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Vážení spoluobčané, 

dnešní zpravodaj již svojí úvodní fotkou navozuje, jaká ta letošní zima 

je. Těch pár dnů, kdy se objevil sněhový poprašek, toho moc 

nezachrání. Země se klimaticky mění, ať se nám to líbí, nebo nelíbí. 

Mizí nám naše přirozená ochrana, což byly donedávna husté lesy, a 

hlavně příroda postrádá vláhu. A přiznejme si, že my jako lidé vší zkáze zatím dost 

liknavě jen přihlížíme… 

Začal jsem trošku skepticky, ale zkusme se nad tím alespoň zamyslet. 

Avšak vraťme se v dnešním úvodníku k tomu, abychom si připomněli uplynulý měsíc 

leden a počátek února v naší obci.  

Co se týká kulturní oblasti, asi nejkrásnější akcí byla nedělní pohádka v provedení 

voděradských ochotníků, známý příběh o Sněhurce a sedmi trpaslících. Sál kulturního 

domu zaplněný nejen dětmi, ale i dospělými, již v průběhu představení ocenil výkony 

amatérských herců, zpěváků i hudebníků. Provedení pohádky ve vlastní úpravě 

souboru, který čítal 27 členů, nás v tomto nevlídném počasí pohladilo po duši. 

Pokračuje rekonstrukce sálu na Záložně. Byla již dokončena renovace všech štukových 

ozdob na stěnách i stropu, v současné době probíhá odstraňování staré malby a 

příprava sálu k vymalování. V závěru nezapomeneme ani na nové ozvučení jeviště, nové 

osvětlení a připraven je i projekt na obnovu historické opony malíře Otakara Kubína. Ta 

si vyžádá částku kolem 300 tisíc Kč. Na tuto velice odbornou práci požádáme o 

příspěvek Jihomoravský kraj. Nadále probíhají přípravy 8. Malohanáckého řemeslného 

jarmarku. Již je v podstatě zajištěn bohatý kulturní program a hlásí se i první prodejci a 

řemeslníci. 

Ze stavebních akcí v obci bych chtěl upozornit na dokončení kanalizace od Karlůvky 

k Uličkám a na neplánovanou havárii na kanalizaci vedoucí ze školy, kde bylo kvůli 

ucpání třeba obnovit úsek od Cápalových pod silnicí do potoka.  
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Ještě jedna nepříjemnost se nám po upozornění občanů objevila v potoce od Dvora, kde 

asi nějaký budovatel a malíř vylil do této vodoteče zbytky barev. Výsledek uvidíte ve 

fotokronice.  

Na obci se dokončuje inventarizace majetku, připravují se faktury na vyúčtování 

vodného. Platby za vodu, odvoz TDO i psy je nutné provést do konce měsíce března.  

Na závěr mám ještě jednu smutnou zprávu. Zastupitelstvo na svém lednovém zasedání 

kromě jiného posuzovalo zprávu o zdravotním stavu pajasanu před Fabrikou. Bohužel  

tento dominantní strom bude muset být odstraněn, při větším větru hrozí jeho 

rozlomení a představuje nebezpečí pro kolemjdoucí i jedoucí. Dominantou tohoto 

prostoru zůstane nově vysazená lípa a připravuje se projekt na osazení tohoto prostoru 

okrasnou zelení. 

 Leden je tradičním měsícem hodnocení činnosti našich spolků. V obou obcích proběhly 

výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů a v neděli 9. 2. i výroční schůze TJ 

Sokol Vanovice. 

Co se dále připravuje? Chtěl bych Vás pozvat v sobotu 29. února do KD na již 14. Obecní 

ples, který tentokrát spolupořádají fotbalisté Panthers Vanovice. Začátek je ve 20 hodin, 

místenky je možné objednat na obecním úřadě, včetně zakoupení slosovatelných 

vstupenek. Pokračovat budeme i v divadelních představeních, kdy nejprve přivítáme 8. 

března divadelníky z Knínic a později i z Pamětic. 

A na samotný závěr jedno loučení a poděkování. 

Jak již zaregistrovali návštěvníci naší knihovny, odchází ke konci února z důvodu 

stěhování paní Ing. Marie Tajovská. Chtěli bychom jí za práci nejen v knihovně, ale i za 

záslužnou činnost při zaznamenávání historie naší obce upřímně poděkovat a popřát 

hodně zdraví a osobní pohody v novém působišti.       Ještě jednou moc velké díky. 

