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Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 

 

ČERVENEC – SRPEN  2019 
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Vážení spoluobčané,    

dnešní  dvojčíslí  obecního Zpravodaje není možné začít ničím jiným, 

než slavnostním zakončením školního roku 2018/19, které již tradičně proběhlo v sále 

na Záložně. Sál byl zaplněn do posledního místečka a rozloučení se školou mělo 

důstojný ráz. Více v další části Zpravodaje. 

Měsíc červen, zvláště ten letošní, bych nazval časem růží. I proto jedna z nich na titulní 

stránce. Snad její krása a ušlechtilost potěší. Dětem začínají prázdniny, stejně tak i 

rodičům, prarodičům a všem co se o děti po dva měsíce starají. 

Naši hasiči připravili na neděli 30. června pro děti také již tradiční dětské rybářské 

závody. Pro dospělé je připravena podobná soutěž ve čtvrtek 4. července. 

Z kulturní oblasti bych nechtěl zapomenout na slavnostní koncert pěveckých sborů 

z našeho okolí v Letovicích, který se konal na počest významného životního jubilea, 90 

let, dirigenta Miloslava Krejsy, který i náš Vlastimil dlouhá léta vedl. 

V oblasti údržby a zlepšování okolí obce, proběhlo sečení na travnatých plochách v obou 

obcích i na hřbitově. Členové místních spolků vysekali příkopu od rybníka k zatáčce 

k Borotínu i k dolní zastávce. Probíhá konečně i sečení trávy kolem silnice od minulého 

týdne od Borotína do Vanovic a doufejme, že silničáři budou pokračovat v sečení i 

v dalších úsecích směrem na Šebetov i Pamětice. 

Členové SDH Vanovice a Drválovice provedli čištění obou požárních nádrží, které ač 

nejsou určeny ke koupání, staly se záhy (i během napouštění ), únikovou zónou před 

vedry, které nás na přelomu června a července postihly.  

Na dolním konci Vanovic bylo naistalováno opravené zábradlí u mostu. 

V minulém týdnu byly našim domácnostem dodány nové nádoby na třídění odpadů 

s rozpisem svozových dnů ve 2. pololetí. Ještě do konce července budou k vyzvednutí 

nádoby černé, na směsný komunální odpad. Do té doby používejte nádoby současné. 

Jejich vyvezení proběhne podle nového svozového kalendáře až v úterý 23. července.  
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Pro občany, kteří se ke třídění nepřihlásili, bude svozový kalendář zveřejněn v dnešním 

Zpravodaji, nebo si jej vyzvedněte na obecním úřadě. 

Závěrem bývají pozvánky na prázdninové akce. O rybářských závodech 4. července jsem 

se už zmínil. Jedná se více méně o setkání přátel Petrova cechu v tomto předsvátečním 

období. 

Drválovští hasiči, věrni své tradici zvou v sobotu 13. 7. od 16 hod všechny naše občany 

do Sadu svobody na Posezení na výletišti. 

Tradiční prázdninová zábava pak proběhne v sobotu 3. srpna ve 21 hod. K tanci a 

poslechu zahraje hudební skupina Eminence. 

A vrchol prázdnin a celého sportovního a kulturního dění letošního roku proběhne 

v sobotu 31. srpna, kdy na hřišti za KD odstartuje další ročník tradičního cyklovýletu 

Okolo Malé Hané. Plakát naleznete v další části Zpravodaje. 

Závěrem tohoto prázdninového Zpravodaje mně dovolte, abych popřál všem dětem 

radostné prázdniny, pokud možno bez nemocí a úrazů a dospělým příjemnou dovolenou 

a letní odpočinek. 

Další číslo vyjde až první týden v září 2019     Petr Dvořáček 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Snad se dočkají i krajnice vyžnutí.  Drválovice-Pamětice 
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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Vanovice 
 
 
 
Datum konání:          24. 6. 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: Lenka Chalupová, Linda Krejčiříková 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Závěrečný účet obce Vanovice za rok 2018 

4. Účetní závěrka obce Vanovice za rok 2018 

5. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Vanovice za rok 2018 

6. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v základní škole 

7. Žádost ZŠ a MŠ Vanovice o schválení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 

2018 a převedení do rezervního fondu 

8. Výběr zhotovitele „Komunikace Dražky“ 

9. Výběr zhotovitele „Komunikace Za hřbitovem“ 

10. Smlouva se zhotovitelem „Komunikace Dražky“ 

11. Smlouva se zhotovitelem „Komunikace Za hřbitovem“ 

12. Rozpočtové opatření č. 8 

13. Různé a závěr 

 

