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Vážení spoluobčané, 

dnešní Zpravodaj nemohu začít jinak, než krásnou podzimní fotkou 

našich Vanovic. Ano, ten letošní podzim byl jako vymalovaný a poskytnul nám určitě 

dostatek času ke sklizni úrody ze zahrad i zajištění všech podzimních prací. A jako by se 

s námi pořád nechtěl rozloučit.  

Také v naší obci bylo uplynulé období plné aktivit jak v oblasti kulturní, tak zejména 

v dokončování plánovaných akcí investičních i udržovacích. 

Čím začít. Asi informací o tradičním „Posezení se seniory“, které proběhlo v neděli 6. 

října v kulturním domě, a jež zajišťoval kulturní výbor. V závěru měsíce, 27. října, 

uspořádal kulturní výbor v sále na Záložně „Podzimní dílničky pro děti“, tentokrát 

věnované výrobě různých strašidel z dýní. Ty byly vystaveny večer za kulturním domem 

v rámci oslav 101. výročí založení ČSR. Tato oslava byla jako vždycky doprovázena 

lampiónovým průvodem, položením věnce k památníku u kostela sv. Václava, 

proslovem, vystoupením pěveckého sboru Vlastimil a občerstvením v kulturním domě. 

To bylo doplněno i výstavkou prací žáků základní školy.  

Z akcí investičních asi největší radost všem před Dušičkami udělalo dokončení 

přístupové cesty Dražkami, doplněné parkovacími místy u horní brány hřbitova. 

Další významnou a finančně náročnou akcí je právě probíhající rekonstrukce vodovodu 

v Uličkách s propojem do Karlůvky, oprava kanálů a nový povrch komunikace. 

Dokončeno bylo díky podpoře hasičů z obou sborů čištění potoka pod mostkem u 

Vojtěchových, opraveny byly překopy komunikací jak ve Vanovicích, tak i 

v Drválovicích. 

Nemohu zapomenout ani na probíhající restaurátorské práce, které probíhají na kříži u 

kostela sv. Václava. V rámci této akce byly vykáceny túje kolem přístupové cesty.  

Obci se podařilo na některé akce získat dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (křížek, 

parkoviště u hřbitova) a na křížek i z Ministerstva kultury ČR. 
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Před Dušičkami byl vysečen a poklizen náš hřbitov, bohužel někteří návštěvníci se opět 

chovali velice neukázněně. Přesto, že máme za horní bránou přistaven kontejner na 

odpady, stalo se už tradicí, že někteří odhazují odpadky, starou výzdobu, svíčky a jiné 

věci mezi pomníky i na opuštěné hroby. Zde bych chtěl připomenout, že byla provedena 

inventarizace hrobových míst, uzavření smluv a placení nájmu. Situace není radostná. 

Bylo zjištěno, že na hřbitově je 130 hrobů, které nikdo neošetřuje, neplatí nájem a jsou 

tedy z našeho pohledu volné. Smutné zjištění, jak se někteří chovají ke svým zemřelým. 

Proběhl i sběr nebezpečného odpadu v obou našich obcích. 

Poslední den v říjnu proběhla na obecním úřadě kontrola z Jihomoravského kraje 

v oblasti financí, hospodaření a práce orgánů obce. Nebyly zjištěny žádné větší závady. 

Zastupitelstvo se sešlo na svém pravidelném jednání 23. října,  výsledky a závěry v další 

části Zpravodaje. 

A co nás v nejbližším období ještě čeká?  

V případě příznivého počasí předpokládáme dokončení akce v Uličkách a také instalaci 

opraveného křížku u kostela. Více se bude dít na poli kultury. Začneme již v sobotu 

9.11., divadelním představením Inzerát souboru z Vranové. Jedná se o komedii. 

Pokračovat budeme představením souboru Teatrum z Velkých Opatovic, který přijede 

24. 11. s pohádkou O třech doktorech. V pondělí 18. listopadu od 18 hodin na Záložně 

proběhne beseda ke komunitní archeologii v naší obci, v rámci projektu, do kterého 

jsme se přihlásili. Na 1. prosince připravuje kulturní výbor rozsvícení vánočního 

stromku s kulturním programem na sále Záložny. Nezapomeneme ani na Mikuláše, kdy 

bude společné setkání dětí v kulturním domě s mikulášskou nadílkou a varietním 

programem. To proběhne v pátek 6. prosince a vánoční dílničky již 30. listopadu na 

Záložně. 

