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Vážení spoluobčané,  

 

zvláště poslední dny ráno jsme pocítili, že nás už navštívil podzim. Naštěstí 

alespoň občas si užíváme ještě krásná slunná odpoledne. Počasí nyní přeje 

houbařům, kteří v letošním roce mají skutečné žně. 

Pojďme však k dění v obci. I uplynulý měsíc byl plný nových událostí, tak si alespoň ty 

nejdůležitější stručně připomeňme. Kromě slavnostního zahájení nového školního roku 

to bylo hlavně dění v kulturním domě a jeho okolí. Za 1,2 milionu Kč bylo uvedeno do 

provozu nové rekuperační vytápění kulturního domu, které zajistí komfort pro všechny 

pořádané akce. Účastníci některých už si to vyzkoušeli. Ve vylepšeném kulturním domě 

se konala svatba, předpouťová zábava a poslední sobotu v září i slavnostní hasičská 

schůze k 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vanovice. 

Další akcí v kulturním domě bylo 22. září slavnostní otevření zrekonstruované 

knihovny. Celá přestavba proběhla v režii obce a realizovali ji naši řemeslníci, za což jim 

patří dík. Vše přišlo na 131 tisíc Kč a získali jsme dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 

47 tisíc Kč. 

V neděli 24. září proběhla tradiční pouť, i když jí počasí zrovna moc nepřálo. V kostele 

svatého Václava jste se mohli zúčastnit mše svaté, v sobotu předpouťové zábavy a 

nechyběly ani pouťové atrakce u kulturního domu. 

Jak si mnozí z vás jistě všimli, zastavily se věžní hodiny na evangelickém kostele. 

Příčinou je mechanická porucha na jednom převodovém kole. Už ji opravuje pan Skála, 

orlojář z Prahy, který hodinový stroj před pár lety uváděl do chodu. 

V tomto úvodníku nesmím také zapomenout na nejvýznamnější událost toho měsíce, což 

byla určitě oslava 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vanovice. O té 

podrobněji v další části zpravodaje.  

Z pohledu obce byl významný i výjezd pěveckého sboru Vlastimil a jeho koncert na 

mších v Dolních Dunajovicích a Pasohlávkách a také cvičenců naší Tělovýchovné jednoty 

Sokol Vanovice na nácvičném srazu v Třeboni. Jednalo se o přípravu na 16. Všesokolský 

slet, který proběhne příští rok v Praze. 

Tolik ve stručnosti k dění v obci v uplynulém měsíci. Pokud jsem něco opomněl, předem 

se omlouvám. 

                                Petr Dvořáček 
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Usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
Datum konání:     11. 9. 2017 
Čas konání:           17:00 h 
Místo konání:     zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:          Bc. Jitka Špidlová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček,  

Bc. Svatopluk Dračka, Milan Geršl, Jiří Bohatec, Lenka Chalupová 
Omluveni: Martin Chalupa 
Ověřovatelé:   Milan Geršl, Miroslav Přibyl 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení z 38. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Smlouva o věcném břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. 

4. Žádost o poskytnutí dotace SDH Vanovice 

5. Informace o proplacení nákladů na dopravu pěveckému souboru Vlastimil 

6. Rozpočtové opatření 

7. Různé, závěr 

a) Usnesení 1/39: OZ schválilo program zasedání. 
b) Usnesení 2/39: OZ bere na vědomí plnění usnesení 38. zasedání zastupitelstva obce. 
c) Usnesení 3/39: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.   
d) Usnesení 4/39: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON 

Distribuce, a.s., číslo PV-014330043220/001 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
e) Usnesení 5/39: OZ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.400,- Kč SDH Vanovice a 

pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. 

f) Usnesení 6/39: OZ bere na vědomí informaci o proplacení nákladů na dopravu pěveckého 

souboru Vlastimil. 

g) Usnesení 7/39: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 (viz příloha). 

h) Usnesení 8/39: OZ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč TJ Sokol a pověřuje 
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. 

