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Vážení spoluobčané,         
jedno známé pořekadlo nám říká „Na Hromnice o hodinu více“ a je skutečně 

pravdivé. Dny se nám prodlužují, občas i zářivé slunce rozveselí náš krásný 

kraj. Už jsme si pomalu mysleli, že se zima ani neukáže. Je dobře, že jsme se mýlili. Vždyť 

únorová krajina pokrytá sněhem je alespoň malou náplastí na minulý suchý rok a kéž by 

i posílila naši utrápenou přírodu.  

Doba od začátku roku je spíše obdobím klidu, přesto máme co hodnotit a hlavně 

připravovat. 

Akce rázu investičního byly v minulém roce zdárně ukončeny a tak naši pracovníci jen 

zápasí s nápory sněhu a ledu, které se střídají s rychlým táním. Povodí Moravy se pustilo 

do čištění části potoka u autostrády, kde docházelo pravidelně k zaplavování okolních 

polí. 

V minulém měsíci zasahovali naši hasiči společně s členy SDH Velké Opatovice u 

nahlášené události u mostu mezi Vanovicemi a Šebetovem, kde došlo k odlomení části 

kmenu, a hrozil pád na silnici. 

V uplynulém měsíci tradičně proběhly hodnoticí výroční schůze našich 

nejvýznamnějších společenských organizací, sborů dobrovolných hasičů ve Vanovicích i 

v Drválovicích. Rovněž TJ Sokol Vanovice zhodnotila svou roční práci, která vyvrcholila 

v loňském roce Tělovýchovnými slavnostmi ve Vanovicích a následnou účastí našich 

cvičenců na pražském Všesokolském sletu. O aktivitách Sokola jste ve Zpravodaji 

průběžně informováni, takže dnes vám v další části přineseme výroční zprávy o činnosti 

obou našich hasičských sborů za uplynulý rok v plném znění. 

K posunu došlo i při pokračování záznamů v naší kronice, kdy pan Jansa dokončil léta 

2013–2015. Po schválení zápisů zastupitelstvem, včetně let 2016–2018, bude zakoupen 

obal a jednotlivé záznamy zde budou postupně ukládány. 
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Na obci intenzivně probíhají přípravy akcí na rok letošní, připravují se projektové 

dokumentace, žádosti o dotace a vše, co souvisí s rozvojem obce.  

Ještě jednu, dosti neradostnou zprávu vám chci sdělit. Kdo chodíte do lesa v okolí našich 

obcí, určitě jste šokováni vykácenými planinami, jak v obecních lesích, tak i u ostatních 

majitelů. Je to krutá daň suchému roku a řádění kůrovce. V obecních lesích již bylo 

vykáceno téměř  tisíc m3 smrkového lesa, jehož výkupní cena není vůbec příznivá. 

Prodej dřeva a jeho výtěžek nám navíc způsobil, že jsme překročili miliónovou hranici 

vlastních příjmů a nově se staneme plátci DPH. Takže obec bude veškerý prodej 

zatěžovat 21% DPH. 

Zastupitelstvo se sešlo od počátku roku již na druhém jednání a asi nejdiskutovanějším 

tématem bylo zvýšení ceny za vodné od 1. 1. 2019. Blíže se k tomuto vrátíme 

v samostatném příspěvku. 

Těsně před schválením je nový Řád veřejného pohřebiště, který budou zastupitelé 

schvalovat na příštím jednání. Prosím, abyste si jej přečetli, protože jeho dodržování by 

mělo přispět ke zkvalitnění správy našeho hřbitova. 

Obec společně s TJ Sokol Vanovice uspořádaly XIII. Obecní ples, který se uskutečnil v 

sobotu 9. února v kulturním domě. Šlo opět o akci na výborné kulturní a společenské 

úrovni, včetně vystoupení mažoretek VO CO GOU z Letovic.  Nechyběla ani hodnotná 

tombola a kvalitní občerstvení. Foto z plesu naleznete v další části Zpravodaje. 

Přelom měsíce ledna a února je i obdobím chřipkovým, ani mnohým z nás se to 

nevyhnulo. Snad zlepšení situace pomohou i nastávající jarní prázdniny, které v našem 

kraji začínají od pondělí 11. února. V souvislosti s chřipkovou epidemií byl vyhlášen 

zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních, včetně boskovické nemocnice. 

