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Vážení spoluobčané,   

březnový Zpravodaj si nedokážu představit s jiným úvodem, než bez upřímného 

a srdečného přání našim maminkám, babičkám, tetám, k Mezinárodnímu dni 

žen. Chtěl bych všem ženám k tomuto svátku popřát vše nejlepší a poděkovat, 

nejen za všechny muže, za to, co pro nás děláte. Vždyť bez Vás by nebylo života, 

bez Vás by to nebyl ten správný domov. Takže srdečné blahopřání a velké díky. 

K blahopřání se připojuje i starosta obce a celé zastupitelstvo. 

A nyní k událostem v obci. Měsíc únor je tradičně měsícem plesů. O obecním, 

který proběhl 9. února, jsem psal již v minulém Zpravodaji. Byl již XIII.,  

pořádaný společně s TJ Sokol Vanovice. Zapojili se i členové kulturního výboru 

obce. Výtěžek plesu, který přesáhnul 50 tisíc Kč, byl odměnou za obětavou práci 

s přípravou a zajištěním průběhu. Bude plně využit pro činnost jednotlivých 

oddílů TJ Sokol Vanovice i dalších akcí pro naše děti. 

Druhou neméně úspěšnou akcí byl tradiční maškarní karneval, který se 

uskutečnil v sobotu 23. února.  Účast letos předčila všechna očekávání a myslím, 

že karneval naplnil přání návštěvníků, ale i pořadatelů, členů kulturního výboru. 

K průběhu se vrátíme  v další části Zpravodaje. 

Obec pokračovala v přípravě a podávání žádostí o dotace z Jihomoravského 

kraje i ministerstev. Jedná se o žádosti o dotace na opravu komunikace Dražky, 

nový počítač do knihovny, opravu kříže u kostela sv. Václava.  

Pracovníci obce se po sněhových návalech opět věnují jarní údržbě zeleně. U 

zastávky ve Vanovicích byla naistalována nová světelná tabule, která ukazuje 

přesné příjezdy linek 277 a 253 s promítnutím případného zpoždění. 
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V obecních lesích pokračuje těžba stromů zasažených kůrovcem. Kdo jste 

zavítali, třeba jen na okraj lesa v Drválovicích v okolí výletiště, určitě jste zakusili 

pocit nejen kalamitního stavu, ale i totální zkázy, kterou bude muset naše 

generace postupně překonávat. 

Agrospol Knínice dokončuje bourání obou kravínů ve středisku ve Vanovicích 

tak, aby byl připraven prostor pro výstavbu nového moderního 

velkokapacitního kravína. 

Odstraněním poruch na našem vodovodu se podařilo výrazně snížit odběr vody 

z přivaděče, i když vidíme, že ani v zimě naše zdroje spotřebu v žádném případě 

nepokryjí. 

Co v nejbližším období připravujeme? Jak jste již posledně byli informováni, ve 

čtvrtek 14. března v 18 hodin proběhne na Záložně další přednáška paní Dany 

Šimkové věnovaná tradicím Velikonoc a úplným začátkům křesťanství spojená 

s hudebními ukázkami a záběry z filmů.  

Hned v neděli 17. března přivítáme v našem kulturním domě divadelníky 

z Velkých Opatovic s klasikou od N. V. Gogola Revizor. Další divadelní 

představení připravujeme na počátek dubna, konkrétně v sobotu 6. 4., kdy se ve 

Vanovicích poprvé představí ochotníci z Rájce-Jestřebí. Uvedou rovněž klasiku -  

Bylo nás pět od Karla Poláčka. Srdečně všechny zveme. 

Nechtěl bych zapomenout ani na vítání občánků, které proběhne v neděli 31. 3. 

v 10 hodin  v sále Záložny. Přivítáme 4 děti s jejich rodiči a rodinami a přijmeme 

je do řad obyvatel naší obce. 

      Petr Dvořáček 
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Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 

Datum konání:     1. 3. 2019 
Čas konání:           17:00 hod.  
Místo konání: zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:          Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka 

Chalupová, Lukáš Kohoutek, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., 
Miroslav Přibyl 

 
Omluveni: Linda Krejčiříková, Josef Pavlík ml. – příchod 17.10 hod. 
 
