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Vážení spoluobčané,  
snad Vám alespoň fotka na titulní stránce  připomene ty krásné podzimní pocity a 

náladu, kterou nám příroda letos připravila. 

Ale chtěl bych se s Vámi ohlédnout zpátky za uplynulým měsícem a vrátit 

se k dění v obci.  

Dne 7. října byla v evangelickém kostele zakončena letošní sezóna 

tradičních koncertů komorní hudby. Tradice byla dodržena i v hlavních protagonistech, 

což určitě mohu říct o MUDr. Rule Machačové a dalších sólistech. 

Kulturní výbor také již tradičně uspořádal v sobotu 14. října „Posezení se seniory“, kde 

nechybělo občerstvení a všechny pobavila děvčata z Jaroměřic a hudební doprovod z 

Letovic. Více v článku dále.  

Z pohledu obce, hlavně po stránce organizační, bylo určitě hlavním úkolem zajištění 

přípravy a průběhu voleb do Poslanecké sněmovny v okrscích ve Vanovicích i 

v Drválovicích. K výsledkům hlasování se vrátím v další části Zpravodaje. Chtěli bychom 

alespoň touto cestou poděkovat všem členům obou komisí, kteří zvládli průběh, ale i 

sčítání hlasů na výbornou. Malou vadou na kráse byl snad jen ne příliš velký zájem 

voličů. Účast 54,4 procenta je docela málo, i vzhledem k celostátnímu průměru. 

Z akcí investičních bych chtěl zmínit opravu vodovodního řadu v Drválovicích včetně 

přípojky v horní části obce směrem na Pamětice. Dále pokračovaly práce v našich lesích, 

zejména odstraňování suchých stromů v katastru Vanovic a vyžínání a zakapávání 

mladých porostů na Drválovicku. U kostela svatého Václava byly zkráceny túje u 

přístupové cesty a v některých částech obce, zejména v okolí tohoto kostela, proběhlo 

letošní poslední sečení trávy. Také náš hřbitov před svátkem věnovaným Památce 

zesnulých prošel údržbou. 

Z jednání zastupitelstva 25. 10. v Drválovicích bylo jistě nejdůležitější to, že jsme 

rozhodli o vstupu naší obce do nově zakládaného spolku Technické služby Malá Haná, 

který by měl zajišťovat likvidaci všech odpadů. Bude to dělat stejně jako dosud firma 

Suez, ale za nižší náklady jak pro obec, tak i pro občany. Důležitým bodem programu 

bylo také schválení kupní smlouvy, díky které obec získá pozemky na výstavbu domů 

v lokalitě mezi Vanovicemi a Drválovicemi. 

V sobotu 28. října jsme společně oslavili státní svátek, 99. výročí vzniku Československé 

republiky. Když tradice, tak lampiónový průvod, kladení věnce u památníku ve 

Vanovicích, proslov, vystoupení pěveckého sboru Vlastimil a malé občerstvení 

v kulturním domě, připravené tentokrát drválovickými hasiči. 
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Závěr měsíce byl i pro naše obce ve znamení vichřice, která v neděli 29. října napáchala 

značné škody, zejména na lesních porostech. Chtěl bych požádat majitele, aby si co 

nejdříve zkontrolovali stav na svých lesních pozemcích a podle možnosti co nejdříve 

popadané stromy odstranili. Zabráníme tím jarnímu rozšíření kůrovce, ale je to nutné i 

z hlediska bezpečnosti. 

Ostatní bych chtěl vyzvat, aby do lesa v těchto dnech nevstupovali, protože stále hrozí 

neočekávané pády zavěšených stromů. 

 Petr Dvořáček 

 

 40. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 

Datum konání:  25. 10. 2017 

Čas konání:             17:00 hodin  

Místo konání: zasedací místnost OÚ Drválovice 

 

Přítomni:          Bc. Jitka Špidlová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček,  

                                 Bc. Svatopluk Dračka,  Milan Geršl, Jiří Bohatec,  Martin Chalupa 

Omluveni:             Lenka Chalupová 

Ověřovatelé:   Martin Chalupa, Bc. Jitka Špidlová 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 

Hosté:            Ing. Olga Dočkalová, Ing. Matúš Marek, Marcela Sušilová 

 

 

Program:    

 

1. Kontrola plnění usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Návrh založení dobrovolného svazku obcí (DSO) Technické služby Malá Haná,  

            smlouva o založení DSO, stanovy DSO 

4. Smlouva kupní 
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5. Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence 

