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Vanovice – Drválovice 
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Vážení spoluobčané, 

    

opět po dvouměsíční pauze se k vám vrací náš obecní Zpravodaj. Vůbec tentokrát 

nemusím přemýšlet čím hodnocení uplynulého období začít. I když to bude tentokrát od 

konce. V pondělí 2. září jsme společně se starostou obce, s rodiči, učitelkami a zejména 

žáky zahájili v naší škole nový školní rok 2019/20.  

Ano bylo to významné, ale určitě tuto událost zastínil sobotní  již XIII. ročník Cyklovýletu 

Okolo Malé Hané, který letos pořádala naše obec. K události se vrátím v další části 

zpravodaje.  

Co ještě podstatného se v uplynulém období odehrálo. Ze společenských událostí bych 

vzpomenul sportovní odpoledne pro děti spojené s tradičním utkáním svobodní – ženatí 

a na začátku prázdnin pak také tradiční rybářské závody, tentokrát pro dospělé. 

Určitě zajímavé je, že naši cvičenci opět aktivně vystoupili na další gymnaestrádě, kterou 

letos hostilo Rakousko. Podrobněji v další části. 

Drválovští hasiči, věrni své tradici uspořádali v sobotu 13. 7. v Sadu svobody Posezení 

na výletišti a  v sobotu 3. srpna , prázdninovou zábavu.  

V oblasti péče o vzhled obce byl chtěl připomenout zahájení budování parkoviště nad 

hřbitovem a také odvoz křížku od sv. Václava, který projde v restaurátorské dílně 

kompletní opravou. Největší úsilí bylo věnováno přípravě prostorů kolem kulturního 

domu na již výše zmíněný cyklovýlet.  

A abych nezapomněl. V polovině července byla před Fabrikou vysazena nová lípa za 

původní poničenou vandaly. Ta původní sice obrazila, ale nezaručovala pravidelný a 

bezpečný růst. 

Proběhlo výběrové řízení na propojení vodovodu mezi Karlůvkou a Uličkami, včetně 

úpravy komunikace v Uličkách a rovněž na rekonstrukci komunikace Dražky a 

navazující účelové komunikace ke hřbitovu. 
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Vzhledem k pokračující kůrovcové kalamitě probíhala další těžba napadených stromů 

v drválovickém katastru.  

Již je téměř prověřen a zprovozněn vodovod na hřbitov, který je veden potrubím pro 

bývalý pastevní areál ze studny v Křemílkách s plánovaným vyústěním v jezírku Oko, 

které slouží jako akumulační nádrž.  

Obec Pamětice iniciovala společnou petici obcí Pamětice, Vanovice a Sudice i firem 

z naší oblasti se žádostí o generální opravu silnic Pamětice- Sudice a Pamětice- 

Vanovice, která byla i s podpisy Agrospolu a Technických služeb Malá Haná zaslána na 

SÚS Jm kraje i náměstkovi hejtmana Jm kraje. 

Možná jsem na něco zapomněl, ty dva měsíce je dost dlouhá doba, ale snad ty hlavní 

události, kromě 10. zasedání zastupitelstva, o jehož jednání  budete v další části 

informováni, jsem se snad zmínil.                                                                           Petr Dvořáček 

     

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Vanovice 

Datum konání:       31. 7. 2019 
 
Čas konání:            17:00 hod.  
 
Místo konání: zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:      Jiří Bohatec, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, Lukáš Kohoutek, Linda 

Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 
 
Omluveni: Bc. Svatopluk Dračka – pozdější příchod 
 
Ověřovatelé: Lukáš Kohoutek, Miroslav Přibyl 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce 
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2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o poskytnutí dotace s JMK – dotace na pořádání cyklovýletu 

4. Smlouva o poskytnutí dotace s JMK – „Restaurování kamenného kříže“ 

5. Smlouva o odvážení oděvů, obuvi a textilu 

6. Smlouva o prodeji pozemku 

7. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2018183  

8. Výběr zhotovitele „Rekonstrukce a novostavba vodovodů v Uličkách“ 

9. Smlouva se zhotovitelem „Rekonstrukce a novostavba vodovodů v Uličkách“ 

10. Rozpočtová opatření č. 9 a 10 

11. Různé a závěr 

 

