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Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 

 

Fotografie nového kříže s kvetoucím akátem a motýlem                           Foto: Josef Pavlík 

 

ČERVEN 2019 
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Vážení spoluobčané,    

jak ten čas letí a máme tu měsíc červen. Pro školáky určitě vítaný, 

protože končí další školní rok 2018/2019. Po deštivém období koncem měsíce května, 

za které díky, se příroda rozzářila sluncem, téměř tropickým. 

Ale vraťme se k uplynulému měsíci květnu, který byl opět naplněn spoustou událostí jak 

kulturních, tak i rozvojovým, které přispívají ke zlepšení života nás občanů. 

Již tradičně na státní svátek 8. května jsme spolu se starostou obce položili věnce 

k pomníkům jak v Drválovicích, tak i na hřbitově ve Vanovicích. 

Asi nejdůležitější v oblasti kultury byla oslava Dne matek v neděli 12. května 

v kulturním domě. Besídku připravila ZŠ a akci pomáhal zajišťovat kulturní výbor obce. 

Hojná účast a potlesk byl odměnou pro všechny vystupující i pořadatele. Potěšení však 

bylo hlavně na straně našich maminek. 

V neděli 19. května zavítal náš pěvecký sbor Vlastimil na tradiční návštěvu farností na 

jižní Moravě, za p. Josefem Kohoutkem, kde vystoupil na dvou mších v kostelích Brodu 

nad Dyjí a v Dolních Dunajovicích. Více v  další části Zpravodaje. 

Z oblasti celospolečenské nelze opomenout volby do EP, které i v naší obci proběhly 24. 

a 25. května 2019. S výsledky jste byli seznámeni hlášením MR a kompletní jsou na 

webových stránkách www.volby.cz.  V další části Zpravodaje budete seznámeni 

s výsledky v naší obci. Účast byla opět mizivá a nedostavila se ani třetina voličů. 

Děkujeme volebním komisím za odvedenou práci a trpělivost. 

Asi poslední akcí v tomto období byla nedělní Seniorátní neděle brněnského seniorátu, 

která byla připravena 2. června, pro všechny generace v prostorách jak církevních, tak i 

obecních. Více v další části Zpravodaje. 

Z akcí investičních byl tento měsíc slabší, snad jen bych zmínil první část výsadby 

vykáceného lesa v Drválovicích mezi památníkem a výletištěm, kde firma MALESSPOL 

s.r.o. vysadila zhruba prvních 600 ks smrků. 

http://www.volby.cz/
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Jelikož je období hasičských soutěží, v další části Zpravodaje se vrátím k okrskové 

soutěži družstev, která tentokrát proběhla v Knínicích 25. května. 

Pokračovala i okresní soutěž v malé kopané, kdy se naši hráči poprvé představili 

v nových dresech, více ve sportovní části. 

Zaměstnanci obce v těchto dnech provádějí sečení trávy na veřejných prostranstvích 

v obci a také na hřbitově. 

A závěrem jedna radostná zpráva. V zatáčce u silnice k Borotínu, u světelské cesty, byl 

znovu nainstalován rekonstruovaný křížek. Za provedenou restaurátorskou práci obec 

zaplatila více jak 70 tis Kč. Na akci přispěl formou dotace i JMK,  a to částkou 20 tis Kč. 

Další ve fotokronice. Restaurátorské práce provedla fy  Jan Leitgeb z Blanska. Myslím, že 

velice dobře. 

Co připravujeme na následující období. Určitě jste zaregistrovali, že Okresní správa 

silnic provedla v minulém týdnu opravu děr v silnici přes Vanovice, pokračovat se bude i 

v Drválovicích. Rovněž most u dolní zastávky bude konečně doplněn o nové zábradlí. Na 

konec měsíce června připravují rybáři tradiční soutěž pro mládež, na dolním rybníce.  

Jelikož se blíží konec školního roku, proběhne v pátek 28. června  od 8 hod v sále na 

Záložně již tradiční loučení se školním rokem s předáváním vysvědčení. Doprovázet ho 

bude i loučení páťáků se školní docházkou do naší školy. 