6. Smlouva darovací 

7. Rozpočtové opatření č. 14 

8. Rozpočtové opatření č. 15 

9. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/40: OZ schválilo program zasedání 

b)  Usnesení 2/40: OZ bere na vědomí plnění usnesení 39. zasedání zastupitelstva                                                                   

             obce 

c)  Usnesení 3/40: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/40: OZ schvaluje založení dobrovolného svazku obcí Technické     

             služby Malá Haná 

e) Usnesení 5/40: OZ schvaluje Smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí  

            technické služby Malá Haná a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

f) Usnesení 6/40: OZ schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Technické   

             služby Malá Haná a pověřuje starostu podpisem stanov 

g)  Usnesení 7/40: OZ schvaluje vstup obce Vanovice do dobrovolného svazku obcí 

h) Usnesení 8/40: OZ zmocňuje starostu obce Vanovice k zastupování obce    

            Vanovice k účasti, jednání a hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku    

             obcí a dále k účasti v orgánech dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje   

            starostu obce Vanovice k podpisu zakladatelských a dalších dokumentů    

            dobrovolného svazku obcí 

i) Usnesení 9/40: OZ bere na vědomí nutnost zvolit kandidáty do orgánů 

dobrovolného svazku obcí a souhlasí s tím, aby volbu za obec Vanovice provedl starosta 

obce Vanovice. Proto jej pověřuje, aby na ustavující členské schůzi dobrovolného svazku 

obcí činil vše potřebné ke zvolení členů orgánů  dobrovolného svazku obcí a zejména  v 

rámci jejich volby hlasoval pro jejich zvolení 

j) Usnesení 10/40: OZ souhlasí se zmocněním pana Ing. Tomáše Hlavenky, nar. 23. 1. 

1983, bytem Cihelna 1180/1, 692 01 Mikulov, aby podal návrh na zápis dobrovolného 

svazku obcí do rejstříku svazku obcí a zastupoval obec v tomto řízení 
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k) Usnesení 11/40: OZ schvaluje kupní smlouvu pozemků p. č. 448/1 orná půda   o 

výměře 1 212 m2 , p. č. 448/2 orná půda  o výměře 1 196 m2, p. č. 448/3 orná půda   o 

výměře 15 640 m2 v k. ú. Vanovice za cenu 1.171.200,- Kč a pověřuje starostu podpisem 

kupní smlouvy s JUDr. Ivanou Šmídovou a Ing. Lukášem Rejdou 

l) Usnesení 12/40: OZ schvaluje smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální 

prevence a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

m) Usnesení 13/40: OZ schvaluje poskytnutí daru FS ČCE ve výši 5.000,-Kč a pověřuje 

starostu podpisem darovací smlouvy  

n) Usnesení 14/40: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14  

o) Usnesení 15/40: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 15  

p) Usnesení 16/40: OZ schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu  

mezi obcemi Vanovice a Pamětice a pověřuje starostu podpisem dohody  

q) Usnesení 17/40: OZ schvaluje prodej hasičského vozidla  AVIA  A30K,  SPZ  BKA  

02-19 

r) Usnesení 18/40: OZ bere na vědomí návrh akcí pro zahrnutí do rozpočtu na rok  

2018  

s) Usnesení 19/40: OZ bere na vědomí zprávy o školním roku 2016/2017 v ZŠ a MŠ  

Vanovice – Hodnocení výchovně-vzdělávací práce MŠ Vanovice a Závěrečná  

zpráva – školní družina 

t) Usnesení 20/40 OZ schvaluje doplnění finančního výboru o paní Naděždu Veselou  

a paní Lindu Krejčiříkovou 

 

 

 

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky ze dne 20. 10. až 21. 10. 2017 v obci Vanovice 

Uvádíme jen strany, které získaly v našich obcích alespoň 1 hlas 

 

Podrobné informace i z jednotlivých okrsků získáte na www.volby.cz 
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Okrsky:  2 

Voliči v seznamu: 443  

Vydané obálky: 241  

Volební účast: 54,4 % 

Odevzdané obálky: 241  

Platné hlasy: 241 (100%) 

 

Číslo              Strana -  název                                                   Platné hlasy                   % 

1  Občanská demokratická strana      16   6,63 

3                    Cesta odpovědné společnosti                                      1                                0,41 

