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Vážení spoluobčané, 

    

září uteklo jako voda a je třeba přiznat, že přineslo krásné téměř letní počasí. V neděli 

jsme je zakončili na tradiční pouti, která byla zvláště v nedělním odpoledni bohatě 

navštívena, stejně tak, jako dopolední mše svatá v našem katolickém kostele. 

Měsíc byl zpestřen 22. září v evangelickém kostele koncertem Brněnského 

ekumenického sboru. Koncert byl doprovázen i vyprávěním o životě židovské komunity 

v italské Mantově. 

SDH Vanovice se opět tradičně ujal pořadatelství předpouťové zábavy, kde účast  

návštěvníků předčila očekávání pořadatelů a byla jedna z největších v posledních letech.  

Poutní kulisu doplnily i pestré pouťové atrakce, které zvláště po 14 hod byly plně 

vytíženy. 

Zdálo by se, že po srpnovém cyklovýletu nastane v obci útlum aktivit, ale mohu vám 

sdělit, že řečeno slovy klasika „ Pořád se něco děje“. Jistě jste si povšimli zvýšené aktivity 

v Dražkách i cestě kolem hřbitova. Zde pokračuje jedna ze stěžejních akcí letošního 

roku. Bylo dokončeno parkoviště za horní bránou a připravují se podklady pro novou 

asfaltovou cestu. Oproti původnímu předpokladu bude celá pokryta asfaltovou vrstvou. 

Nejdůležitější byla příprava na odvodnění, kdy z vybagrované zeminy byl zbudován 

suchý poldr v úseku odbočky k chatám u cesty z Kopanin a dále odvodňovací žlab se 

vsakem, kolem celé nové komunikace. Opraven bude i odvodňovací  příčný záchytný 

kanál. Prostě od opatření očekáváme, že voda již nebude vytékat v takovém množství na 

silnici, ale ani mezi hřbitovem a vodojemem. A bezprašnou zpevněnou cestu si nejen 

návštěvníci hřbitova jistě zaslouží. Jelikož se podařilo dovést vodu až nad hřbitov, byl 

zbudován pod novou komunikací prostup za horní bránu. Zde hodláme naistalovat 
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akumulační nádrž na vodu, ze které bude možné nejen nabírat vodu na zalévání, ale 

chceme ji i napojit na stávající rozvody vody po hřbitově. 

V minulých dnech byla obcí zakoupena ramenová sekačka na stávající traktor a bylo 

instalováno zrcadlo na křižovatce ke Dvoru, které zlepší bezpečnost průjezdu vozidel i 

průchod chodců. Pro bezpečnost chodců mezi obcemi jsou u značek na Drválovice a na 

Šebetov namontovány zásobníky reflexních nálepek. 

Po skončené předpouťové zábavě nastalo v obci menší vzrušení, neboť došlo 

k prolomení hlavního hranolu na dětské houpačce. Pachatel jako vždy neznámý, ale 

pomohl nám odhalit, že hranol byl značně poškozen hnilobou  a mohl tak způsobit 

nějaké zranění. Obec jej v nejbližší době vymění za nový, aby houpačka mohla být i 

nadále dětem k dispozici.  

A co nás v nejbližším období ještě čeká ?  

Již tuto neděli 6. října se uskuteční odpoledne od 15.30 hod v kulturním domě  tradiční 

Posezení se seniory. Jako vždy je připraven zábavný program, občerstvení a i tradiční 

překvapení. Kulturní výbor připravil na neděli 27.10., „Dílničky pro děti.“ Tentokrát 

zaměřené na vyřezávání dýní. Ty chceme v podvečer umístit po obci jako doprovod 

lampiónového průvodu, v rámci oslav 101. výročí založení ČSR. Oslava proběhne také 

v neděli 27.10. od 17.30  hod, kdy se oba proudy průvodu vydají z obvyklých míst 

z Vanovic i Drválovic. Vlastní vzpomínka na tento významný den společně s kulturním 

vystoupení proběhne u sochy J.A. Komenského. Následovat bude občerstvení a posezení 

v kulturním domě. 