Obec obdržela první dodávku nových sběrných nádob na třídění odpadů. Čekáme ještě 

na černé nádoby na směsný odpad. Potom budou na základě požadavků, vás 

jednotlivých domácností,  uzavírány smlouvy o výpůjčce a nádoby budou rozváženy po 

obou obcích.  Bude připraveno celkem 200 sad sběrných nádob. Dnes ve Zpravodaji 

naleznete Přihlášku k zařazení do systému třídění odpadů. Tu zájemci vyplní . 

Odtrhněte  a odevzdejte  do 15. 6. 2019  na Obú. Bude sloužit k přípravě smlouvy. 

Počátkem července vyjde ještě jedno číslo Zpravodaje, kde Vás pozveme na plánované 

prázdninové akce, zejména na Cyklovýlet okolo Malé Hané, který se již intenzivně 

připravuje.            Petr Dvořáček 



4 4 

 

 

 
 
 
 
Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
 

Datum konání:            27. 5. 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: 0 
 
Ověřovatelé: Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – vybavení 

knihovny  

4. Návrh smlouvy o výpůjčce nádob na komunální a tříděný odpad 

5. Výběr zhotovitele parkoviště u hřbitova 

6. Výběr dodavatele ramenové sekačky 

7. Rozpočtová opatření č. 6, 7 

8. Žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek 

9. Různé a závěr 

 

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

b) Usnesení 2/8: OZ bere na vědomí plnění usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva 

obce 
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c) Usnesení 3/8: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/8: OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na vybavení knihovny Vanovice z programu „Podpora 
rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019“ ve výši 30.000,- Kč a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/8: OZ schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce nádob na komunální a 
tříděný odpad  

f) Usnesení 6/8: OZ schvaluje jako zhotovitele díla „Parkoviště za hřbitovem“ firmu 

Martin Přichystal, Borotín 201, 679 37 Borotín, IČ 748 05 321 v celkové ceně 

247.191,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

g) Usnesení 7/8: OZ schvaluje jako dodavatele ramenové sekačky RSR 20-35 firmu 

TLAMKA s.r.o., Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice, IČ 024 13 752 za 

nabídkovou cenu 254.100,- Kč s DPH    

h) Usnesení 8/8: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 

i) Usnesení 9/8: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7 

j) Usnesení 10/8: OZ schvaluje finanční dar pro MSSS příspěvková organizace 

Boskovice, Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice, IČ 003 80 504 ve výši 5.000,- 

Kč a pověřuje starostu obce podpisem Darovací smlouvy č.2019-05 

k) Usnesení 11/8: OZ bere na vědomí informaci o žádosti organizace Linka bezpečí o 

finanční příspěvek  

l) Usnesení 12/8: OZ schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Celková obnova památky – 

litinový kříž na okraji obce Vanovice směrem na Borotín“ s panem Janem 

Leitgebem, Vodní 8, 678 01 Blansko, IČ 6705101733 a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

m) Usnesení 13/8: OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 

projektových prací na dílo „Drválovice – novostavba vodovodu a rekonstrukce 

kanalizace“ na prodloužení termínu dodání dokumentace do 30.9.2019 a pověřuje 

starostu obce podpisem dodatku č. 1 

n) Usnesení 14/8: OZ bere na vědomí informaci o dvou variantách provedení opravy 

komunikace za hřbitovem a doporučuje variantu č. 1 – nezpevněný mělký žlab a 

přespádování komunikace 

o) Usnesení  15/8: OZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč na 

termínovaný vklad 1 rok u Raiffeisenbank, a.s. s úrokem 1% p.a. 

p) Usnesení  16/8: OZ bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

za rok 2018 obce Vanovice 

q) Usnesení 17/8: OZ bere na vědomí informaci o stavu příprav Cyklovýletu okolo 

Malé Hané 2019 

r) Usnesení 18/8: OZ bere na vědomí informaci o výstavbě zastřešené pergoly 

s dlažbou a kovovou udírnou u kulturního domu ve Vanovicích 
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s) Usnesení 19/8: OZ bere na vědomí informaci o průběhu konaného setkání 

zástupců příspěvkové organizace Paprsek, Velké Opatovice s občany obce 

Vanovice o možném vybudování chráněného bydlení 

t) Usnesení 20/8: OZ bere na vědomí informaci o záměru propachtování pozemku 

p.č. 447 v k.ú. Vanovice s kratší výpovědní dobou a pověřuje starostu obce 

vypsáním záměru na propachtování pozemku 

 

Fotogalerie a komentáře z akcí uplynulého období 

Kladení věnců k památníkům 

Jak jsem vás již informoval v úvodníku, v den státního svátku jsme společně se starostou 

položili věnce k oběma památníkům obětem německého běsnění i v našich obcích 

v období 2. sv. války. Byl to akt úcty i vděku lidem, kteří pro nás obětovali to nejcennější 

– svůj život. 