4  Česká strana sociálně demokratická       29                 12,03 

7     Starostové a nezávislí     14    5,80 

8  Komunistická strana Čech a Moravy   31                           12,86 

9  Strana zelených      1                                  0,41 

10  Rozumní – stop migraci, diktátu EU   2      0,82 

12                  Strana svobodných občanů    7      2,90 

15     Česká pirátská strana     20      8,29 

20  TOP 09       1       0,41 

21                  ANO 2011                                                                         67     27,80 

24                  Křesť. demokr. unie – Čs. str. lidová                         26             10,78 

26  Realisté          3                   1,24 

29  Svoboda a přímá demokracie T. Okamura             23         9,54 

 

Děkujeme všem členům okrskových volebních komisí za dobrou práci a všem, kdo 

přišli k volbám, za jejich účast. 
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Posezení se seniory 

 

V sobotu 14. r í jna 2017 probe hlo posezení  pro 

seniory v Kulturní m dome  ve Vanovicí ch. Od 

16:30 hod 

se scha zeli 

nas i 

obc ane  

du chodove 

ho ve ku a 

usedali ke 

stolu m, na ktery ch byly 

c lenkami vy boru pr ipravene  

chlebí c ky, jednohubky, sladke  

r ezy a kola c e. K pití  pak bí le  a 

c ervene  ví no, ka va, c aj a nealko. Kaz de  

posezení  se snaz í me de lat pestre  a aspon  

trochu za bavne . A hlavne  chceme, aby bylo 

jine  nez  to pr edchozí . Ne vz dy se trefí me do 

chuti vs ech. Toto setka ní  je ude la no hlavne  

formou besedy, aby si obc ane  dr í ve narození  

mohli zaslouz ene  posede t, popoví dat si a trochu se i pobavit, ale take  se de la  nejblí z e 

datu 1. 10., protoz e tento den slaví  sva tek vs ichni senior i. U c ast jsme c ekali pravda ve ts í , 

ale i tak se c í slo pr ehouplo pr es tr icí tku. Letos hra la hudba Paleta Band z Letovic, spí s  

jen k poslechu. O za bavu se postaral na m zna my  tanec ní  soubor Vjeche tek z Jarome r ic, 

ktery  me l c tyr i vstupy. V za ve ru vs ichni pr í tomní  mohli zodpove de t na ne kolik 

za bavny ch ota zek z kví zu „Ví te, co to je?“ Doufa me, z e jste si kaz dy  nas el aspon  trochu 

za bavy a te s í me se na Va s zase pr í s tí  rok. Za pr ipomí nky a na me ty budeme ra di. 

Za kulturní  vy bor Lenka Chalupova  
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Oslava 99. výročí vzniku Československa 

V sobotu 28. r í jna jsme si pr ipomne li vy znamny  den v historii nas eho sta tu, 99. vy roc í  

jeho zaloz ení . 

Oslava v naší obci proběhla již tradičním lampiónovým průvodem z obou našich obcí. 

Větev z Vanovic, která vycházela od dolní zastávky, po položení věnce k památníku 

obětem 1. světové války vzdala úctu minutou ticha 

našim padlým 

spoluobčanům. 

Obě větve se pak 

setkaly u 

památníku J. A. 

Komenského, kde 

proběhla hlavní 

vzpomínková akce. 

Po státní hymně přednesené pěveckým sborem Vlastimil vystoupil s hlavním projevem 

starosta obce Josef Pavlík.  

Závěr u pomníku opět dotvořil náš pěvecký sbor. 

Akce byla hojně navštívena asi stovkou našich 

spoluobčanů s lampióny, 

které se objevily i na 

jednom z domů. 

Starosta pozval 

účastníky na tradiční 

občerstvení do 

kulturního domu, které tentokrát připravili hasiči 

z Drválovic.  Zde také pokračovala volná zábava. 

Pěkná vzpomínka, snad jako předzvěst příštího roku a oslav 100 let naší samostatnosti. 

P. D. 
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     Několik záběrů na následky větrné kalamity 29. 10. 2017 

 

           

Ulomený nahnilý topol u mostu u autostrády            Popadané stromy u silnice v Drválovicích 

 

 

Smrk spadlý na památník v Drválovicích 

Oprava vodovodu a přípojky v Drválovicích 
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Ořez topolu u kulturního domu 

 

 

 

Pohotovostní služby na zubním oddělení 

  
    

Listopad     2017   
 
4. 11. MUDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38   516 462 203  
5. 11. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38   516 462 203  
11. 11. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15    516 474 310  
12. 11. MUDr. Grénarová, Boskovice, Růžové nám. 16   774 710 550  
17. 11. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b    516 418 788  
18. 11. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b    721 425 074  
19. 11. MUDr. Hepp, Rájec, Šafranice 101     516 434 055  
25. 11. MUDr. Hosová, Rájec, zdrav. Středisko    516 432 138  
26. 11. MUDr. Hošák, Adamov, U Kostela 4    516 446 428 