Z akcí investičních bude po dokončení komunikace Dražky následovat propojení 

vodovodu mezi Karlůvkou a Uličkami, včetně úpravy komunikace v Uličkách. Tato akce 

bude dokončena až v roce 2020.  Opraveny budou i překopy v obou obcích po opravách 

vodovodu či rozšiřování sítí.  

Tento týden byly zahájeny práce na budování základu pod křížek u kostela s. Václava, 

který prochází v restaurátorské dílně celkovou opravou a měl by být do konce letošního 
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roku znovu vrácen na původní místo. Dojde i k vykácení přerostlých tůjí kolem 

přístupové cesty a novém vysazení nižšího živého plotu a také 

k omlazení keře u křížku. 

.                                                                                 

 Petr Dvořáček 

     

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Vanovice 

 
Datum konání:         25. 9. 2019 
 
Čas konání:               17:30 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, Josef Pavlík, ml.  – pozdější příchod 
 
Ověřovatelé: Linda Krejčiříková, Jiří Bohatec  
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Host: Mgr. Pavel Jansa 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. „Komunitní archeologie ve venkovském prostředí“ a návrh smlouvy o spolupráci 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem 

5. Příkazní smlouva na technický dozor stavby 

6. Rozpočtová opatření č. 11, 12 a 13 

7. Různé a závěr 
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a) Usnesení 1/11: OZ schválilo program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/11: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/11: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/11: OZ schvaluje projekt „Komunitní archeologie ve venkovském 
prostředí“ včetně návrhu smlouvy o spolupráci se Západočeskou univerzitou 
v Plzni, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, IČ 497 77 513 a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/11: OZ schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ 708 
88 337 k pozemkům p.č. 493 a 494 v k.ú. Drválovice na LV č. 276 ve vlastnictví 
JMK a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

f) Usnesení 6/11: OZ schvaluje Příkazní smlouvu na obstarání inženýrské činnosti a 

technického dozoru investora pro stavbu „Vanovice-rekonstrukce a novostavba 

vodovodu“ se zhotovitelem Ing. Milošem Novotným, U Labutě 219, 679 32 

Svitávka, IČ 124 13 798 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

g) Usnesení 7/11: OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11 a č. 12 

h) Usnesení 8/11: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 13 

i) Usnesení 9/11: OZ bere na vědomí zprávu o průběhu a vyhodnocení XIII. ročníku 

Cyklovýletu Okolo Malé Hané konaném dne 31.8.2019 ve Vanovicích 

j) Usnesení 10/11: OZ schvaluje Darovací smlouvu s SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Drválovice, Drválovice 26, 679 61, IČ 653 39 169 v částce 10.000,- Kč a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy  

k) Usnesení 11/11: OZ schvaluje Darovací smlouvu s TJ Sokol Vanovice z.s., Vanovice 

132, 679 36, IČ 434 20 923 v částce 10.000,- Kč a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

l) Usnesení 12/11: OZ schvaluje Darovací smlouvu nadačnímu fondu NA KOLE 

DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka, Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí 

nad Moravou, IČ 292 35 715 v částce 10.000,- Kč a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

m) Usnesení 13/11: OZ bere na vědomí informaci o předání hotového díla 

„Parkoviště za hřbitovem“ 

n) Usnesení 14/11: OZ schvaluje opravu havarijního stavu komunikace p.č. 998/1 a 

p.č. 718/8 směrem k nemovitosti č. 203 pana  M.K.  

o) Usnesení  15/11: OZ bere na vědomí informaci o vyhodnocení sběru tříděného 

odpadu za období květen – srpen 2019 

p) Usnesení  16/11: OZ bere na vědomí informaci ze zasedání Svazku obcí Malá Haná 

o přidělení dotace na nákup elektrokol pro obce mikroregionu 
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Poznatky z prvních svozů systému „Door to door „ – červenec/srpen 2019 

1) Přistavování nádob k vývozu 

Je třeba přistavovat nádoby určené k vývozu již večer před svozovým dnem. Osádky 

mají vytížené svozové plány a sváží odpad od 6 hod ráno. Nemůžou čekat, až se 

obyvatelé vzbudí a pak se vracet. Často se stává, že si někdo stěžoval, že mu nebyla 

popelnice vyvezena, ale svozový vůz brzo ráno projel a nádoba tam nebyla. Pro tento 

účel budou mít řidiči v budoucnu v autech kameru, aby mohli zkontrolovat na čí straně 

je chyba.Je také potřeba nádoby viditelně vyvézt před dům a co nejvíce ke svozové cestě. 