i) Usnesení 9/39: OZ schvaluje využití Rezervního fondu k financování drobných oprav 
v budově školy. 
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j) Usnesení 10/39: OZ schvaluje skácení 1 kusu poškozené lípy v Drválovicích na par. č. 560 
s podmínkou provedení náhradní výsadby listnatým stromem. 

k) Usnesení 11/39: OZ souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby mezi 
Městským úřadem Boskovice a Martinem a Radmilou Kučerovými a pověřuje starostu 
podpisem souhlasu s Veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby. 

l) Usnesení 12/39: OZ bere na vědomí žádost paní Lindy Krejčiříkové o připojení k obecnímu 
vodovodu. 

m) Usnesení 13/39: OZ souhlasí se Smlouvou o právu k provedení stavby mezi obcí 
Vanovice a panem Sokáčem a paní Blahovou a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o 
právu k provedení stavby .  

 

Pěvecký sbor Vlastimil Vanovice navštívil jižní Moravu 

Do kraje největších 

vodních ploch jižní 

Moravy - vodních nádrží 

Nové Mlýny, do 

vinorodého kraje na 

úpatí Pálavy zavítal 

v neděli 3. září náš 

smíšený pěvecký sbor 

Vlastimil. 

Stalo se tak na pozvání 

rodáka z Drválovic P. 

Josefa Kohoutka, který 

již řadu let na jihu 

Moravy působí.  

Počasí v ono nedělní ráno nebylo přívětivé, ale na déšť se vlastně nyní už vždy těšíme a 

navíc v autobusu nám nálady neubral, spíše naopak. Pěvecký sbor svým zpěvem 

obohatil mše svaté v obcích Dolní Dunajovice, kde P. Kohoutek sloužil poutní mši svatou, 

a v nedaleké obci Pasohlávky. 

Sbor přednesl duchovní skladby italských a českých skladatelů, dále sborové zpěvy 

z Taizé a další písně - to vše pod taktovkou anebo za varhanního doprovodu naší 

sbormistryně Dagmar Lžíčařové. 

Pan farář Kohoutek s radostí poděkoval svým krajanům za pěvecké obohacení 

bohoslužeb a zúčastnil se potom i přátelského posezení v Brodě nad Dyjí.  

Také při tomto posezení se ještě vydatně zpívalo a hrálo a jakoby i sluníčko se chtělo na 

Vlastimil podívat, vykouklo napřed jenom trošičku, ale poté se rozzářilo a v podvečer, 

když sbor odjížděl, osvítilo již tak malebnou Pálavu.  

Byla to opravdu překrásná tečka za hodnotnou a klidem naplněnou nedělí. 

Ing. Kamil Vystavěl 
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Slavnostní členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Vanovice u příležitosti 145. 

výročí založení sboru 

Poslední zářijový den byl významný pro členy Sboru dobrovolných hasičů Vanovice, ale 

i pro celou 

obec. 

Za účasti 

hejtmana 

Jihomoravs

kého kraje 

JUDr. 

Bohumila 

Šimka, 

zástupců krajského i okresního sdružení hasičů a 

také zástupců jednotlivých hasičských sborů okrsku Šebetov i některých obcí 

mikroregio

nu Malá 

Haná, 

proběhly 

oslavy 

založení 

nejstaršího 

vesnického 

hasičského 

sboru na 

Moravě, SDH Vanovice.  Byli jsme rádi, že pozvání přijala i naše dnes již bývalá 

místostarosta a farářka, paní Lenka Freitingerová.  

Slavnostní schůzi v kulturním domě předcházela výstava historické hasičské techniky 

sboru a také byl veřejnosti představen nový 

automobil Ford včetně přívěsu a kompletního 

vybavení. 

V sále kulturního domu byla připravena výstavka 

historických dokumentů ze života sboru a 

promítána fotodokumentace. 

