kolem šumí les i háj,      Kdysi se tu zrodil 

otvírá se tu širý kraj      sbor jménem Vlastimil, 

půvabné velice       ač zpívá už 130 let, 

jsou ty Vanovice       není to žádný vetchý kmet 

Jen vyjdeš z domu ven      a svěže hlaholí 

a vypravíš se sem,       po celém okolí. 

Hned spatříš věže chrámové,     Však nejen doma zní 

Jak ruce k nebi zdvižené,         ty zpěvy koncertní 

Do dálek hledíce,       i po naší republice, 

To jsou Vanovice.       Všejany, Dunajovice, 

Jak sjedeš z kopečku,      tam všude Vlastimil 

Jsi u kostelíčku,       sémě hudby zasil. 

Sám kníže Václav v tichosti     Ať další stovky let, 

Je patronem té farnosti      sbor oblažuje svět, 

A střeží ulice,       ať zpěváčci i pěnice 

To jsou Vanovice.       dál pějí lidem od srdce. 

Žije tu bodrý lid,       Ať vzkvétá Vlastimil 

Jenž umí hudbu ctít.      A s ním Vanovice. 

A nejen každé neděle 

Tu zpívá Pánu v kostele, 
         Marjánka Nečasová, 16. 6. 2018 
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A úplně závěrem ještě dva historické pohledy na naše obce 

 

 

 
 

 
 

 

Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 3,- Kč. 

Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz. 

Obecná škola ve Vanovicích v r. 1933 

Drválovický mlýnek v r. 1933 

mailto:vanovice@vanovice.cz