Ověřovatelé:   Lenka Chalupová, Bc. Svatopluk Dračka 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Určení fondu obnovy a finanční rezervy vodovodního řadu 

4. Řád veřejného pohřebiště Vanovice 

5. Smlouva o propachtování pozemků firmě AGROSPOL, agrární družstvo 

Knínice 

6. Inventarizace majetku k 31. 12. 2018 

7. Projednání příspěvku na pojízdnou prodejnu pro Drválovice 

8. Žádost o příspěvek spolku Zelené Vendolí 

9. Různé a závěr 

 

 

a) Usnesení 1/5: OZ schválilo program jednání 5. zasedání zastupitelstva 

obce 

b) Usnesení 2/5: OZ bere na vědomí plnění usnesení 4. zasedání 

zastupitelstva obce 
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c) Usnesení 3/5: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/5: OZ schvaluje určení bankovního účtu u České národní banky 
jako fondu obnovy a finanční rezervy vodovodního řadu v souladu se 
zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu 

e) Usnesení 5/5: OZ schvaluje „Řád veřejného pohřebiště Vanovice“ 
f) Usnesení 6/5: OZ schvaluje pachtovní smlouvu s firmou AGROSPOL, 

agrární družstvo Knínice na pozemky p. č. 985 o výměře 537 m² v k. ú. 

Vanovice, p. č. 424/2 o výměře 1.881 m² v k. ú. Vanovice, p. č. 312/11 o 

výměře 1.685 m² v k. ú. Drválovice a p. č. 312/12 o výměře 5.286 m² v k. ú. 

Drválovice a pověřuje starosty obce podpisem smlouvy 

g) Usnesení 7/5: OZ schvaluje inventarizaci majetku obce Vanovice ke dni 31. 

12. 2018 a inventarizaci majetku Základní školy a mateřské školy Vanovice 

ke dni 31. 12. 2018 

h) Usnesení 8/5: OZ bere na vědomí žádost o příspěvek na provoz pojízdné 

prodejny firmy Pekárny Blansko pro část obce Drválovice 

i) Usnesení 9/5: OZ bere na vědomí žádost o příspěvek záchranné stanici 

Zelené Vendolí 

j) Usnesení 10/5: OZ schvaluje zpracování Územní studie zástavby pozemků 

„Na Rozpadlé“ podle varianty „C“ 

 

Jaro už klepe na dveře… 

 

    

 



6 

 

Fotokronika a komentáře z dění v obci  

 

Maškarní karneval 

V sobotu 23. 2. 2019 se konal v mí stní m kulturní m dome  ve Vanovicí ch tradic ní  

karneval por a dany  Kulturní m vy borem obce Vanovice. Karneval se nesl v duchu 

poha dky S í lene  smutna  princezna a bavil nejen de ti, ale i dospe le . Byl obohacen 

pestrou tombolou, soute z emi nejen pro de ti, cukrovou vatou, fotokoutkem, 

bohaty m obc erstvení m a sce nkami z poha dky. Jako zpestr ení  jsme mohli vide t 

vystoupení  tr í  dí vek ze Za kladní  ume lecke  s koly Jeví c ko pod vedení m paní  Aleny 

Dosedlove . K vide ní  byly masky princezen, spidermanu , jeptis ek, berus ek, ví l, 

zví r a tek, ale i cele  s moulí  a Addamsovy rodiny. V pru be hu akce na m take  zumbou 

rozhy bala boky c a st s moulí  rodiny. De kujeme vs em zu c astne ny m a hlavne  

cele mu kulturní mu vy boru za skve lou pra ci.        

                   Addamsova rodina 
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Organizace letos ní ho  karnevalu nejen pro de ti byla opravdu na roc na . Kulturní  

du m doslova praskal ve s vech. Takovou u c ast jsme tu jes te  neme li. Omlouva me 

se pr í tomny m za nedostatek mí sta, bohuz el jsme nepoc í tali s takovou u c astí . Ale 

vs e dopadlo nakonec dobr e. Doufa me, z e si to zu c astne ní  patr ic ne  uz ili a hlavne  

de ti byly spokojene . Tombola byla letos take  pestra  a za to bych chte la pode kovat 

vs em sponzoru m a vedení  obce za velikou podporu. Moje velike  dí ky ale hlavne  

patr í  vs em c lenu m Kulturní ho vy boru a jejich rodinny m pr í slus ní ku m za jejich 

c as, obe tavost a za jem. Jmenovite  potom Petru S te pa novi za ozvuc ení , bez ne j by 

to proste  nes lo. 

                                                                                        Za Kulturní  vy bor Lenka Chalupova  
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Kůrovcová kalamita v lesích 

    

 

 

Bourání kravínů ve Vanovicích 
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Infotabule k odjezdům autobusů ve Vanovicích a sloupek na dobíjení 

elektrických kol a mobilů 

Jak jste si jiste  vs imli, pr ed obecní m u r adem se objevil novy  

sloupek se za suvkovy mi 

vstupy. Jedna  se o 

nabí dku obc anu m i 

turistu m a slouz í  na 

dobí jení  elektrokol, ktera  

se rozma hají , a take  

k dobí jení  mobilu . Je 

nutne  s sebou mí t dobí jecí  kabely.  