Náš kulturní výbor připravuje tradiční maškarní ples, pozvánku naleznete v další části 

Zpravodaje. V jednání jsou i dvě divadelní představení, která by měla proběhnout 

v měsíci březnu. Pozvánky naleznete v březnovém Zpravodaji. 
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Ještě jednou se vrátím k vandalskému činu, zneuctění zasazené lípy před Fabrikou. 

Doposud se nepodařilo „výtečníky“ dopadnout, a tak jsme se rozhodli, že na jaře na 

stejném místě vysadíme lípu novou. Tu poničenou přesadíme na jiné místo a stane se 

mementem neúcty a hulvátství v naší obci. 

Tolik k událostem minulého období.       Petr Dvořáček 

 

Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Vanovice 

 

 

Datum konání:  28. 1. 2019 
Čas konání:        17:30 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: --- 
 
Ověřovatelé:   Lenka Chalupová, Lukáš Kohoutek 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o dílo 

4. Kalkulace vodného na rok 2019 

5. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny 

6. Smlouva o propachtování pozemku 

7. Rozpočtové opatření č. 16 

8. Různé a závěr 
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a) Usnesení 1/4: OZ schválilo program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/4: OZ bere na vědomí plnění usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce 

c) Usnesení 3/4: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/4: OZ schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Luďkem Halašem na zhotovení 
projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby 
„Rybník Vanovice – obnova“ v celkové ceně 89.000,- Kč bez DPH a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/4: OZ schvaluje zvýšení ceny vodného v obci Vanovice o 9,- Kč bez 
DPH na celkovou cenu 44,- Kč bez DPH 

f) Usnesení 6/4: OZ schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši 10.000,- Kč 

starostovi obce Vanovice  

g) Usnesení 7/4: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16 

h) Usnesení 8/4: OZ schvaluje Smlouvu s firmou KORDIS JMK, a.s., Nové sady 

946/30, 602 00 Brno, IČ 26298465, na dodávku a aktualizaci programového 

vybavení informačního panelu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

 

 

Komentář ke zvýšení ceny vodného od 1. 1. 2019 

 

Jak jste se dočetli v usnesení z jednání zastupitelstva, dochází od 1. ledna t.r. ke zvýšení 

ceny vodného v našich obcích. Ke zvýšení nás vedly následující důvody: 

 

Důvody zvýšení ceny vody na 44,-Kč – bez DPH  

Celkové náklady na vodu za rok 2018  - 1 109 299,-Kč 

Celková ztráta 245 009,-Kč 

Dle zákona 274/2001 Sb. musí cena vodného obsahovat veškeré náklady a rezervu na 

obnovu a údržbu vodovodního řádu. Zvýšením ceny tento požadavek narovnáme.  

V loňském roce bylo odstraňováno pět větších  poruch na vodovodního řádu, některé se 

podařilo opravit vlastními silami. Přesto je zajištění vody ztrátové. V ceně  vodného jsou 

promítnuty tyto náklady : úprava vody, elektrická energie, vzorky a rozbory vody, 

mzdové náklady, poplatek za odebranou podzemní vodu, odpisy infrastruktury, nákup 

vody (přivaděč),poruchy. Další nepřímé náklady, které ovlivňují cenu slábnutí našich 

zdrojů vlivem dlouhotrvajícího sucha v posledních letech, odkalování a černé odběry.  

V průběhu roku bude pořízeno zařízení pro vizuální kontrolu jednotlivých  přípojek pro 
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zamezení ztrát upravené vody před vodoměrem.  V případě zjištění neoprávněného 

odběru dle §10  zákona 274/2001 Sb. se osoba dopustí přestupku za  který  je výše 

uložené pokuty do výše 50 000,- Kč.  

Josef Pavlík  

 

Upozornění na úhradu nedoplatků za vodné 2018 ,  poplatků za odvoz TDO a psy 

2019 

Připomínáme všem našim občanům, že termín doplatků za odebranou vodu za rok 

2018, dle doručených faktur,  poplatek za odvoz TDO za rok 2019 a za psy 2019 jsou 

splatné nejpozději 31. března t.r.  

