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Vanovice – Drválovice 

 

 

DUBEN 2019 
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Vážení spoluobčané,   

jak jinak mohu při pohledu z okna začít psát do dubnového Zpravodaje, než oslavou 

příchodu jara v plné jeho kráse. Nejen podle kalendáře, ale hlavně podle všeho dění 

v přírodě je zřejmé, že prostě ta krása, ten rozbíhající se nový život, je po roce opět 

tady. 

Chmurná zima předala letos snad již definitivně své otěže jaru. Kosové a jiní pěvci nás 

ráno budí svým cvrkotem, půda se osvobodila ze zimního krunýře a zve nás k jarním 

pracím, aby těm snaživým nabídla možnost vylepšit si jídelníček vlastní sklizní. I 

stromy postupně otvírají svá okvětí a lákají včelky k první jarní sklizni.  

Ale pojďme k událostem v obci.  Měsíc březen nebyl v obci naplněn mimořádnými 

událostmi, snad jen v oblasti kultury jsme mohli vyslechnout opět velice poutavou 

přednášku o Velikonocích od paní Dany Šimkové. Seznámila nás s historií vzniku 

tohoto svátku vůbec, a s jeho symboly. Přednáška byla citlivě prokládaná ukázkami 

z muzikálu Jesus Christ Superstar. Na více jak dvě hodiny jsme se ocitli v historii, 

konkrétně na počátku vzniku křesťanství.  

Druhou, neméně úspěšnou akcí bylo divadelní představení Revizor autora N. V. 

Gogola v klasickém provedení, v  podání divadelníků souboru Theatrum Velké 

Opatovice.  

Tato akce se nám křížila s vynikajícím koncertem VDO Malá Haná v Jevíčku, ale 

přesto si myslím, že účast na divadelním představení i přednášce mohla být vyšší. 

V uplynulém období jsme také přijímali přihlášky na zájezd na zahradnickou výstavu 

Floria do Kroměříže, který se koná v sobotu 4. května. Jelikož již máme objednaný 

autobus a jeho kapacita není zaplněna, nabízíme dalším zájemcům možnost se ještě 

přihlásit, a to do pátku 15. dubna.  Obec uhradí cestu luxusním autobusem a účastníci 
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jen vstupné, které je 100,- Kč. Výstava je prodejní s kulturním programem. 

Předpokládaný návrat je cca v 18 hod. 

Obec v požadovaném termínu podala žádost o dotaci na opravu kříže u kostela sv. 

Václava, z programu MK ČR, prostřednictvím obce s rozšířenou působností, a 

zastupitelstvo rozhodlo akci realizovat v případě získání dotace ve výši 70 procent. 

Pracovníci obce se věnují jarní údržbě zeleně. Rovněž byly provedeny rekonstrukce 

dvou starých přípojek k RD ve Vanovicích. 

Agrospol Knínice dokončil bourání obou kravínů ve středisku ve Vanovicích a plynule 

začala výstavba jednoho nového velkokapacitního kravína.  

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání rozhodlo,  vzhledem k tomu, že 

nebyl dosud vyhlášen vhodný dotační titul na opravu rybníka, použít připravené 

vlastní finanční prostředky k opravě komunikace za Dražkami ke hřbitovu a 

k vybudování parkovacích míst u horní brány. 

Nemohu zapomenout ani na vítání občánků, které proběhlo v neděli 31. 3. v 10 hodin  

v sále Záložny. Přivítali jsme čtyři děti s jejich rodiči a přijali je do řad obyvatel naší 

obce. Zdařilou akci podpořili i žáci základní školy pod vedením paní učitelky 

Klevetové kulturním programem. 

Co v nejbližším období připravujeme?  

Již tuto sobotu 6. dubna v 18 hodin přivítáme v našem kulturním domě poprvé 

divadelníky z Rájce-Jestřebí, opět s klasikou Karla Poláčka Bylo nás pět. Srdečně 

všechny zveme, i mladou generaci. 

V úterý 9. dubna  proběhne v obou našich obcích tradiční sběr nebezpečného odpadu. 

Podrobněji v další části Zpravodaje. 

Krajská veterinární správa vyhlásila i pro naše obce mimořádná veterinární opatření 

k zamezení nákazy včel morem včelího plodu. Blíže v další části Zpravodaje. 
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Na četné dotazy kolem zavedení nového systému třídění a odvozu odpadu bych chtěl 

sdělit, že již připravujeme návrh nových smluv na čtyři nádoby pro každý zapojený 

dům. Předpokládáme, že k dodání nádob by mohlo dojít již v průběhu května. Nádoby 

budou mít nalepené čipy a čísla domů, aby nedocházelo ke zcizení a záměnám. 