      Petr Dvořáček 
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Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 

 

Datum konání:     22. 1. 2020 
 
Čas konání:           17:30 hod.  
 
Místo konání: zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, 

Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., 
Miroslav Přibyl 

  
Omluveni: Josef Pavlík – příchod 17:45 
 
Ověřovatelé: Lenka Chalupová, Miroslav Přibyl  
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Stav probíhajících akcí - informace 

4. Žádosti o dotační tituly 

5. Rozpočtové opatření č. 19 

6. Různé a závěr 

 

 

a) Usnesení 1/16: OZ schválilo program jednání 16. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/16: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/16: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/16: OZ schvaluje firmu Ing. Borise Horníčka, Střední 5, 679 61 
Letovice, IČ 657 76 712 na zhotovení a montáž opony v sále Záložny ve 
Vanovicích a pověřuje starostu obce zasláním objednávky 

e) Usnesení 5/16: OZ schvaluje podání individuální žádosti na JMK o dotaci na 
provedení restaurování malované opony  

f) Usnesení 6/16: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19 
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g) Usnesení 7/16: OZ schvaluje dodavatele ozvučení sálu Záložny firmu DISK 

Multimedia, s.r.o., Sokolská 221/13, 680 01 Boskovice, IČ 255 50 799 s 

předloženou nabídkou 59.605,- Kč vč. DPH 

h) Usnesení 8/16: OZ bere na vědomí předložené nabídky na osvětlení jevištní 

opony od firem DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 221/13, 680 01 Boskovice, IČ 

255 50 799 a Stardom Company s.r.o., U vrby 2673/20, 785 01 Šternberk, IČ 017 

23 502 a doporučuje porovnat cenové nabídky s nabídkami jiných firem  

i) Usnesení 9/16: OZ bere na vědomí návrh kontrolního výboru na zpracování 

nového návrhu smlouvy na odběr pitné vody odpovídající platným zákonným 

normám 

j) Usnesení 10/16: OZ bere na vědomí žádost Mgr. Jany Cikánkové o rozvázání 

pracovního poměru a vzdání se místa ředitele Základní školy a mateřské školy 

Vanovice   

k) Usnesení 11/16: OZ schvaluje Smlouvu o dílo č. 2/2019 s rozhodčí doložkou na 

projektovou dokumentaci „Drválovice – rozšíření osvětlení Konečná“ s firmou Ing. 

Martin Vybíhal, Zahradní 258, 679 38 Cetkovice, IČ 087 63 054 v částce 6.350,- Kč 

a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

 
 
 

Fotokronika a komentář k akcím 
 
17. Myslivecký ples 
       
Stalo se již tradicí, že zahájení plesové sezóny patří Mysliveckému spolku Vanovice-
Borotín.  Tentokrát ples za tradičně pěkné účasti, bohaté tomboly i předtančení, proběhl 
v sobotu 11. ledna. 
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Fotbalisté provedli opravy své šatny v KD Vanovice 
 
Členové fotbalového klubu Panthers Vanovice provedli ve své šatně v KD, kompletní 
opravu omítek a malby této své základny, jako přípravu na jarní sezónu po postupu do 
vyšší soutěže okresního přeboru v malé kopané. 
 

   
 
Havárie odpadového potrubí u ZŠ a MŠ Vanovice 
 
Po více jak 35 letech využívání odpadového potrubí z naší školy došlo téměř k jeho 
ucpání a vzhledem k havárii muselo být přistoupeno okamžitě k jeho výměně. V části od 
Cápalových pod silnicí byl díky přítomnosti fy Kora Kunštát v obci proveden překop 
silnice a napojení nového vedení z plastu do stávající šachty. Na obrázku vidíte téměr 
uzavřený profil starého potrubí a odstraňování havarie. Vše se odehrálo 24. ledna t.r. 
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Prověrka účinnosti odvodnění nové cesty Dražkami ke hřbitovu 

Minulý týden 4.února při vydatném dešti byla prověřena účinnost odvodnění nové cesty 

Dražkami ke hřbitovu. Je zřejmé, že při pravidelné údržbě a odstraňování usazenin 

v odvodňovacích příkopech, budou tyto plnit svoji funkci. 