 

 

Den matek 

 

V neděli 12. 5. se v kulturním domě ve Vanovicích konala besídka ke Dni matek. Děti MŠ 
a žáci ZŠ si pod vedením paní učitelek pro přítomné diváky připravili 
bohatý program plný básniček, písniček a nechybělo ani divadelní 
představení. Přišli se podívat nejen maminky, ale také tatínkové, 
babičky, dědečkové i sourozenci. Všichni účinkující se opravdu snažili a 
odměnou jim byl úsměv na tvářích, potlesk a příjemná atmosféra, která 
se v sále vytvořila. Na závěr představení děti rozdaly maminkám 
připravené dárečky, které pro ně k svátku vyrobily. Pro přítomné 

posluchače bylo nachystáno občerstvení.  

Děkujeme všem, kteří se nedělního odpoledne zúčastnili, a těšíme se na další společná 
setkání. 

                                                                                              Mgr. Lucie Klevetová 
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Pěvecký sbor Vlastimil na jižní Moravě 

Do kraje největších vodních ploch jižní Moravy - vodních nádrží Nové Mlýny, do vinorodého 

kraje na úpatí Pálavy zavítal v neděli 19. 

května náš smíšený pěvecký sbor 

Vlastimil. 

Stalo se tak na pozvání rodáka 

z Drválovic P. Josefa Kohoutka, který již 

řadu let na jihu Moravy působí.  

Počasí v ono nedělní ráno bylo přívětivé 

a nevadilo i brzké raní vstávání. Nálada 

v autobusu byla jako vždy báječná a 

navíc se cestou dozvídáme i nové 

zajímavé informace. Pěvecký sbor svým 

zpěvem obohatil mše sv. v obcích Dolní 

Dunajovice, kde P. Kohoutek sloužil mši 

sv., a v nedaleké obci Brod nad Dyjí. Po 

mši jsme šli průvodem ještě k soše sv. 

Jana Nepomuckého. 

Sbor přednesl duchovní skladby italských 

a českých skladatelů, dále sborové zpěvy 

z Taizé a další písně - to vše pod 

taktovkou a nebo za varhaního 

doprovodu naší sbormistryně Dagmar 

Lžíčařové. 
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Pan farář Kohoutek s radostí poděkoval svým krajanům za pěvecké obohacení bohoslužeb a 

zúčastnil se potom i přátelského posezení odpoledne v Brodě nad Dyjí.  

Také při tomto posezení se ještě vydatně zpívalo a hrálo. Dobrou náladu jsme si pak ze 

sluncem osvícené malebné Pálavy odváželi podvečer zase domů.  

Byla to opravdová překrásná tečka za hodnotnou a klidem naplněnou nedělí. 

Ing. Kamil Vystavěl 

 

Volby do Evropského parlamentu 

 

Ve dnech 24. – 25. května  proběhly i u nás volby do EP. Tentokrát jsme si mohli vybrat z 39 

celostátních kandidátek. Volební místnosti byly v Drválovicích 

v budově OÚ a ve Vanovicích poprvé, a věřím, že ne 

naposledy v sále Záložny. Volební komise v sobotu po 14 hod 

provedly sečtení všech odevzdaných hlasů a převezly 

výsledky na kontaktní místo na úřad do Boskovic. Výsledky 

mohly být zveřejněny až po odvolení posledního státu v EU, 

což byla Itálie. Takže až v neděli v noci jsme se dozvěděli, jak 

to vlastně i v naší obci dopadlo. Chtěl bych tímto všem členům okrskových komisí poděkovat 

za kvalitně odvedenou práci, i za trpělivost, která je vždy při malé účasti, třeba. Na fotce 

vidíte členy volební komise z Vanovic, kromě fotografky Ing. Tajovské.  