Přílohou dnešního Zpravodaje je i upřesnění, jak budeme odpady třídit, co kam patří. 

A protože na duben připadají velikonoční svátky, chtěl bych Vám popřát k jejich 

radostnému prožití  nejen hodně radosti a pohody, ale i více slunce v duši.  

                  Petr Dvořáček 

 

 
Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Vanovice       

 
 

Datum konání:      25. 3. 2019 
Čas konání:           17:30 hod.  
Místo konání: zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:      Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lukáš Kohoutek, 

Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 
 
Omluveni: Lenka Chalupová, Jiří Bohatec – příchod 17:40 hod. 
 
Ověřovatelé: Petr Dvořáček, Linda Krejčiříková  
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Výběr zhotovitele akce „Restaurování kamenného kříže“ 

4. Smlouva se zhotovitelem 

5. Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 

6. Různé a závěr 
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a) Usnesení 1/6: OZ schválilo program jednání 6. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/6: OZ bere na vědomí plnění usnesení 5. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/6: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/6: OZ schvaluje jako zhotovitele akce „Restaurování kamenného 
kříže“ u kostela sv. Václava firmu paní Michaely Mrázové, Skalička 27, 666 03 
Tišnov 

e) Usnesení 5/6: OZ schvaluje smlouvu o „Restaurování kamenného kříže“ u 
kostela sv. Václava s firmou Michaela Mrázová, Skalička 27, 666 03 Tišnov, IČ 
47875950 na částku 312.140,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy 

f) Usnesení 6/6: OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 2 

g) Usnesení 7/6: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3 

h) Usnesení 8/6: OZ schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Janem Šmídem – Inženýrská 

činnost, Ludíkov, 680 01 Boskovice, IČ 60585242 o poskytování poradenské 

činnosti a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

i) Usnesení 9/6: OZ schvaluje kupní smlouvu o prodeji ½ nemovitosti v k. ú. 

Vanovice, p. č. 447 orná půda o celkové výměře 12.396 m² za dohodnutou cenu 

185.940,- Kč a pověřuje starostu obce  podpisem smlouvy 

j) Usnesení 10/6: OZ schvaluje poskytnutí dotace na pořádání letních koncertů ve 

výši 10.000,- Kč Farnímu sboru ČCE ve Vanovicích 

k) Usnesení 11/6: OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Vanovice na pořádání letní řady koncertů Farnímu sboru ČCE 

ve Vanovicích ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

l) Usnesení 12/6: OZ schvaluje náhradní investiční akci „Komunikace a parkovací 

plocha u hřbitova“  

 

Upozornění pro vlastníky lesů 

Ministerstvo zemědělství vydalo 3. dubna t.r. Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné 

povahy, kterým rozhodlo o nových opatřeních v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a 

povinnostech vlastníků lesa. 

Plné znění této vyhlášky je zveřejněno na Úřední desce Obce Vanovice na 

www.vanovice.cz a úředních tabulích obce.  Prosím nepřehlédněte. 

 

http://www.vanovice.cz/


6 

 

Fotogalerie z akcí uplynulého období 

 

Rekonstrukce vodovodních přípojek 

Zaměstnanci obce provedli v uplynulém období kompletní rekonstrukci starých a 

poškozených vodovodních přípojek k domům č. p. 12 a 13. Vodovodní řad je zde 

uložen v pískovém podloží a případná porucha je těžko zjistitelná. 
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Přednáška Dany Šimkové  -  Velikonoce 

 

Kdo z nás ví, jak vznikla křesťanská tradice slavení velikonočních svátků, kdo ví, jak 

to bylo s židovským národem v Egyptě a jak to bylo na začátku našeho letopočtu? 

Nejen na tyto otázky odpověděla přednáška, při které jsme prožili poslední týden 

života Ježíše Krista. Povídání bylo obohaceno hudebními ukázkami z muzikálu Jesus 

Christ Superstar. Prostě nádherné a poučné více jak dvě hodiny strávené s paní     

Šimkovou tak, jak ji známe. 

     

Divadelní představení  Revizor 

Kulturní dům ožil opět ochotnickým divadelním představením. Velkoopatovičtí se 

nám představili tentokrát s klasikou N. V. Gogola Revizor. 
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Jubilanti v měsíci dubnu  2019                               

 

Nečas  Jiří                           Vanovice     

Dračka  Otakar                Drválovice 

Toulová Jarmila                           Drválovice   

Štulpová Ludmila                                   Vanovice 

Gonšor Pavel                                        Vanovice 

Mrázová Radomíra       Vanovice 

Pinkavová  Blažena                                Vanovice 

Richtáriková Ludmila                           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. 

 

Děti narozené v měsíci březnu 2019 :  

 

Filip  Zatloukal                                   Vanovice    

 

Rodičům blahopřejeme a novorozenci přejeme radostný a šťastný život. 