Podle pravidel by měla nádoba být 2-3 m od svozové cesty viditelně postavená.Týká se 

to hlavně občanů, kteří mají nádoby celý rok postavené u domu. Pokud chtějí některou 

nádobu vyvézt, tak ji musí viditelně z řady vytáhnout blíže k cestě. Pokud tak neučiní, 

bude se brát za to, že jim její obsah vydrží do příštího svozu.Závozníci si jinak musí hrát 

na slepou bábu a buď hledat popelnice mezi zelení vjezdů,  nebo běhat k domům a 

kontrolovat obsah. Vše velmi zdržuje svoz v obci. 

 2) Četnost vývozu nádob 

Stává se, že si občané myslí, že musí dávat nádobu vždy, i když je jen z poloviny 

plná a vydržela by do dalšího svozu. Není tomu tak. Mohou klidně nějaký vývoz 

vynechat. 

3) Svoz papír a plast v jeden den 

V některých obcích se občané domnívají, že máme auta rozdělená přepážkami a 

svážíme papír a plast dohromady a po prvním svozu občané schovají obě nádoby. 

Svozová osádka nejdříve vyveze většinou plast, poté vysype a ve druhém kole 

sveze papír. 

4)Svoz bioodpadu 

Primárně patří do hnědých nádob biologický materiál z domácností – výčet je také 

uveden v zalaminovaném návodu, který jste dostali k barevným popelnicím.  

Přestože tolerujeme také bioodpad ze zahrad, tak nemá sloužit k vyklízení zahrad. 

Dost se v některých obcích rozmohlo přistavování ke hnědým nádobám, buď další 

nádoby ( někde i dokonce očipované na jiný druh odpadu) nebo pytle.  Kvůli 

zvyšujícímu se množství, za které se také platí, ale také proto, že to zdržuje svoz 

v obci není možné ukládat odpad do očipovaných nádob.  Myslím, že objem 

v množství 480l za měsíc je dostatečný a pokud má někdo velkou zahradu, tak si 

musí objednat kontejner a zafinancovat si vývoz sám. Nelze, aby na to doplácela 

obec a další občané. 

5)Svoz SKO Budeme tolerovat pouze další nádoby na SKO třeba v zimě, kdy je více 

popela. Nebo možná, pokud má někdo malé děti a hodně plínek. 
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Výsledky třídění odpadů v tunách 

Květen, červen - bez třídění  

Červenec ,srpen -počátek třídění 

Vanovice  
2019           

   květen červen červenec srpen   
 plast 0,467 0,404 0,938 1,255   
 bio     5,487 6,541   
 papír 0,231 0,24 0,695 1,11   
 SKO 7,82 7,95 6,041 4,222   
             
 Výsledek v srpnu – pokles  SKO o 46 %, proti období, kdy se netřídilo 

                                                   

 

 

 

 

Výdej nádob na třídění 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Ale takto asi ne – u KD Vanovice 
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Nové parkoviště nad hřbitovem 

Pro zlepšení příjezdu a parkování 

vozidel byla zbudována nad horní 

bránou nová parkovací plocha i 

prostor na uložení kontejneru na 

odpad. 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce komunikace Dražky a příjezdu ke hřbitovu,  odvodnění  cesty,   

výstavba suchého poldru u odbočky k chatám 

Vyřeší nejen kvalitní příjezd ke hřbitovu, ale i zamezí přílivu vody při deštích z prostoru 

Kopanin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                      

                                                                Suchý poldr k zachycení přívalového deště                                                 

Fotokronika   
z akcí 
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Letošní vanovická pouť byla jedna z nejvíce navštívených v historii, snad i díky 

počasí? 
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Poškozená a prasklá houpačka na dětském hřišti 

V rámci pouťových akcí došlo i k poškození značně narušeného hranolu u houpačky na 

dětském hřišti. Pachatel neznámý, ale alespoň se odhalila vada, která mohla způsobit i 

vážné zranění. 