A dále pak tab s výsledky hlasování, která obsahuje souhrnné výsledky za celou obec,  a jsou 

zde uvedeny jen strany, které získaly alespoň 1 hlas. Podrobné výsledky najdete na webu 

ČSÚ  www.volby.cz  

 

 

 

  

 

 

   

http://www.volby.cz/
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Výsledky voleb do EP v obci Vanovice ve dnech 24.5 -25.5.  2019 

 

Okrsky Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% platných 

hlasů celkem zpr. v % 

2 2 100,00     448 124   27,68      123 123      100,00 

 

Uvádíme jen strany, které získaly v některém okrsku alespoň 1 hlas 

Pořadí podle získaných hlasů a % 

         HLASY                % 

1.-2.   Komunistická strana Čech a Moravy   19                 15,44 

         SPD – T. Okamury      19                15,44 

3.-4. Česká pirátská strana                          18                14,63 

       ANO 2011                 18               14,63 

5. KDU – ČSL       14               11,38 

6.-7.  Občanská demokratická strana                         10                8,13 

         Koalice STAN + TOP 09               10          8,13 

8. ČSSD – Česká strana soc.demokratická                           8                 6,50 

9. Koalice Rozumní, ND      3                  2,43 

10.-11.-12.-13.  Strana nezávislosti ČR   1                 0,81 

        Pro Česko     1                 0,81 

      Agrární demokratická strana                     1         0,81 

                         Bezpečnost,odpovědnost, solidarita          1                 0,81 

Celkem kandidovalo 39 stran, nebo koalic. 
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Seniorátní neděle brněnského seniorátu ve Vanovicích 

 

V neděli 2. června se v našem sboru konala Seniorátní neděle brněnského seniorátu 

(setkání evangelíků z jihomoravského kraje). 

Sešli jsme se ráno ke společným bohoslužbám, na které přišlo asi 250 lidí a pestrý 

program pokračoval až do odpoledne. Byl připraven pro malé děti, náctileté i dospělé 

hosty. Děti mohli 

navštívit různé 

výtvarné dílny i 

divadelní představení 

Do pohádky za 

zvířátky. Pro náctileté 

byla připravená 

hudební dílna, 

vypravěčská dílna a 

biblický program. 

Dospělí si mohli poslechnout přednášku prof. Pavla Hoška 

z Evangelické teologické fakulty, navštívit dílnu, v které se 

pracovala s biblickými postavičkami, poslechnout si 

vyprávění o misii v Africe. Pro malé i velké byl připraven soutěžní okruh kolem 

hřbitova. 

Celý den měl jedno společné téma: Vyprávěj – příběhy víry.  

Akce se vydařila, nejen díky všem, kteří se podíleli na její organizaci, ale i díky obci 

Vanovice, která nám poskytla prostory kulturního domu a Záložny. 

Anna Peltanová, farářka Českobratrské církve evangelické  
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Oprava kříže u silnice k Borotínu 

Již od loňského roku probíhala celková oprava časem a povětrnostními podmínkami 

zdevastovaného kříže u silnice k Borotínu, na začátku světelské cesty. Po odvozu do 

Blanska do restaurátorské dílny bylo po započetí prací zjištěno, že rozpad je tak značný, 

že je v podstatě nutné udělat kříž nový. Takže akce pokračovala i v tomto roce, aby tento 

týden se mohl vrátit křížek tam, kam kdysi patřil. Vynikající práci odvedla 

restaurátorská firma pana Jana Leitgteba z Blanska. Celkové náklady prací přesáhly 

částku 70 tis Kč a na jejich úhradě se 20 tis Kč podílela i dotace z Jihomoravského kraje.      

                                                                        Děkujeme 

                                  

 

 



12 12 

 

Výsadba nového lesa v Drválovicích a nabídka palivového dřeva 

Ano, lesy nejen v majetku obce dostávají, jak se říká,  zabrat. Jak žalostný je pohled když 

projíždíte po cestě do Letovic, když potom pokračujete směrem na Brno. Příroda je 

nejen náš velký dárce, ale jsou události, kterým se nedokážeme účinně bránit. Změna 

klimatu, na které se bohužel podílí člověk ve své snaze co nejvíce vyrobit a vydělat, 

likviduje mnohé živočišné i rostlinné druhy v naší zemi dřív běžné, až přehlížené. Teplé 

a suché počasí minulých let svědčí v lese zejména škůdci smrků – kůrovci. Prázdné 

plantáže smrkových porostů nevěští nic dobrého i do budoucnosti. Lesní půda vysychá a 

nedává velké možnosti rychlé obnovy. 