Výše poplatků zůstává stejná, tzn.  550,- Kč za trvale přihlášenou osobu, u chat a chalup 

rovněž za objekt 550,- Kč za rok. 

Beze změny zůstávají i poplatky za psy. Tzn. za prvního 50,- Kč a dalšího 70,- Kč /rok. 

Platbu můžete provést i převodem na účet obce – 108911076/0300 a uveďte, čeho se 

platba týká. 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti SDH Vanovice v roce 2018 

11. ledna 2019 

Vážení bratři a sestry hasiči, vážení hosté dovolte,  abych vás seznámil s činností sboru 

za uplynulý rok 2018. Nejprve však uctíme památku minutou ticha bratrů a sester, kteří 

se dnešního dne nedožili. 

Začátkem roku jsme se sešli v sále záložny na výroční valné hromadě  abychom 

zhodnotili rok 2017. 
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V únoru jsme si dali trošku šlofíka, abychom hned druhý březnový den vyzkoušeli své 

bruslařské schopnosti na veřejném bruslení na dolním rybníce, kde se vyčerpaným 

sportovcům podával svařák. 

Duben byl,  co se týká činnosti sboru velmi  bohatý . Členové sboru se podíleli na 

výsadbě sadu na Stádlech. Posbírali staré železo. Konec dubna patřil již tradičnímu 

pálení čarodějnic,  kde rok od roku pravidelně stoupá účast návštěvníků, ale neklesá 

počet čarodějnic. 

V květnu se zástupci sboru účastnili okrskové schůze v Drválovicích, která se konala pod 

širým nebem v prostorách výletiště v Drválovicích. Koncem měsíce proběhl trénink 

mužů na okrskovou soutěž v Uhřicích, která se konala hned následující den. 

Koncem června členové sboru s pomocí cisterny SDH Cetkovice vyčistili požární nádrž v 

Křemílkách. 

Začátkem července se náš sbor účastnil zásahu při požáru pole v Drválovicích. Dále  

proběhly  rybářské závody dětí, kde se opět jako minulý rok nechytla žádná ryba a tak si 

ceny pro závodníky rozebralo všech devět závodníků, kteří tak byli odměněni za svou 

trpělivost při čekání na úlovek. Za kulturním domem jsme uspořádali opékání makrel,  

aby  jsme nakrmili vyhladovělé občany Vanovic. Koncem července proběhl zásah v RD 

ve Vanovicích ,  kde hasiči z Velkých Opatovic  likvidovali hnízdo sršňů. A aby té práce v 

červenci nebylo málo, tak jsme ještě měli na starost technické zajištění 7. 

Malohanáckého  jarmarku. 

První srpnový den jsme na dolním rybníce zkoušeli připravenost  našich  čerpadel při 

provzdušňování vody .  Jedenáctého srpna se zástupci sboru účastnily oslav k 140 letům 

založení SDH Uhřice. A o týden později proběhly noční rybářské závody dospělých, kde 

se podařilo ulovit i nějaké ryby, které se dlouho do noci oslavovali. 

Druhý týden v září se zástupci sboru účastnili oslav 100. výročí založení republiky ve 

Velkých Opatovicích. V tomto měsíci jsme ještě opravovali hráz dolního rybníka. A na 

státní svátek jsme vyzkoušeli připravenost zásahové jednotky  na námětovém cvičení v 
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Úsobrně. Na místě jsme byli za 20 minut a v největším počtu ze všech zúčastněných.  V 

ten den se ještě zástupci sboru účastnily slavnostní schůze SDH Knínice. 

Koncem října jsme uspořádali oslavy výročí 100 let založení republiky spojené s 

lampionovým průvodem. 

Na závěr bych Vám chtěl popřát hodně štěstí a zdraví v novém roce a děkuji za 

pozornost.                              Lukáš Čížek 

 

Zpráva o činnosti SDH Drválovice za rok 2018   dne 19. ledna 2019 

Členská základna Sboru dobrovolných hasičů Drválovice plnila v roce 2018 jako 

každoročně klasické úkoly vyplývající z náplně její činnosti.  