 

 

Jubilanti v měsíci listopadu 2017  

 

 

Veselá Božena   Vanovice    75  let 

Sedláčková Božena  Vanovice    60 let 

Kohoutek Oldřich                       Drválovice                         60 let 
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Sedláčková Anna   Vanovice              70 let 

Horáková Libuše   Vanovice    70 let 

Štarková Jarmila   Vanovice    87 let 

Macháček Pavel   Vanovice         60 let 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných 

let života. 

 

 

Pozvánka na divadelní představení  ochotnických 
souborů 

Kulturní výbor obce Vanovice si Vás dovoluje pozvat na 

představení ochotnických souborů, podzimní divadelní 
která proběhnou v měsíci listopadu 2017 v kulturním domě ve 

Vanovicích. 

 

Letos se nám v  

 

neděli 12. 11. od 15 hodin představí ochotníci z Černovic se známou divadelní a 

filmovou komedií Saturnin podle předlohy knihy Zdeňka Jirotky. 

V neděli 26. 11. opět od 15 hodin vystoupí divadelníci z Městečka Trnávky, 

tentokrát s pohádkou Čert nikdy nespí. 

 

 
 

Upozornění Obecního úřadu 

Upozorňujeme naše občany z Vanovic i Drválovic, že ve 

dnech 22., 23. a 24. listopadu 2017 budou pracovníci obce provádět odečty stavu 

vodoměrů pro fakturaci spotřeby vody za rok 2017.  
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Sportovní okénko                                                                       

HODINY V KULTURNÍM DOMĚ 

Středa 17 h - Posilovací cvičení s Ájou - formování postavy (pí Nováková,  
Letovice) mimořádně úterý 17:30 (7. 11.) 
 
Čtvrtek 17:30 h – Volejbal                                                                                   
 
Pátek 18 h - Zdravotní cvičení na gymballech     
 
Šachový kroužek pro děti 
První setkání v pátek 17. listopadu 2017 v 17 h v jídelně KD (zadní vchod) pod 
vedením Michala Čejky. 
 
STOLNÍ TENIS  -  Výsledky 
 
V sezoně 2017/18 byly rozehrány okresní soutěže ve stolním tenisu. 
Naše družstva zatím hrají se střídavými úspěchy. 
Regionální přebor III. třídy 
1. kolo:  Vanovice A - Veselice B 13:5 
Vstup do soutěže se nám vydařil. 
Body: Kubín Fr. 4,5 Klement R. 3,5  Gonšor M. 2,5 Tajovský Z. 2,5 
2. kolo:  Kunštát C - Vanovice A  5:13 
Jiří Dokoupil potvrdil roli jedničky a byl stoprocentní. 
Body: Dokoupil J. 4,5 Kubín Fr. 3,5 Tajovský Zb. 2,5  Gonšor M. 2,5  
3. kolo:  Vanovice A - Orel Blansko A  6:12 
Oslabená sestava našeho áčka dopomohla hostům k výhře. 
Body: Kubín Fr. 2,5 Klement R 2,5 Gonšor M. 1 
4. kolo:  Adamov B - Vanovice A  12:6  
Body: Gonšor M. 2  Kubín Fr. 1,5 Lébiš P. 1,5 Tajovský Z. 1 
Regionální přebor IV. třídy 
1. kolo:  Vysočany C - Vanovice B  10:8 
K utkání nastoupili pouze 2 hráči základní sestavy, náhradníkům se body přidat nepodařilo. 
Body: Kubín Fr. 4,5 Lébiš P. 3,5 
2. kolo: Vanovice B - Kunštát D  12:6 
Body: Chlup R. 4  Kubín Fr. 3,5  Lébiš P. 2,5  Kubín Fr. 1 
3. kolo: Němčice A - Vanovice B 7:11 
Body: Lébiš P. 3,5  Chlup R. 3,5  Ševčík 2,5 Kubín Fr. 1,5 
4. kolo:  Vanovice B - Petrovice B  7:11 
Body: Lébiš P. 3  Kubín Fr. 2, Chlup R. 1 Ševčík 1 
 
ŠACHY 
1. kolo: Sloup C  -  Vanovice  4,5:0,5 Půl bodu za remízu získal Michal Čejka.  

 

 

 

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