 

a) Usnesení 1/10: OZ schválilo program jednání 10. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/10: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/10: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/10: OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč 
s Jihomoravským krajem na akci „Cyklovýlet Okolo Malé Hané“ a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/10: OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 125.000,- Kč 
s Jihomoravským krajem na akci „Restaurování kamenného kříže“ a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy  

f) Usnesení 6/10: OZ schvaluje smlouvu s firmou TextilEco a.s., Palackého 715/15, 

110 00 Praha 1, IČ 281 01 766 na odvážení oděvů, obuvi a textilu a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 

g) Usnesení 7/10: OZ schvaluje smlouvu o prodeji pozemku p.č. 578/8 ostatní plocha 

o výměře 10 m² v k.ú. Drválovice za cenu 2.000,- Kč paní A.B. a pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy 

h) Usnesení 8/10: OZ schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018183 o propachtování 

pozemku p.č. 447, orná půda o výměře 12.396 m² v k.ú. Vanovice a změně 

výpovědní lhůty u p.č. 447 s firmou AGROSPOL, agrární družstvo, 679 34 Knínice 

338, IČ 494 47 564 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 

i) Usnesení 9/10: OZ schvaluje jako zhotovitele díla „Vanovice – rekonstrukce a 

novostavba vodovodu“ v Uličkách firmu KORA – VODOSTAVING s.r.o., 

Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát, IČ 253 11 883 

j) Usnesení 10/10: OZ schvaluje Smlouvu o dílo „Vanovice – rekonstrukce a 

novostavba vodovodu“ v Uličkách s firmou KORA – VODOSTAVING s.r.o., 

Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát, IČ 253 11 883 a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

k) Usnesení 11/10: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 
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l) Usnesení 12/10: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 10 

m) Usnesení 13/10: OZ bere na vědomí darovací smlouvu mezi Svazkem obcí Malá 

Haná a Obcí Vanovice ve výši 30.000,- Kč 

n) Usnesení 14/10: OZ bere na vědomí zápis z jednání členské schůze DSO Technické 

služby Malá Haná konané dne 11.7.2019 

o) Usnesení  15/10: OZ bere na vědomí informaci o průběhu výstavby parkoviště za 

hřbitovem 

p) Usnesení  16/10: OZ schvaluje upravenou „Územní studii Vanovice – plocha 

změny Z13“ z června 2019 zpracovanou ATELIEREM HÁJEK, Nerudova 206, 500 

02 Hradec Králové 

q) Usnesení 17/10: OZ bere na vědomí informaci starosty obce ve věci příprav na 

konání Cyklovýletu Okolo Malé Hané konaného dne 31. 8. 2019 

 

Fotogalerie a komentáře z akcí uplynulého období 

Rybářské závody dospělých 

Tak jako každoročně uspořádali 

 4. července hasiči z Vanovic, 

tentokrát pro naše dospělé 

rybáře tradiční rybářské závody 

na dolním rybníce. Účast i letos 

byla jako vždy vysoká. Akce se 

zúčastnilo  kolem 20 chytajících  

rybářů. Když k nim připočteme i 

další diváky, lze říct, že akce měla 

velký úspěch. Jen těm rybám se 

v tom vedru podobně jako u 

dětského 

závodu jaksi 

moc 

nechtělo. 

Proběhlo i 

závěrečné 

hodnocení i 

malé dárky.  

Prostě krásný začátek prázdnin. 
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Gymnaestráda v Rakousku 

 

XVI. SVĚTOVÁ 
GYMNAESTRÁDA 
 
Tato nesoutěžní přehlídka 
gymnastických sportů se 
konala  7.-13. 7. 2019 v 
rakouském městě Dornbirn 
za účasti více než 18 000 
cvičenců. V hromadné 
skladbě České republiky 
"Gymnastický sen" cvičilo i 8 
členů TJ Sokol Vanovice. 
Všichni si užili krásného 
alpského prostředí a zážitků 
ze setkávání s cvičenci z 
dalších 65 zemí. 
 

 

Posezení na výletišti v Drválovicích 

Drválovští hasiči, věrni své prázdninové tradici uspořádali 13. července „ Posezení na 

výletišti“ a 3. srpna prázdninovou zábavu. Oboje v Sadu svobody. Kdo zde dlouho nebyl, 

byl určitě nemile 

překvapen stavem, 

kdysi tak krásných 

lesů v okolí výletiště. 