Celý průběh slavnostní schůze uváděl starosta 

sboru br. Svatopluk Dračka, jenž v úvodu 

vyzval účastníky, aby minutou ticha uctili 

památku všech členů, kteří se slavnostního dne nedožili.  Pěkným vystoupením slavnost 

oživili i žáci naší základní školy.  
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S historií sboru seznámil přítomné br. Vladimír Hruška. 

Součástí slavnosti bylo i předání vyznamenání a čestných uznání zasloužilým členům, 

jak z úrovně kraje, tak i z pohledu místního sboru dobrovolných hasičů.  

Po diskusi, ve které vystoupili se zdravicí všichni hosté včetně pana hejtmana a starosty 

obce pana Josefa Pavlíka, následovalo předání klíčů od nového vozidla veliteli sboru br. 

Miroslavu Přibylovi. 

Krásná oslava byla zakončena slavnostním přípitkem na zdar sboru, občerstvením a 

volnou zábavou. 

     

                                                           P. D. 

   

Knihovna Vanovice po rekonstrukci opět v provozu 

 

Po více jak dvou měsících rekonstrukčních prací jsme v pátek 22. září slavnostně 

otevřeli knihovnu ve Vanovicích. 

Sice za malého zájmu našich občanů, ale za 

účasti zástupců knihovny v Boskovicích a 

v Drválovicích bylo přítomným 

představeno tradiční kulturní zařízení, které 

splňuje prostorově, ale i svým vybavením 

všechna kritéria dnešní doby.   

Celkové náklady rekonstrukce, při níž 

došlo k rozšíření o další místnost, činily 

131 tisíc Kč. Na akci jsme získali dotaci 

z Jihomoravského kraje ve výši 47 tisíc 

Kč, ostatní náklady byly hrazeny 

z rozpočtu obce. Na rekonstrukci se pod 

vedením starosty podíleli převážně naši 

řemeslníci, zejména Ivo Kouřil, František 

Sedláček, Zednictví Maršál, Radovan 

Vojtěch, Josef Pavlík ml. Nesmím 

zapomenout ani na knihovnici paní Ing. 
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Tajovskou, která zvláště v závěru odvedla velké množství práce. Všem děkujeme a vám 

čtenářům můžeme jen popřát příjemný pobyt v knihovně a hodně výpůjček. Zveme i 

nové čtenáře, které jistě uspokojí nabídka knih, mezi kterými nechybí ani různé 

novinky. K dispozici je veřejný internet, tiskárna, stolní hry a také dataprojektor 

s plátnem k pořádání osvětových přednášek. 

Otvírací doba se nemění, tedy každý pátek od 17 do 19 hodin. 

 

                                    P. D. 

Nácvičný sraz v jižních Čechách pro XVI. Všesokolský slet 2018 v Praze 

 

Na prvním celorepublikovém nácvičném srazu skladby ČASPV pro dospělé (22. až 24. 9. 

2017) v Třeboni se sešlo na 450 cvičenců. Mezi nimi i 15 členů TJ Sokol Vanovice. V 

prostředí jihočeských rybníků probíhal nácvik přímo pod vedením autorů skladby. 

Děkujeme obci Vanovice za finanční příspěvek na tuto akci. 

                 

 

 

TJ Sokol Vanovice ve spolupráci 

se Sokolem Svitávka připravuje 

nácvik sletové skladby ČOS pro starší 

žactvo s názvem Cirkus. Na nácvik 

skladby pod vedením Mgr. Aleny 

Javůrkové je možné se ještě přihlásit. 

Ukázku lze zhlédnout na YouTube. 