Da le u c eka rny sví tí  infopanel, jenz  ukazuje 

pr í jezdy autobusu  linek 277 a 253, ktere  projí z de jí  nas í  obcí . Je na nich skutec ny  

c as pr í jezdu vc etne  pr í padne ho zpoz de ní . 

Obe  akce byly realizova ny v ra mci Svazku obcí  Mala  Hana  a financ ne  je jako 

pilotní  projekt podpor il Jihomoravsky  kraj. 

 

Nová plošina v kulturním domě a úschovna míčů 

V kulturní m dome  byla po ne kolika desetiletí ch rozebra na plos ina, ktera  slouz ila 

pro vy me nu za clon a dals í  vy s kove  pra ce a pro její  va hu ji muselo obsluhovat 

nejme ne  6 lidí . Byla z ní  ude la na ohrada na u klid mí c u . Pro vy s kove  pra ce byla 

zakoupena plos ina z hliní ku odpoví dají cí  va hy. 
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Děti narozené v měsíci únoru 2019 :  

 

Matyas Figura                                       Vanovice    

 

Rodičům blahopřejeme a novorozenci přejeme radostný a šťastný život. 

 

 

 

Jubilanti v měsíci březnu  2019                               

 

Šimončičová Hedvika    Vanovice     

Špidla  Milan               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 

 

Březen       
        
3.3. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
4.3. MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 
10.3. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 
11.3. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 
17.3. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 
18.3. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018 
24.3. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 
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25.3. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
30.3. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
31.3. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 
        
Duben       
        
1.4. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 
2.4. MUDr.Grenarová Marie Poliklinika Blansko, Sadová 33 724 081 182 
7.4. Dr. Gudko Iurii Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 265 
 

 

 

   

Služba je sloužena od  8.00 do 13.00 hod   

Mimo výše uvedenou je pohotovostí 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. 
 

OZNÁMENÍ 

 

 

Výběr poplatků v Drválovicích 

Upozorňujeme občany z Drválovic, že výběr poplatků za TDO, poplatků za psy a 

nedoplatků či přeplatků za vodné bude v Drválovicích probíhat v pondělí 18. 

března 2019 v době od 15 do 17 hod v budově obecního úřadu v Drválovicích. 

 

 

Vymáhání nedoplatků 

Obecní úřad Vanovice oznamuje, že od dubna 2019 přistupuje k exekučnímu 

vymáhání nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad, ze psů a za 

vodné. 

Vyzývá proto občany, kteří dosud nezaplatili výše uvedené poplatky za rok 2018 

nebo dřívější období, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili nebo se dostavili 

k řešení jejich úhrady. 

V případě zahájení exekučního řízení budou kromě nedoplatků vymáhány také 

exekuční  náklady.
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POZVÁNKY 
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SPORT 
 

STOLNÍ TENIS 

 

 

Regionální přebor III. třídy                               Regionální přebor IV. třídy 

  

Bořitov B – Vanovice A  12 : 6                   Vanovice B – Křetín C  10 : 8 

Body: Gonšor M.      2             Body: Lébiš P.      3,5   

           Dokoupil J.    1,5                      Kubín Fr.   2,5 

           Klement R.    1,5               Ševčík Fr.   2 

           Tajovský Z.    1                                                     Chlup R.     2  

V. Opatovice B – Vanovice A  13 : 5              Okrouhlá B – Vanovice B  8 : 10 

Body: Klement R.   2,5             Body:  Chlup R.         3,5  

           Gonšor M.     1                  Kubín Fr.     2,5 

           Lébiš P.         1                                                         Lébiš P.         2,5 

           Kubín Fr.      0,5                  Ševčík Fr.     1,5 

 

Vanovice A – Petrovice A  6 : 12                     Vanovice B – Vysočany C  9 : 9 

Body: Gonšor M.     2,5                                        Body: Kubín Fr.   3 

 Lébiš P.         1,5                                       Lébiš P.      2   

            Kubín Fr.       1                                                        Chlup R.    2 

            Chlup R.        1                                                         Ševčík Fr.  2 
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Závěrem.  

Zastupitelstvo obce, jak se dočtete v zápise z usnesení, po předchozím projednání na 

Jihomoravském kraji, schválilo nový „Řád veřejného pohřebiště“. 

Tento byl vyvěšen na úřední desce obce, na webových stránkách www.vanovice.cz  a 

jeho zkrácená verze bude po zpracování vyvěšena i na našem hřbitově. Prosím, abyste 

se s jeho zněním seznámili. Jeho dodržování bude kontrolováno. 

                                           Děkujeme 

 

A i když jsme se se zimou pravděpodobně již rozloučili, přijměte malé ohlédnutí za jejími 

krásami v okolí naší obce, v lednu tohoto roku. 

             Foto:  Josef Pavlík 

http://www.vanovice.cz/
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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