 

 

 

 

 

                 

 



7 7 

 

 

Sportovní odpoledne pro děti a Svobodní -  ženatí 

Sobota 10. srpna patřila již také tradiční akci. Fotbalisté připravili v úvodu odpoledne 

nejdříve dovednostní soutěže pro naše děti a vrcholem bylo jako vždy utkání v malé 

kopané mezi svobodnými a ženatými.  Úspěch tentokrát slavili ženatí. Utkání bylo 

napínavé až do konce. V normálním čase skončilo utkání 3 : 3.  Ale ženatí zvítězili na 

penalty. 

 

   

 

Podemletí hráze rybníka 

Říká se, když tradice, tak tradice. Letos koncem července opět došlo k podemletí hráze 

rybníka na dolním konci Vanovic. Oprava byla nutná v rychlém čase, jednak kvůli 

nedostatku přitékající vody a také k velkému množství ryb v této nádrži. Pomoc přišla 

jako vždy od hasičů i místních rybářů, kteří hráz zhutnili zeminou. Jeví se proto 

nezbytné provést naplánovanou opravu. 
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Členská schůze DSO T.S. Malá Haná 

17. 7. 2019,  za účasti hejtmana Jm kraje p. Šimka a zástupců jednotlivých obcí svazku, 

proběhla v Letovicích členská schůze Dobrovolného svazku obcí,  Technické služby Malá 

Haná. Ve svazku je zapojeno   k dnešnímu dni 43 obcí a měst  a do budoucna by měly 

obsluhovat přes 30 tis obyvatel. Akce byla poděkováním Jm kraji za finanční podporu 

při zakládání svazku. 

 

Přivaděč vody pro hřbitov 

I v prázdninách pokračovala rekonstrukce přivaděče vody do Oka, které slouží jako 

zásobní nádrž pro napájení vodovodu na hřbitov.  V akci bude pokračováno. Využíváno 

je potrubí z bývalého pastevního areálu, bohužel místy poškozené. 
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Parkoviště u hřbitova 

Rovněž o prázdninách byla zahájena výstavba nového parkoviště u horní brány 

hřbitova. Její dokončení předpokládáme během tohoto měsíce. Na stavbu bude 

navazovat oprava cesty nad hřbitovem i celková rekonstrukce ulice v Dražkách, kde je 

současný stav již neudržitelný. 

   

Výstavba přístřešku za KD, nová udírna, nový venkovní stan, zábradlí, úprava 

hřiště 

Po celou dobu prázdnin probíhaly intenzivní přípravy na cyklovýlet. U oplocení kurtu 

byl zbudován nový přístřešek pro zakoupenou udírnu, bylo zbudováno nové zábradlí u 

bývalé přístavby u KD, upraveno bylo hřiště pro stavbu krytých altánů a zakoupen velký 

stan 6 x 12 m. 
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Odvoz křížku u kostela sv. Václava 

   Vybraná restaurátorská firma v hektickém týdnu přípravy cyklovýletu, 28.8., odvezla 

k celkovému restaurování poškozenou národní kulturní památku, kterou je kříž u 

kostela sv. Václava z r. 1843. V nejbližších dnech bude zahájeno zbudování nového 

betonového základu, vykácení tují na přístupové cestě ke kostelu, tak, aby se křížek 

mohl po opravách vrátit na původní místo. Na akci nám přispěl Jm kraj částkou 125 tis 

Kč. 
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XIII. ročník Cyklovýletu Okolo Malé Hané 

Sobota 31. srpna 2019. Ano tento den proběhl v naší obci již tradiční cyklovýlet  9 

obcemi Malé Hané. Oficiální počet zaregistrovaných účastníků 1 121 je dalším rekordem 

této bezesporu nejdůležitější akce v naší obci v letošním roce. Mezi nejvzácnější hosty 

bezesporu patřil hejtman Jm kraje Dr. Šimek, senátorka Vítková, starostové MR i 

okolních obcí a mnoho dalších. Nechyběli ani manželé Freitingerovi. Krásné počasí, 

výborná organizace podložená dlouhodobou přípravou i obětaví pořadatelé, zejména 

z MS Vanovice-Borotín, SDH Vanovice i Drválovice, TJ Sokol Vanovice a mnoho dalších 

dobrovolníků, to byl základ úspěchu a příznivého ohlasu účastníků. Celým programem 

provázel Jirka Palán. A odpolední program?  Nejříve vystoupila county skupina ASI TAK, 

následovaly ukázky z biketrialu, Velký dechový orchestr Malá Haná, The Beatles. Po 

jejich vystoupení proběhlo losování bohaté tomboly. Děkujeme všem sponzorům a 

zvláště Jm kraji za finanční podporu. Večerním programem cyklovýlet gradoval. Nejprve 

ostravská revivalová skupina Kabát a závěr patřil kapele Třetí zuby. 