A ještě jedno upozornění:  Ve dnech 20., 21. a 22. listopadu bude p. Přibyl provádět 

odečty vodoměrů v obou našich obcích.  V případě, že vás nezastihne doma,  zanechá 

vám upozornění, kam napíšete sami stav vodoměru, a odevzdáte je na obecní úřad. 

        Petr Dvořáček 
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Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Vanovice 

 
 
Datum konání:    23. 10. 2019 
 
Čas konání:         17:30 hodin  
 
Místo konání:    zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Linda Krejčiříková, 

Josef Pavlík st., Miroslav Přibyl 
 
Omluveni: Lenka Chalupová, Lukáš Kohoutek, Josef Pavlík ml.   
 
Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl  
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Host: 0 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Žádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Vanovice o příspěvek 

4. Návrh na vyřazení majetku 

5. Návrh směrnice pro poskytování cestovních náhrad 

6. Rozpočtová opatření č. 14 

7. Různé a závěr 

 

 

a) Usnesení 1/12: OZ schválilo program jednání 12. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/12: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/12: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/12: OZ schvaluje použití finančních prostředků z rezervního fondu 
Základní školy a mateřské školy Vanovice na financování dopravy na kurz plavání 
v roce 2020 ve výši 20.000,- Kč 

e) Usnesení 5/12: OZ schvaluje vyřazení neopravitelného a nepotřebného majetku 
obce Vanovice v pořizovací hodnotě 179.581,90 Kč 
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f) Usnesení 6/12: OZ schvaluje směrnici č. 1/2019 „Pravidla pro poskytování 

cestovních náhrad“ s účinností od 23. 10. 2019 

g) Usnesení 7/12: OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 14 

h) Usnesení 8/12: OZ schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální 

prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě 

sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

i) Usnesení 9/12: OZ schvaluje Dodatek k Příloze č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě 

a odstraňování odpadu v obci Vanovice – Drválovice č. 20/18 na rok 2019 a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

j) Usnesení 10/12: OZ schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a 

odstraňování odpadu v obci Vanovice – Drválovice č. 20/18 na rok 2020 a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

k) Usnesení 11/12: OZ schvaluje mimořádný příspěvek DSO technické služby Malá 

Haná, Sudice 164, 680 01 Boskovice, IČ 066 09 627 ve výši 15,- Kč/občan, který 

bude použit na navýšení základního kapitálu firmy Technické služby Malá Haná 

s.r.o., Sudice 164, 680 01 Boskovice, IČ 070 37 970  

l) Usnesení 12/12: OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava místní 

komunikace Dražky“ se zhotovitelem firmou D E A S spol. s r.o., Rovná 2146/11, 

680 01 Boskovice, IČ 469 61 968 ve výši 94.311,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 

obce podpisem dodatku 

m) Usnesení 13/12: OZ schvaluje objednávku na investiční akci „Zhotovení 

odvodnění komunikace Pod Kopaninami“ ve výši cca 93 tis. Kč bez DPH a 

pověřuje starostu obce podpisem a zasláním objednávky 
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Fotokronika a komentář k akcím 

 

Posezení se seniory 

V neděli 6. 10. 2019 proběhlo od 16:30 v kulturním domě Posezení se seniory, které se 
stalo již tradicí. Letos jsme vyzkoušeli neděli a myslím, že vyhovovala většině více než 
sobota. Chlebíčky, jednohubky, koláče a řezy připravily s láskou členky kulturního 
výboru. K tanci a poslechu hrálo Duo Dáša a Jiří. Tentokrát se ale dokonce i tancovalo. 
Kulturní vstupy nám zajistil taneční soubor Vjechétek z Jaroměřic, který nezklamal a 
jako vždy přítomné svými vystoupeními pobavil. Překvapení si připravil náš starosta 
pan Pavlík, který stáhl staré fotky z kroniky a fotky ze starších akcí a promítl je 
přítomným na sále. Tohle má vždy velký ohlas. Děkuji všem, kteří se na celé akci 
podíleli, a doufám, že si všichni naši senioři v klidu poseděli a popovídali při dobrém 
vínku. 

za kulturní výbor  Lenka Chalupová 
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Podzimní dílničky 

Kulturní výbor v neděli 27. 10. 2019 uspořádal dílničky s podzimní tematikou, které 

trvaly necelé tři hodiny. Po celou tu dobu si děti mohly vyrobit vlastní svícen z různých 

šišek, šípků, ořechů a dalších darů přírody. Měly jsme obrovskou radost, že se do výroby 

svícnů zapojily i babičky a maminky, které si s nadšením vytvořily vlastní svícen. Děti si 

vydlabaly a vyřezaly dýně, které přivítaly účastníky lampionového průvodu u 

kulturního domu ve Vanovicích. Po skončení průvodu si je děti mohly odnést domů. 