    

 

Oprava sálu na Záložně 

Jak už jsem Vás informoval v minulém Zpravodaji, i v těchto dnech probíhá kompletní 

úprava sálu na Záložně. V minulém týdnu byla provedena a dokončena oprava a výměna 

všech štukových ozdob. Na to navazuje odstranění starých maleb a nátěrů a nové 

vymalování. A závěr? No to bude instalace nového nasvětlení a ozvučení jeviště. 

Vrcholem pak bude restaurování vzácné divadelní opony od O. Kubína. 

Kdo jste zde ještě nebyli shlédnout 

dosavadní stav – malá ochutnávka 
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Sněhurka a sedm trpaslíků 

V zaplněném sále KD jsme v neděli 2. února přivítali divadelníky z Voděrad. Předvedli 

nám, ve vlastním nastudování známou pohádku bratří Grimů. Výkony všech herců i 

hudebníků nadchly vděčné publikum nejen dětí, ale i dospělých. Chválíme. 

 

  

 

 

 Aby to vše nebylo tak krásné, zase jedna stížnost… 

Nezjištěný malíř nám vylévá zbytky barev do potoka, který protéká od Hráze přes 

přilehlé zahrady. Snad ho to zveřejnění povede k zamyšlení, že takto asi ne… 
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Protože měsíc leden je měsícem hodnocení práce i v našich spolcích a 

organizacích, přinášíme Vám hodnotící zprávy SDH Vanovice i Drválovice a také 

foto z výroční schůze TJ Sokol Vanovice 

 

Výroční zpráva za rok 2019  - SDH Vanovice 

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté, dovolte, abych Vás seznámil s činností sboru v uplynulém roce 

2019. Nejprve však uctíme památku bratrů a sester, kteří se dnešního dne nedožili. Prosím o minutu 

ticha. ….Děkuji.  

V lednu jsme se sešli na sále záložny obecního úřadu, abychom zhodnotily uplynulý rok 2018 na VVH. 

A hned o několik dnů později jsme se účastnily technického zásahu při odklízení rozlomeného stromu 

před autostrádou.  

Další měsíc jsme vyjeli do obce Suchý, abychom vyzkoušely nové uniformy. V polovině února se 

zástupci sboru účastnily VVH na Vískách.  

V březnu jsme se rozloučily s nejstarším členem sboru Milanem Krejcarem, který podlehl vážné 

nemoci.  

Duben byl co se tyká činnosti sboru poměrně bohatý. Zalikování Tomáše Rejdy, pomoc při čištění 

prameniště Habeš, příprava čarodějnic a uspořádání pálení čarodějnic.  

V květnu jsme uspořádali sběr železného šrotu. A účastnily jsme se okrskové soutěže v požárním 

sportu v Knínicích, kde jsme obsadily v nabité konkurenci 8. místo. Dále ještě proběhlo sečení potoků 

pro obec a povodí.  

Koncem června proběhlo čištění požární nádrže v Křemílkách ve spolupráci s SDH Cetkovice. Poslední 

neděli v měsíci jsme uspořádali dětské rybářské závody, kterých se účastnilo 17 malých rybářů. Jako 

bonus byla plavba člunem po revíru.  

Začátkem července jsme uspořádali rybářské závody pro dospělé, kde se o plná břicha rybářů a jejich 

fanoušků staral Zbyněk Ziman a jeho vyhlášená kuchyně. Koncem července  ještě proběhla oprava 

podemleté hráze rybníka a poslední červencový víkend se zástupci sboru účastnily oslav 130 let SDH 

Borotín, kde probíhala štafeta TFA, v které měl náš sbor zastoupení a kde předvedl pěkný výkon Zbyna  

Ziman a Josef Pavlík ml.  

V srpnu čekala náš sbor velká výzva v pomoci obci při uspořádání cyklovýletu okolo Malé Hané. Kde 

jsme měli na starost, přípravu areálu, zajištění pitného režimu a úklid.  

Září patřilo již tradiční předpouťové zábavě.  

V říjnu zástupci sboru absolvovali Praktické celodenní školení zásahové jednotky v Bezděčí. V říjnu 

ještě proběhl lampionový průvod k oslavám vzniku Československé republiky, kde jsme měli na 

starost občerstvení.  

Začátkem listopadu se zástupci sboru účastnily svěcení nového vozidla SDH Vážany .  
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A na konec roku jsme se odměnily relaxačním pobytem v lázních Boskovice, kde jsme dali odpočinout 

našim unaveným tělům.  