 

a) Usnesení 1/9: OZ schválilo program jednání 9. zasedání zastupitelstva obce 
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b) Usnesení 2/9: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/9: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/9: OZ schvaluje Závěrečný účet obce Vanovice za rok 2018 bez výhrad. 
e) Usnesení 5/9: OZ schvaluje účetní závěrku obce Vanovice za rok 2018  
f) Usnesení 6/9: OZ schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy 

Vanovice za rok 2018 

g) Usnesení 7/9: OZ schvaluje výjimku z počtu žáků základní školy příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Vanovice pro školní rok 2019/2020 

h) Usnesení 8/9: OZ schvaluje převedení hospodářského výsledku Základní školy a 

Mateřské školy Vanovice za rok 2018 ve výši 58.633,53 Kč do rezervního fondu 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vanovice 

i) Usnesení 9/9: OZ schvaluje jako zhotovitele díla „Komunikace Dražky“ firmu D E A 

S, spol. s r.o., Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice, IČ 469 61 968 

j) Usnesení 10/9: OZ schvaluje jako zhotovitele díla „Komunikace Za hřbitovem“ 

firmu          D E A S, spol. s r.o., Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice, IČ 469 61 968 

k) Usnesení 11/9: OZ schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení akce „Komunikace 

Dražky“ s firmou D E A S, spol. s r.o., Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice, IČ 469 

61 968 za cenu 617.205,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

l) Usnesení 12/9: OZ schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení akce „Komunikace Za 

hřbitovem“ v celkové výši 559.558,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

m) Usnesení 13/9: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 

n) Usnesení 14/9: OZ schvaluje žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy 

Vanovice na čerpání finančních prostředků z fondu odměn na plat zastupující 

kuchařky po dobu nemoci paní J. Z. 

o) Usnesení  15/9: OZ bere na vědomí informaci z jednání členské schůze DSO TS 

Malá Haná 

p) Usnesení  16/9: OZ bere na vědomí informaci o zveřejnění záměru prodeje 

pozemku p.č. 578/8 v k.ú. Drválovice o výměře 10 m² dle geometrického plánu 

135-23/2019 

q) Usnesení 17/9: OZ bere na vědomí předloženou cenovou nabídku na zpracování 

„Územní studie Nad Rozpadlou“ panem Ing. arch. Martinem Hájkem, Nerudova 

206, 500 02 Hradec Králové 2 ve výši 74.052,- Kč vč. DPH 

r) Usnesení 18/9: OZ bere na vědomí cenovou nabídku Ing. Michaely Müllerové, 

Lazce č.23, 783 83 Troubelice , IČ 732 89 167 na výběrové řízení na akci „Vanovice 

– rekonstrukce a novostavba vodovodu“ v částce 20.000,- Kč  

s) Usnesení 19/9: OZ bere na vědomí cenovou nabídku Mgr. Lucie Körnerové, 783 

91 Medlov 192 , IČ 070 71 370 na výběrové řízení na akci „Vanovice – 

rekonstrukce rybníka“ v částce 20.000,- Kč  



6 6 

 

 

Fotogalerie a komentáře z akcí uplynulého období 

 

Pěvecký sbor Vlastimil Vanovice zazpíval na slavnostním koncertě 

k životnímu jubileu Miloslava Krejsy 

 

V pátek 14. 6. 2019 se konal v kulturním domě v Letovicích slavnostní koncert při 

příležitosti 90. narozenin varhaníka a sbormistra Miloslava Krejsy. Po úvodním slovu a 

pozdravech od zástupců města zpívaly pěvecké sbory, které během své aktivní činnosti 

Miloš Krejsa vedl a řídil. 

Jako první z těchto sborů vystoupil právě Vanovský Vlastimil. Pod vedením Dáši 

Lžíčařové zazpíval skladby a lidové písně, které měl právě Miloš nejraději. Na závěr 

vystoupení sboru Vlastimil poděkoval dlouholetému dirigentovi ing. Vystavěl, předal mu 

od sboru dárek a současně poblahopřál i dirigentce Dáši Lžíčařové, která zdárně 

dokončila studium na konzervatoři v Pardubicích. Následoval dlouhý potlesk, o který se 

podělili dřívější dirigent i dnešní dirigentka Vlastimilu. 