 

 

Rozloučili jsme se: 

 

 

Krejcar Milán    Vanovice           

 

 

Pozůstalým vyjadřujeme  upřímnou soustrast.      
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Pohotovostní služby na zubním oddělení 

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hod  

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 
8.4. Dr. Guresh Marjana Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 264 
14.4. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 
15.4. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074 
21.4. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101  516 434 055 
22.4. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 
28.4. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
29.4. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 734 177 800 
        
        
        
        
        
        
Květen       
        
1.5. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
5.5. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
6.5. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538 
8.5. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
  

 

 

Mimo výše uvedenou dobu je pohotovostní služba zajištěna  v Brně, 
Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111.  

  

 
    

Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6 službu zajišťuje  
od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 
hodin do 20.00 hodin. 
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POZVÁNKY 

 

 

Obec Vanovice pořádá pro všechny naše občany zájezd do Kroměříže na 

prodejní výstavu FLORIA Kroměříž 2019. 

V  sobotu  4. května 2019. Odjezd autobusu v 7.00 hod od Záložny. 

Součástí výstavy je i kulturní program, ve kterém vystoupí Vladimír Hron. 

Zájemci se přihlásí na Obecním úřadě Vanovice, nejpozději do 15. dubna. Obec 

uhradí dopravu. Příspěvek, který se vybírá při přihlášení, činí na jednoho 

účastníka  100,- Kč. 

Jedná se o největší prodejní zahradnickou výstavu v ČR. 
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 Nařízení státní veterinární správy 

Krajská veterinární správa nařizuje mimořádná veterinární 

opatření v souvislosti s nákazou moru včelího plodu, do jehož 

ochranného pásma patří i katastrální území obou našich obcí 

Vanovice a Drválovice. 

Opatření se vztahují na všechny chovatele včel, kteří kromě jiného musí do 5. 5. 2019 

zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včetně jejich odevzdání 

schválené laboratoři k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu. 

Platí zákaz přemisťovat včely a včelstva z ochranného pásma, uvnitř ochranného 

pásma jen se souhlasem krajské veterinární správy. 

Za nedodržení nebo nesplnění povinností tohoto opatření lze uložit pokutu fyzické 

osobě až 100 000 Kč, právnické osobě až 2 miliony Kč. 

Celé nařízení je vyvěšeno na vývěskách i úřední desce Obce Vanovice. 

 

Svoz nebezpečného odpadu 

Obec Vanovice oznamuje našim občanům, že v úterý 9. dubna 2019 proběhne 

v obou našich obcích tradiční jarní sběr nebezpečného odpadu. 

V Drválovicích od 15.00 do 15.30 hod v prostoru mezi bývalým obchodem a 

Markovými. 

Ve Vanovicích  od  15.30  do 16. 30 hod u kulturního domu. 

Do nebezpečného odpadu patří zejména pneumatiky, elektoodpad, barvy apod. 

 

V souvislosti s tímto svozem  budou na obvyklých místech přistaveny 

kontejnery na velkoobjemový odpad. Budou zde jen týden. 

Do těchto kontejnerů nepatří:  tráva, dřevo, kovový odpad, plasty, papír apod. 
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SPORT 
 

STOLNÍ TENIS 

 

Regionální přebor III. třídy                                    Regionální přebor IV. 

třídy 

 

  

Vanovice A – Zbraslavec D  14 : 4                 Vanovice B – Brťov A  9 : 9 

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

           Dokoupil J.     3,5                                     Kubín Fr.   2,5 

           Gonšor M.      3,5                             Ševčík Fr.   2 

           Kubín Fr.        2,5                                                               Chlup R.     1 

 

Velenov A – Vanovice A  15 : 3                      Vanovice B – Blansko F  5 : 13 

Body: Gonšor M.     2                            Body: Kubín Fr.       2  

           Ševčík Fr.       1                              Ševčík Fr.       2 

                                                                                                           Palbuchta K.  1 

  

Konečné umístění za sezonu 2018/19: 

Vanovice A -  5. místo z 12 družstev 

Vanovice B -  9. místo z 12 družstev 

 

 

Od příštího měsíce budeme ve sportu sledovat naše fotbalisty i zvát na domácí zápasy 

5. ligy okresního přeboru. 
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Březnové číslo Zpravodaje bylo ve znamení loučení s letošní zimou. Proto nyní přijměte 

malé pozvání na jarní pohledy na naši obec. 

První bude porovnání pohledu z věží evangelického kostela na náš hřbitov dříve a nyní 
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Jarní pohled na rybník 
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A ještě jarní pohled z věží 

 
                                               

                                                Krásné velikonoční svátky, přátelé… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