Náš malý pokus a přínos vidíte v lese v Drválovicích mezi pomníkem a výletištěm. 

V první fázi se podařilo tento úsek zalesnit a bylo vysazeno více jak 600 ks smrků. Jiné 

sazenice, třeba listnatých dřevin zatím nejsou.  

 

 

   

 

Obec a to připomínám i nadále nabízí výhodný prodej palivového dřeva z letošní těžby 

z lesních porostů v Drválovicích. Zájemci, nechť se přihlásí na Obecním úřadě u starosty 

obce. Čím dříve napadené stromy zmizí, tím lépe pro okolní lesy. 

 

Hasiči soutěžili 

 

Oba naše SDH Vanovice a Drválovice se 25. května zúčastnili okrskové soutěže okrsku 

Šebetov, na hřišti v Knínicích. I přes obrovské nasazení se SDH v hlavní soutěži 

v požárním sportu umístil na 8. místě z 11 družstev. Hasiči z Drválovic v kategorii 

zasloužilých bohužel obsadili poslední místo, ale to jen díky tomu, že mají méně 

výkonnou stříkačku. Ale i tak je třeba ocenit skutečnost, že obojí hasiči prokázali 
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připravenost k případnému ostrému zásahu v případě požáru. K průběhu soutěže se 

vracíme několika fotkami. 
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Oprava silnice v obou obcích  a mostu ve Vanovicích 

 

V minulém týdnu ve Vanovicích a tento týden i v Drválovicích provedli pracovníci 

Jihomoravské správy silnic tradičním způsobem opravy krajských silnic v našich obcích. 

Této akci předcházel poměrně ostrý dopis starosty obce na JMK, který se uvedeného 

katastrofálního stavu týkal. Když jsem napsal, že opravy byly provedeny tradičním 

způsobem, měl jsem na mysli, zaplátání děr, kdy na jejich místě vyrostl klasický krtinec. 

Probíhá i oprava zábradlí mostu u dolní zastávky. Zábradlí zde bylo v havarijním stavu. 

Nasazení techniky silničárů bylo „enormní.“  

 

 

 

 

 

 

Odstraněné 

poškozené 

zábradlí na mostě 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Jubilanti v měsíci dubnu 2019    

  

Macháčková   Ivanka                 Vanovice     

Buryška            Josef                        Vanovice 

Gross                  Jiří       Drválovice 

Kicsindi             Gabriel       Vanovice 

Filipová             Eva       Vanovice 
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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: 

 

Schiffers  Josef   Vanovice           

 

 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.      

 

 

 

Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

Mimo níže uvedenou dobu je zajištěna služba v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6 

tel. 545 538 111. Ve všední dny od 18.00 do 24.00 hod o sobotách, nedělích a svátcích 

od 8.00 do 20.00 hod 

 

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hod  

ČERVEN 

    

    

    

1.6. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 

2.6. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

8.6. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 

9.6. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 734 177 800 

15.6. MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 

16.6. MDDr. Trubáčková  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 

22.6. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic, 330 516 452 808 

23.6. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 

29.6. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 

30.6. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429  516 472 227 
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SPORT 
Okresní soutěži v malé kopané a naše družstvo Panthers Vanovice.  

 Naše družstvo hraje 5. ligu, kde je 13 družstev. 

 

 

Aktuální výsledky našeho družstva za období  -   květen 2019 

 

   11. 5.       Artis Bedřichov                  -   Panthers Vanovice              2   :  4 

   18. 5.      Panthers Vanovice         -   FK  Obora                                    6  :   2 

    25.5.       MK Banáni Rájec Jestř     -   Panthers Vanovice               0  :   2 

     1. 6.      Panthers Vanovice           -  FC Forma Olešnice    3  :  2 

 

Dosavadní čelo tabulky: 

 

1. Celtic Újezd u Boskovic                             26 bodů 

2. Panthers Vanovice                o zápas méně              21 bodů 

Další nejbližší domácí zápas:          

15. 6. 2019   v 17.00 hod       Panthers Vanovice  -  Jihomoravan Blansko 

Přijďte naše hráče povzbudit, připraveno je i občerstvení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 3,- Kč. 
Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz 

Fotbalisté v nových dresech 

mailto:vanovice@vanovice.cz