Dne 14. 4. 2018 již tradičně proběhl v Drválovicích „Den Země“.  Drválovičtí se po 

zimním období aktivně pustili do úklidu.  A to nejen svých domovů a zahrádek, ale i 

okolí své obce. To, kde žijeme, nám rozhodně není lhostejné. Zaměřili jsme se na okolí 

přístupových komunikací a dále hlavně na úklid hasičského výletiště. Daří se nám 

prosazovat myšlenku, že chceme nadále žít v čistém a zdravém životním prostředí.    

Dne 12. 5. 2018 naše organizace provedla zajištění pořádání okrskové schůze. Naprosto 

netradičně  jsme ji uspořádali na našem lesním výletišti.  Sice nám dělalo velkou starost 

zajištění pravého letního počasí,  ale náš propočet se zdařil. Za krásného slunečného dne 

se nám podařilo s tímto úkolem perfektně vypořádat. Zástupci okolních hasičských 

sborů pak byli velice překvapeni možnostmi našeho sboru, úrovní připravenosti 

výletiště a taktéž i připraveným občerstvením. Některým se doslova těžko odcházelo.   

Dne 16. 6. 2018 se drválovické soutěžní družstvo SDH zúčastnilo I. kola požárního 

sportu, které se konalo za pěkného počasí ve vzorně připraveném sportovním areálu 

v obci Uhřice.  Byla to již tradičně silně obsazená soutěž. Do popředí se probojovala 

družstva, jejichž  secvičenost byla přímo ukázková.  Nasazená úroveň cvičení byla i pro 

nás velkou inspirací. Rozdíly mezi družstvy byly opravdu jen vteřinové.  Naše družstvo 

starších mužů splnilo svou disciplínu.  Obsadili jsme 5. místo.  I zde dokázali Drválovičtí, 

že dokážou podat řádný výkon. Jen na doplnění uvádím, že jsme před tímto provedli 

nácvik a secvičení družstva. Taktéž musím upozornit, že to bylo premiérové nasazení 

našeho nového vybavení. Konkrétně nově zakoupených savic. Nové savice jsme si 

zakoupili přes veškeré dané sliby za své peníze. 
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V období července až srpna jsme prováděli odstraňování kůrovcové kalamity. Kůrovec  

pronikl v důsledku příznivých klimatických podmínek i k nám na smrkový porost do 

areálu lesního výletiště. Dne 14. 7. 2018 jsme započali s těžbou napadených stromů.  

Dále jsme brigádnicky pokračovali 28. 7. 2018. Vytěžené dřevo pak bylo odprodáno 

zájemcům z řad hasičů.  Bohužel, jak se ukázalo v současné době, je napadení lesa hodně 

rozsáhlé a bude nutno provést další těžební dočištění našeho pozemku – výletiště.  

 

Dne 28. 7. 2018 jsme se na žádost Obecního úřadu Vanovice účastnili pietního aktu při 

kladení věnců k památníku obětí I. světové války ve Vanovicích. V historickém 

hasičském oblečení jsme se tohoto úkolu důstojně zhostili. 

  

V létě naše organizace pořádala taneční zábavu. Termín vyšel na sobotu 4. 8. 2018.  

Příprava akce byla ztížena probíhajícími okolními těžebními pracemi. Komplikací pak 

bylo nutné okamžité zaplocení spodní části výletiště ve směru k pomníku, kde probíhala 

daná těžba.  Zde musím opět pochválit účast členské základny.  Chválím je jak po stránce 

organizační, tak i přímo při zajištění akce samotné. Hudební produkce byla zajištěna 

skupinou Eminence.  Taneční zábava se zdařila.   

V průběhu roku 2018 se taktéž vedení našeho SDH průběžně účastnilo různých 

zasedání, porad a aktivit v našem okrsku.  V listopadu 2018 se bratr K. Valenta jako 

zástupce naší organizace zúčastnil shromáždění představitelů sborů a okrsků okresu 

Blansko, které proběhlo v kulturním zařízení v Drnovicích. Účastníci zde byli seznámeni 

s dosavadní činností a plány na další rozvoj.  Podařilo se udržet dobré kontakty s naším 

okresním blanenským vedením (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.)    

Ke stavu členské základny uvádím současný počet 29 členů.   