Závěrem bych chtěl jménem starosty obce i zastupitelstva ještě jednou poděkovat 

všem,  co se na přípravě a průběhu cyklovýletu podíleli. 

A nyní několik fotopohledů.  
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Zahájení školního roku 2019/20 

Po hektické sobotě, jsme společně se starostou přijali pozvání na slavnostní zahájení 

letošního školního roku. Učitelé, děti, rodičové i zástupci obce, tak jak se scházíme i při 

slavnostním zakončení. Přivítali jsme zejména 4 nové prvňáčky a popřáli všem mnoho 

úspěchů v nastávající práci. Nechyběla i návštěva v MŠ. Naši školu bude navštěvovat 23 

žáků v 5 ročnících a 25 v mateřské škole. 
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Jubilanti v měsíci  září  2019    

  

Kolářová       Milada                 Drválovice     

Rejdová         Jarmila                 Vanovice 

Pinkava         Jiří                  Vanovice 

Čejka              Pavel       Vanovice 

Zemanová     Zdenka       Vanovice 

Kubín         František                  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. 

 

 

Rozloučili jsme se: 

 

 

 

               Pinkavová   Blažena              Vanovice 

MUDr.    Srpová          Zdeňka    Vanovice 

     Dračka         Otakar    Drválovice 

     Sedláček     Zdeněk               Vanovice 

    

 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast 

 

 

Poděkování 

 

Chtěli bychom Vám všem poděkovat za projevy soustrasti a účast na posledním 

rozloučení s paní Blaženou Pinkavovou. 

         Zarmoucená rodina  
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Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hod 

 

 

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 

 

Září  2019 

 

      

        

1.9. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 

7.9. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic, 330 774 844 735 

8.9. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

14.9. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

15.9. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

21.9. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007 

22.9. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 

28.9. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 454 338 

29.9. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

        

Říjen       

        

5.10. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 

6.10. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 
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POZVÁNKY 

 

 Srdečně zveme na koncert Brněnského 
ekumenického sboru, který se bude konat  
v neděli  22. 9. 2019 v 16 hodin  
v evangelickém kostele ve Vanovicích.  
Komorní pěvecký sbor představí písně židovského raně 
barokního skladatele Salomona Rossiho, spojující v sobě 
originálním způsobem hebrejské žalmové texty s italskou 
renesanční polyfonií. Zazní též barokní nástroje v Rossiho 
instrumentální hudbě a vyprávění o životě tehdejší židovské komunity v italské 
Mantově.  

Vstupné dobrovolné 

 

 Předpouťová zábava 
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  Pouť ve Vanovicích 

 

 

 

Letošní poutní slavnost ve Vanovicích se 

uskuteční v neděli 29. září 2019. Pouťové 

atrakce budou umístěny jako obyčejně u 

kulturního domu 

 

 

  

 

 

 

 Mše svatatá 

 

Mše svatá proběhne v neděli 29. září od 

10 .00 hod v kostele sv. Václava ve 

Vanovicích 
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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  -   srpen 2019 

    

17. 8.       Panthers Vanovice         -   Stars  Letovice                           4  :  2 

 24.8.       Panthers Vanovice         -   TJ K20  Šošůvka                           3   :  2   

  1.9.           MK Březová                         -    Panthers  Vanovice                       1  :  1        

Další nejbližší domácí zápasy:          

7. 9.   2019   v 17.00 hod       Panthers Vanovice  -      TJ Šerkovice „B“ 

21.9. 2019   v 17.00 hod       Panthers Vanovice -        Artis Bedřichov 

5. 10. 2016   v 16.00 hod      Panthers Vanovice  -      MK Banáni Rájec 

Přijďte naše hráče povzbudit, připraveno je i občerstvení 

Čelo tabulky 

1 CELTIC Újezd u Boskovic 16 11 3 2 56 20 36 

2 TJ Šerkovice „B“ 15 11 2 2 60 21 35 

3 SOKOL Chornice 16 11 1 4 58 28 34 

4 PANTHERS Vanovice 15 11 1 3 44 27 34 

5 MK Březová 16 10 2 4 59 26 32 

6 FC ARTIS Bedřichov 16 9 0 7 43 39 27 

 

 

 

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