Dále si mohly vyrobit papírového ježka, což také většina udělala.  

Poděkování za zorganizování a pomoc v průběhu akce patří jmenovitě především Janě 

Štěpánové, Janě Bohatcové, Janě Geršlové, Haně Burkoňové, Lindě Krejčiříkové, Lucii 

Zouharové. Dýně dětem věnovalo Arboretum Borotín, Zahradnictví Kohoutek a 

Zahradnictví Pavlíková, čímž jim velice děkujeme. Nemalé díky patří i panu Tomáši 

Rejdovi a panu Petru Štěpánovi za připravení materiálu ze dřeva a díky patří 

samozřejmě i panu starostovi a celému úřadu obce Vanovice. 

Lucie Zouharová 
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Oslavy 101. výročí založení ČSR a lampiónový průvod 

V předvečer státního svátku založení ČSR proběhly i v naší obci tradiční oslavy. Z obou 

obcí vyšly lampiónové průvody, byl položen věnec u památníku obětem 1. sv. války ve 

Vanovicích. Hlavní část oslav se konala u památníku Komenského, kde vystoupil 

pěvecký sbor Vlastimil, a projev přednesl starosta obce. Zakončení proběhlo jako 

obvykle v kulturním domě a okolí. Bylo tentokrát zpestřeno rozsvícenými dýněmi, které 

upravili v odpoledních hodinách účastníci podzimních dílniček. 
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Cesta Dražky a parkoviště 

Po dlouhém marném čekání na dotace z ministerstva, se obec rozhodla pro generální 

opravu cesty Dražky ke hřbitovu, zbudování parkoviště u horní brány a zbudování 

odvodnění cesty z Kopanin. Na parkoviště jsme obdrželi dotaci 100 tisíc korun 

z Jihomoravského kraje. 
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Uličky 

Jedna z finančně nejnáročnějších akcí 

letošního roku probíhá v Uličkách. Dochází 

k výměně hlavního vodovodního řadu, 

obnově přípojek, opravě kanalizace a 

propojení s Karlůvkou, abychom vodovod 

zokruhovali. Závěrem bude položen nový 

povrch komunikace z recyklátu.  
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Čištění mostku a potoka u Vojtěchových 

I když se nejedná o obecní majetek, přistoupili jsme po dohodě s Povodím Moravy a 

v součinnosti s ním k vyčištění prostoru pod mostem u Vojtěchových a přilehlého 

potoka. Nánosy bahna již téměř neumožňovaly průtok profilem mostu a při vyšších 

srážkách hrozilo jeho rozvodnění. Na akci se podílely obě jednotky našich SDH a 

z Borotína,  které čerpaly vodu z rybníka a prováděly tlakové čištění.  Děkujeme. 

 

 

   

             Tak to vypadalo…        Zásah našich hasičů 

 

 

 

 

                                                                       A výsledek 
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Restaurátorské práce na křížku u kostela sv. Václava 

Vzhledem k příznivému počasí probíhají průběžně práce na opravách křížku u kostela 

sv. Václava. Tento týden po dokončení základových a izolačních prací byla 

nainstalována první část této národní kulturní památky z roku 1843. Na akci finančně 

přispěl Jihomoravský kraj a také Ministerstvo kultury ČR. Celkové náklady představují 

více jak 300 tisíc Kč. Obec odstranila túje na přístupové cestě a také provedla ořez 

přilehlého keře štědřence. 
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Sběr nebezpečného odpadu 

Obec pravidelně dvakrát ročně zajišťuje sběr nebezpečného odpadu v obou obcích. Jak 

je vidět z Vanovic, stále je co likvidovat. Děkujeme, že se tyto věci neobjevují v okolí naší 

obce. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

  Jubilanti v měsíci  listopadu  2019   

  

Dokoupilová  Radoslava                Vanovice     

Štarková  Jarmila                 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. 
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Rozloučili jsme se: 

 

 

 Kolářová Milada            Drválovice 

         

 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Listopad  2019 

 

9.11.     MUDr. Staňková            Jedovnice, zdravotní středisko                     516 442 726 

10.11.  MUDr.  Sládek                 Velké Opatovice nám. Míru 492                  516 477 319 

16.11.   MUDr. Semerádová      Sloup, Zemspol  221          516 435 203 

17.11.   MUDr. Stojanov             Blansko, B. Němcové 1222/15                     605 184 479 

23.11.   MUDr. Ševčíková  B.     Blansko, Svitavská 1 A     516 416 386 

24.11.  MUDr. Ševčíková  R.      Poliklinika Blansko, Sadová 33   516 488 454 

30.11.   MDDr. Šméralová         Boskovice, Lidická 8       731 074 479 

 