      

                                                                                   Jitka Špidlová 
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Pohotovostní služby na zubním oddělení            
 
Říjen 2017 
 
1.10. MUDr. Švednová Křtiny, zdravotní středisko           
516 439 404 

   

 
 
 
 
 

7.10. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b         
734 177 800 

            
 

                 
8.10. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327    
516446398 
14.10. MUDr. Ševčíková, Poliklinika Blansko, Sadová 33 
516 488 454 
15.10. MUDr. Well, Adamov, Smetanovo nám. 327,        
516 447 605 
21.10.  MUDr. Zouharová, Poliklinika Blansko, Sadová 33 
516 488 450 
22.10. MUDr. Žilka Benešov 19 
516 467 313 
28.10. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 
516 474 018 
29.10. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 
735 056 656 
 
                                                                                                                

   

Jubilanti v měsíci říjnu 2017               
 
Šenková Marie                      Vanovice                                       85 let 
Macháčková Milada            Vanovice                                        83 let 
Tajovská Marie                     Vanovice                                       75 let 
Zoubek  Karel                        Vanovice                                       80 let 
Nováková Jiřina                    Drválovice                                    65 let 
    
 
                
                                                                                                        
                                                                                                                       
 
                                                                               

  
             
 
 

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

let života. 



 

9 

 

 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích zve na   

 

KONCERT  komorní hudby 

 

Sobota 7. října 2017 v 18.00 hod v Evangelickém kostele ve Vanovicích 

 

Účinkují:   Rula Machačová  -      soprán 

                       Lenka Bartošková -   varhany 

                       Zdeněk Kotouček   -   housle 

                       Vlastimil Bialas      -    tromba picolla e tromba in C 

        Lydyia a Sergej Golubkovi  -    el. klavír, el. varhany 

Program: 

Vivaldi – Bach, Stradella, Franck, Massenet, Čajkovský, Rachmaninov 

Koncertem provází: Michaela Pál 

Vstupné dobrovolné 

 

 

                          

 

Pozvánka na tradiční Posezení se seniory 

Koná se v sobotu 14. října 2017 od 16.30 h v KD ve Vanovicích. 

 Přivítáme všechny občany důchodového věku  

Srdečně zve KV Vanovic 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017. 

V pátek od 14.00 do 22.00 hod a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. 

Volebními místnostmi jsou tradičně v Drválovicích v zasedací místnosti v hasičské 

zbrojnici a ve Vanovicích vmístnosti bývalé úřadovny pošty v přízemí obecního úřadu. 

 

 

Oslava státního svátku – 28. říjen 2017   

99. výročí vzniku samostatného československého 

státu 

 
Tak jako již tradičně vás zveme na oslavu státního svátku, která proběhne v sobotu  

28. října.  

Zahájena bude lampionovým průvodem, který vyjde v 17.00 hod od dolní zastávky ve 

Vanovicích a zastávky v Drválovicích. Po položení kytice u památníku obětem první 

světové války u kostela svatého Václava se oba proudy setkají u památníku Komenského 

ve Vanovicích. Po proslovu vystoupí pěvecký sbor Vlastimil.  

Poté se přesuneme do kulturního domu na malé občerstvení. 

 

 

 

Pozvánka na divadelní představení  ochotnických souborů 

Kulturní výbor obce Vanovice si Vás dovoluje pozvat na podzimní 

divadelní představení ochotnických souborů, 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. 

26. 11. opět od 15 hodin vystoupí divadelníci z Městečka Trnávky, tentokrát s pohádkou 

Čert nikdy nespí. 
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Upozornění 

 

Jihomoravský kraj, který je vlastníkem silnic II. a III. třídy upozorňuje naše občany, že 

v důsledku neprovedeného majetkoprávního vypořádání, které vlastní soukromí 

vlastníci, že se objevilo v poslední době na jižní Moravě několik osob, které vlastním 

jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují tyto vlastníky 

pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem 

nižší, než je cena dle znaleckého posudku. 

Takto nabyté pozemky pak nabízejí se ziskem k odprodeji Jihomoravskému kraji. 

Jihomoravský kraj tímto žádá občany, aby se obraceli s nabídkou na prodej pozemků 

přednostně na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

 

 

 

 

 

A závěr Zpravodaje – 2 historické pohledy na Vanovice 

 

 

 
U Záložny 
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                                                                                         U topolů 

 

 

 
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