Na závěr koncertu pak ještě zazněla I. a IV. část díla Bedřich Smetany -  Píseň Česká. 

Všechny vystupující sbory se spojily a za doprovodu Symfonického orchestru města 

Boskovice zaznělo toto dílo jako taková symbolická tečka za krásným červnovým 

odpolednem.                       Ing. Kamil Vystavěl 

      

Malé ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 
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Slavnostní zakončení školního roku 2018/19 

Jak jsem již avizoval v úvodníku, proběhlo v pátek 28. června společné slavnostní 

zakončení školního roku. Akce se za Obec Vanovice zúčastnili starosta a místostarosta, 

za školu celý učitelský sbor, žáci základní i mateřské školy, někteří zaměstnanci a také 

velké množství rodičů, ale i ostatních rodinných příslušníků. 

Po projevech, kulturních vystoupeních žáků jak MŠ, tak i ZŠ, bylo žákům po jednotlivých 

ročnících předáno vysvědčení. Zvláště dojemné je vždy loučení s páťáky, kteří kromě 

knížky a malé pozornosti od obce, obdrželi i obvyklou finanční odměnu za věrnost naší 

škole. 

 

 

Zhodnocení skončeného školního roku od paní ředitelky…… 

 

Ač se to nezdá, školní rok uběhl velmi rychle. Uběhl nejen 25 žákům v základní škole, 23 

dětem v mateřské škole, ale i všem zaměstnancům. Nezbývá nám nic jiného než 

vzpomínat. Určitě budeme vzpomínat na 6 páťáků, kteří nás opustili, aby uvolnili místo 

pro 4 chlapce – prvňáčky. Budeme vzpomínat na vše, co se v tomto školním roce 

přihodilo. 

Abychom žákům a dětem zpestřili chvíle strávené ve škole, vždy na začátku školního 

roku ve spolupráci s učitelkami MŠ a s paní vychovatelkou vytváříme roční plán práce. 

Jsou v něm akce společné jako například drakiáda, lampionový průvod, koncerty, 

divadelní představení, návštěva Mikuláše, Den Země , plavání, autobusový zájezd na 

program environmentálního pracoviště Jezírko u Soběšic, či výlet do archeoskanzenu a 

Živé vody v Modré u Velehradu. 

Jiné akce probíhají naopak odděleně s ohledem na věk a možnosti dětí a žáků.  

V mateřské škole se konal karneval masek, pečení perníčků, návštěva místní lidové 

knihovny, návštěva ZUŠ ve Velkých Opatovicích a mnoho vycházek do okolí. Základní 

škola se vydala vlakem do Brna, jela do Vísek na besedu se spisovatelkou, jela na kole do 

Šebetova, připravila vystoupení u příležitosti vítání občánků. 

Nelze opomenout ani činnost školní družiny, kterou navštěvovalo 20 žáků od 1. do 5. 

ročníku. Celý rok družina pracovala podle měsíčních témat, která spadala do vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět. Práce žáků v činnostech zájmových, zejména pracovní a 

výtvarné přispívaly k výzdobě tříd a chodeb školy.  Mezi nejoblíbenější činnost patřilo 

stavění z lega, stavebnice Plus plus a volná hra. 
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Přesto, že jsem neuvedla všechny činnosti, které na škole proběhly, mohu hodnotit naši 

práci jako velmi zdařilou. Neboť veškerý náš zájem spočíval v tom, aby se dětem ve 

škole líbilo a aby do ní chodily rády. 

         Mgr. Jana Cikánková – ředitelka 
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Čištění požárních nádrží 

 

Obě opravené požární nádrže jak ve Vanovicích, tak i v Drválovicích, prošly v minulých 

týdnech, tak jako každoročně, očistou. 

Členové obou hasičských sborů za pomoci hasičů z Cetkovic provedly po vypuštění 

kompletní tlakové čištění jak stěn, tak i dna. Po skončení dochází k postupnému 

napouštění. I když nádrže nejsou určeny ke koupání, několik jedinců využilo i nízké 

hladiny a těchto horkých dnech se osvěžilo. Hasičům děkujeme. 
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Rybářské závody dětí 

Tak jako každoročně uspořádali hasiči z Vanovic pro naše děti tradiční rybářské závody 

na dolním rybníce. Účast letos byla nezvykle vysoká. Akce se zúčastnilo  celkem 17 

chytajících mladých rybářů. Když k nim připočteme rodiče, měla akce velký úspěch. Jen 

těm rybám se v tom vedru jaksi moc nechtělo. Děti dostaly občerstvení a na závěrečném 

hodnocení i malé dárky. Odměnou byla i plavba na gumovém člunu. Prostě krásnáý 

začátek prázdnin. 
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Jubilanti v měsíci červenec, srpen  2019    