Nyní bych se chtěl zmínit o té veselejší stránce žití. V roce 2019 někteří naši členové 

oslaví životní jubileum - připomínám oslavence, a to, že 40 let oslaví René Hrdý. 

Dále jen uvádím, že souhlas se zveřejněním připomínky výročí narození nebyl u dalších 

osob zajištěn, a tedy plně respektujeme ochranu osobních dat. 

Děkuji každému, kdo přispěl ke konání uvedených akcí našeho sboru - právem mu 

přísluší uznání a poděkování za odvedenou práci.  

 To je všechno k zprávě o činnosti našeho SDH Drválovice za rok 2018.  

 

Karel Valenta 
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Fotogalerie z akcí 

 

                        

Výroční členská schůze SDH Vanovice dne 11. ledna 2019 

 

       

Výroční členská schůze TJ Sokol Vanovice v jídelně KD  20. ledna 2019 
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Dne 15.1. došlo k nahlášení poškození stromu před mostem na silnici k Šebetovu. Kromě 

jednotky SDH Vanovice, zasahovala i JPO Velké Opatovice. 

 

         

 

 

 

 

Čištění potoka před autostrádou – provádí podnik Povodí Moravy 

       

 

 

 



12 12 

 

XIII. Obecní ples, pořádaná společně s TJ Sokol Vanovice 
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Jubilanti v měsíci lednu 2019    

Čejka Vladimír          Vanovice     

Buttová Marcela                       Vanovice                           

Fadrný Vladimír                        Vanovice    

Chalupa Josef                             Vanovice  

Zemanová Miroslava               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    

 

Služba je sloužena od  8.00 do 13 .00 hod   

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

  

tel. 545 538 111.      

Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje 
ve všední dny 
od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 
hodin do 20.00 hodin. 
 

      
Únor       2019 
        
 
2.2. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 
3.2. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b 516 419 538 
9.2. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
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10.2. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
16.2. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
17.2. MDDr. Vrbová  Knínice u Boskovic, 330 516 452 808 
23.2. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
24.2. MDDr. Janáč  Boskovice, Lidická 10 537 021 289 
        
 
Březen  

      

        
2.3. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 
3.3. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 

    
     
    

SPORT   
 

STOLNÍ TENIS     

 

Regionální přebor III. třídy                               Regionální přebor IV. třídy 

  

Vanovice A – Velenov A  4 : 14                      Vysočany C – Vanovice B  10 : 8 

Body: Gonšor M.     1,5                  Body:  Kubín Fr.    3   

           Klement R.     1                           Ševčík Fr.  2,5  

           Kubín Fr.        1                     Chlup R.   2,5 

           Lébiš P.         0,5  

 

Vanovice A – Bořitov B  10 : 8                       Blansko F – Vanovice B  6 : 12 

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

           Gonšor M.       3,5                       Lébiš P.         3,5  

           Klement R.      2                                                     Chlup R.       3,5 

           Kubín Fr.         1                        Palbuchta K. 0,5 



15 15 

 

 

Petrovice A  Vanovice A  17 : 1                     Vanovice B – Petrovice B  7 : 11 

Body: Klement R.   1                                        Body: Ševčík Fr.       3,5 

                                Lébiš P.          2 

                                                                                        Palbuchta K. 1,5 

 

 

POZVÁNKY 
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Pozvánka na další přednášku p. Dany Šimkové 
 

Obec Vanovice Vás zve na další ze série přednášek p. Dany Šimkové, tentokrát věnované 
blížícím se Velikonočním svátkům. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek  14.   března 
2019 v 18.00 hod v sále na Záložně. 

 
Velikonoce 

 
 
 

 

 

 

Mnoho lidí si Velikonoce spojuje především s vajíčky a pomlázkou. Jejich původ je ale mnohem 
zajímavější a s tímto Vás chci seznámit. Spolu s židovským národem utečeme z Egypta a pak už 
se přesuneme do našeho letopočtu, kdy prožijeme poslední týden života Ježíše Krista a budeme 
sledovat úplné počátky křesťanství až po seslání Ducha Svatého. Povídání obohatí hudebními 
ukázkami z muzikálu Jesus Christ Superstar, nádhernými skladbami od slavných autorů a 
ukázkami z filmů, které se velikonoční tématikou zabývají. 

 

 

 
 

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