1.12.   MUDr. Štrajtová             Černá Hora, Zdravotní středisko                     608 220 806 

7.12.   MUDr. Šumberová        Lysice, Komenského 429     516 472 227 

 



15 15 

 

 

 

POZVÁNKY na akce v následujícím období 

Divadlo 

 

               

 
POZOR 

Divadelní soubor Teatrum Velké Opatovice vás zve, zvláště 

děti, na pohádkové představení  „O třech doktorech“ 

Kdy: V neděli 24. 11. od 16.00 hodin v kulturním domě ve 

Vanovicích     
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Beseda ke komunitní archeologii 

Vážení sousedé, 
naše obec se zapojila do výzkumného projektu Komunitní 
archeologie ve venkovském prostředí. Jde o výzkum 
probíhající současně ve Velké Británii, Nizozemí, Polsku a České 
republice. Vanovice tak mají možnost prozkoumat své dějiny ve 

spolupráci se špičkovými odborníky 
z oboru historie a archeologie. 
Výsledky tohoto bádání samozřejmě 
pomohou nám, občanům Vanovic, ale 
přispějí i k poznání vývoje venkovského prostředí v celé 
Evropě.  
Jádrem výzkumu je spolupráce profesionálů s místními 
nadšenci. Odborníky nám poskytne Západočeská univerzita v 
Plzni, naším úkolem je sejít se a dát hlavy dohromady. 
Sejdeme se v sále Záložny v pondělí 18. 11. 2019 v 18 
hodin. Vítáni jsou všichni zájemci o místní dějiny.    
      Pavel Jansa                                                                                                                      

 

Vánoční dílničky 
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Malá kopaná 

Okresní soutěž v malé kopané a naše družstvo Panthers 

Vanovice.  

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

     

Aktuální výsledky našeho družstva za období říjen 2019 

5. 10.  2019        Panthers Vanovice - MK Banáni Rájec   4 : 1 

13. 10. 2019       FC Roma Olešnice - Panthers Vanovice   2 : 8  

19. 10. 2019       Panthers Vanovice - Sokol Chornice   1 : 0 

 2. 11. 2019        Celtic Újezd u Boskovic - Panthers Vanovice  0 : 6 

 

Konečná tabulka: 

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry 
Skóre 

pro 

Skóre 

proti 
Body 

1 PANTHERS Vanovice 22 18 1 3 75 31 55 

2 MK Březová 22 17 1 4 90 27 52 

3 
CELTIC Újezd u 

Boskovic 
22 14 5 3 74 31 47 

4 SOKOL Chornice 22 15 2 5 93 35 47 

 

Blahopřejeme.  Naše mužstvo zvítězilo ve skupině a pro příští rok postoupilo do 4. ligy. 
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Volejbal                                                                                                            

 

V sobotu 5. října 2019 proběhl v kulturním domě již 15. ročník volejbalového turnaje 

smíšených družstev. Pohár pro vítěze si odvezlo družstvo ze Spešova, na druhém místě 

skončilo družstvo Sulíkov-Vřesice a domácí družstvo Vanovic obsadilo třetí místo. 
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STOLNÍ TENIS 

Regionální přebor III. třídy                               Regionální přebor IV. třídy  

Vanovice A – Adamov B  9 : 9                       Veselice B - Vanovice B 8 : 10 

Body: Kubín Fr.        3,5        Body: Kubín Fr.      3,5   

           Gonšor M.      3,5                Lébiš P.        2,5 

           Palbuchta K.   2          Chlup R.       2,5 

                                                                                      Palbuchta K. 1,5 

Rohozec B  – Vanovice A  12 : 6                    Vanovice B – Rohozec C  17 : 1 

Body: Tajovský Z.      2,5                            Body:     Kubín Fr.       4,5  Ševčík F.        3,5 

           Gonšor M.        2,5                                                       Lébiš P.            4,5 

           Kubín Fr.           1                                                          Palbuchta K.  4,5                                                                             

Vanovice A – Velenov B  9 : 9                         Vysočany C – Vanovice B  9 : 9 

Body: Klement R.     3,5                                           Body: Kubín Fr.      4 

           Tajovský Z.    2,5                                                           Lébiš P.         2 

           Gonšor M.      2,5                                                           Palbuchta K. 2   

           Palbuchta K.   0,5                                                           Ševčík Fr.       1 

ŠACHY 

Vanovice – Sloup C   2 : 3       

Body: Klement Roman  1 

            Vrbas Karel           1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