  

Lizna             Vladimír                 Vanovice  

   

Dokoupil      Zdeněk                 Vanovice 

Janesová      Jaroslava       Vanovice 

Vrbas             Karel       Vanovice 

Nováková     Marie       Drválovice 

Coufalová      Pavla                  Drválovice 

Kohoutková Marie        Drválovice 

Sedláčková   Hana                   Vanovice 

Čaloud            Josef        Vanovice 

Paichl    Miroslav        Vanovice 

Sedlák             Petr                   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. 

 

Poděkování             

 

Milí vanovičtí, milí přátelé a známí. 

 Chtěla bych vám všem poděkovat za milé projevy soustrasti nad ztrátou mého 

manžela a vašeho věrného kamaráda p. Josefa Schifferse. I přes jeho jazykovou bariéru 

si k vám ke všem našel přátelskou cestu, měl vás moc rád, obdivoval 

českou srdečnou povahu, rád se s vámi potkával, povídal i poseděl. 

Na vašich procházkách po vanovickém okolí se s ním už potkávat 

nebudete, ale snad si na něj v dobrém někdy vzpomenete. 

A já vám co nejsrdečněji děkuji za to, jak jste ho asi před dvaceti lety ve 

Vanovicích přijali a v letošním krásném jarním období se s ním 

rozloučili. 

       Vaše Marie Schiffersová 
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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  

        

 

Červenec 
      

        

5.7. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 
516 474 

310 

6.7. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 
721 425 

074 

7.7. 
MDDr. Bočková 

Eva 
Kunštát, nám. ČSČK 38  

516 462 

203 

13.7. 
MUDr. Bočková 

Jana 
Kunštát, nám. ČSČK 38  

516 462 

203 

14.7. MUDr. Adamová 
Letovice, Masarykovo náměstí 

18 

516 474 

018 

20.7. MDDr. Gořulová  
Letovice, Masarykovo náměstí 

162/38   

792 325 

594 

21.7. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 
725 415 

615 

27.7. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 
516 414 

291 

28.7. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b 
516 419 

538 

        

Srpen       

        

3.8. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 
516 432 

138 

4.8. MUDr. Hošáková Adamov, U Kostela 4  
516 446 

428 

10.8. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 
731 144 

155 

11.8. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  
516 471 

210 

17.8. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 
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046 

18.8. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 
516 454 

338 

24.8. 
MUDr. Grenarová 

Marie 
Poliklinika Blansko, Sadová 33 

724 081 

182 

25.8. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 
516 474 

369 

31.8. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 
735 056 

656 

 

 

Nabídka palivového dříví        

 
Obec Vanovice předkládá  našim občanům mimořádnou nabídku 

na prodej palivového dříví ze skládky u výletiště v Drválovicích. 

Vzhledem k nutnosti uvolnění prostoru, nabízíme smrkové 

palivové dřevo v délkách 2 m za sníženou cenu 500,- Kč /m3, 

včetně DPH. Zájemci nechť se přihlásí na obci u starosty a po 

dohodě si mohou palivo okamžitě odvést. Tato nabídka je omezena 

po dobu doprodání stávající skládky. 

 

 

POZVÁNKY 

 

 
Sbor dobrovolných hasičů Drválovice zve všechny naše občany na tradiční 

prázdninové posezení i zábavu v Sadě svobody v Drválovicích. 

V sobotu 13. července od 16 hodin – Posezení na výletišti. Připraveno bude 

občerstvení – pivo, limo, opékané 

ryby.    Reprodukovaná hudba 

V sobotu 3. srpna od  21 hod –      

Tradiční taneční zábava   Hudba : 

Eminence 

 

Všichni jste srdečně zváni do 

krásného prostředí výletiště 

v Drválovicích. 
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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  -   červen 

2019 

 

 

 

 

    

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

15.6.       Panthers Vanovice         -    Jihomoravan Blansko               6   :  0   

21.6.          Panthers  Vanovice         -       Celtic Újezd u Boskovic                 2  :  1        

 

Další nejbližší domácí zápas:          

17. 8.   2019   v 17.00 hod       Panthers Vanovice  -      STARS Letovice 

Přijďte naše hráče povzbudit, připraveno je i občerstvení 
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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 
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