 

 

     

 

Montáž nového zrcadla U Dvora 

 

Věříme, že je ocení nejen všichni řidiči, ale i chodci 
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Zahájeno čištění potoku a pod mostem u Vojtěchových  

 

                      

            

Jubilanti v měsíci  říjnu  2019    

  

Šenková       Marie                 Vanovice     

Vyoralová    Jarmila                 Vanovice 

Zoubek          Karel       Vanovice 

Nas im mily m oslavencu m pr ejeme hodne  zdraví , spokojenosti a jes te  mnoho kra sny ch 

let z ivota. 

Upozornění: Pokud si někdo z jubilantů nepřeje zveřejnění svých narozenin, sdělte to 

s předstihem na Obecním úřadě Vanovice. 

             

 

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 
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Říjen  2019 

 

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

6.10. MUDr. Nečasová 
Blansko, ZŠ 
TGM,  Rodkovského 2 

607 812 963 

12.10. MUDr. Padalík 
Boskovice, Nemocnice 
Boskovice 

516 491 263 

13.10. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 
19.10. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
20.10. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 
26.10. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 
27.10. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538 
28.10. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 
        
        
        
Listopad       
        

2.11. MUDr. Řehořek   
Poliklinika Blansko, Sadová 
33 

516 488 453 

3.11. 
MUDr. Řehořek (MUDr. 
Řehořková)  

Poliklinika Blansko, Sadová 
33 

516 488 453 

 

 

 
A pak, že letos nerostou….. 
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POZVÁNKY 

 

Pozvánka na tradiční 

Posezení se seniory 
Koná se v neděli 6. října 2019 od 15.30 h 

v KD ve Vanovicích. 

 Přivítáme všechny občany důchodového věku 

Program s překvapením, občerstvení zajištěno  

Srdečně zve KV Vanovic 
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Oslava  101. výročí založení ČSR spojená 

s lampiónovým průvodem 

Dne:  neděle 27. října 2019 

Program :    

17.30 hod  Lampiónový průvod od dolní zastávky ve                 

Vanovích a čekárny v Drválovicích 

18.00hod Kladení věnce k památníku obětem 

1.sv.války 

18.30 hod  Setkání obou větví u památníku 

Komenského, proslov a kulturní vystoupení 

19.00 hod   Přesun do KD Vanovice, občerstvení, 

kulturní program 
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SPORT 

Malá kopaná 

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  -   září 2019 

1. 9.   2019        MK Březová    -                Panthers Vanovice  -         1   :   1 

14.9. 2019        SK ŽÍZEŇ Petrovice  -    Panthers Vanovice  -          0  :   8 

20.9. 2019         Panthers Vanovice -          TJ Šerkovice „B“    -        4   :   1 

21.9. 2019         Panthers Vanovice -    FC Artis Bedřichov     -        2   :   0 

 

Další nejbližší domácí zápasy:          

5. 10. 2019   v 16.00 hod      Panthers Vanovice  -      MK Banáni Rájec 

19.10. 2019  v 16.00 hod      Panthers Vanovice   -    Sokol Chornice 

Přijďte naše hráče povzbudit, připraveno je i občerstvení 

Čelo tabulky: 

1 CELTIC Újezd u Boskovic 20 14 4 2 70 22 46 

2 PANTHERS Vanovice 19 15 1 3 62 28 46 

3 SOKOL Chornice 19 14 1 4 83 30 43 

4 MK Březová 19 13 2 4 77 27 41 

5 TJ Šerkovice „B“ 19 13 2 4 73 31 41 
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Tenis 

 

14. ročník Memoriálu Jiřího Dokoupila          

 

V sobotu 14. 9. 2019 proběhl již 14. ročník Memoriálu Jiřího Dokoupila. 

Tenisového turnaje se 

zúčastnilo sedm hráčů. 

Vítězem se stal Zdeněk 

Zoubek ml., druhé místo 

obsadil Zdeněk Zoubek st. a 

bronzový pohár si odnesl 

Zbyněk Tajovský. 

 

 

 

    

 

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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