Nakonec bych Vám chtěl popřát hodně štěstí a zdraví do nového roku.           Lukáš Čížek - jednatel 
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Zpráva o činnosti SDH Drválovice za rok 2019 - výroční valná hromada SDH 

Drválovice  dne 24. ledna 2020 

  Členská základna Sboru dobrovolných hasičů Drválovice plnila v roce 2019 jako každoročně 

klasické úkoly vyplývající z náplně její činnosti.  

  Dne 20. 4. 2019 – jako již tradičně proběhl v Drválovicích „Den země“.  Drválovští se po zimním 
období aktivně pustili do úklidu.  A to nejen svých domovů a zahrádek, ale i okolí své obce.  To kde 
žijeme nám rozhodně není lhostejné. Zaměřili jsme se na okolí přístupových komunikací a dále hlavně 
na  úklid hasičského výletiště.  
Daří se nám prosazovat myšlenku, že chceme žít v čistém a zdravém životním prostředí.    

  Dne 25. 5. 2019 se drválovské soutěžní družstvo SDH zúčastnilo I. kola požárního sportu, které 
se konalo za pěkného počasí ve vzorně připraveném sportovním areálu v obci Knínice.  Byla to již 
tradičně silně obsazená soutěž. Do popředí se probojovala družstva, jejichž secvičenost byla přímo 
ukázková.  Nasazená úroveň cvičení byla i pro nás velkou inspirací. Rozdíly mezi družstvy byly 
opravdu jen vteřinové.  Naše družstvo starších mužů splnilo svou disciplínu.  Obsadili jsme 5. místo.  I 
zde dokázali drválovští, že umí podat řádný výkon.  Jen na doplnění uvádím, že jsme před tímto 
provedli nácvik a secvičení družstva. Také musím upozornit, že to bylo další nasazení našeho nového 
vybavení. Konkrétně nově zakoupených savic. Nové savice jsme si zakoupili, přes veškeré dané sliby, 
za své peníze. 

 V období července až srpna  jsme prováděli odstraňování kůrovcové kalamity. Kůrovec  pronikl 
v důsledku příznivých klimatických podmínek  i k nám na smrkový porost do areálu lesního výletiště.  
Dne 12.7. 2019 jsme započali s těžbou napadených stromů.  Dále jsme brigádnicky pokračovali 
27.7.2019. Vytěžené dřevo pak bylo odprodáno zájemcům z řad hasičů.  Bohužel jak se ukázalo 
v současné době je napadení lesa hodně rozsáhlé a bude nutno provést další těžební dočištění našeho 
pozemku – výletiště.  

Dne 31.8..2019 jsme se na žádost z obecního úřadu Vanovice zajišťovali  pořádání již tradičně 
známého cyklovýletu „Okolo Malé Hané“ - který startoval na výletišti  za kulturním domem ve 
Vanovicích.  Naši členové se podíleli na zajišťování dopravy a  parkovacích ploch.  

 Připomínám ještě menší akci,  kdy jsme 13. července pořádali-zajišťovali na výletišti  V sadě 
svobody,  naše přátelské sousedské posezení s velkým cyklistickým setkáním . Opékaly se chuťově 
výborné  makrely a točilo studené pivo.  Zde nás trochu překvapilo mírné deštivé počasí, ale i toto 
nebylo nakonec akci na škodu. 

S Vanovickými hasiči jsme se  v září 2019 účastnili s nasazením naší hasičské  techniky  čištění 
propustku  v dolní části obce Vanovice. Při provádění předávky vody došlo pak k prověrce naší 
stříkačky a prověření hadic.  
   V létě naše organizace pořádala  taneční zábavu. Termín vyšel na sobotu 3.8.2019  Příprava 
akce byla sice ztížena probíhajícími okolními těžebními pracemi. Komplikací  bylo nutné okamžité 
zaplocení  spodní části výletiště ve směru k pomníku, kde probíhala  těžba dřeva.  Zde musím opět 
pochválit  účast členské základny.  Chválím je jak po stránce organizační, tak i přímo při zajištění akce 
samotné.  Hudební produkce byla zajištěna skupinou Eminence.  Taneční zábava se zdařila.   

  Naprosto překvapivě dobře se nám zdařilo dne 12.10.2019 rozloučení se sezonou 2019, které 

jsme nezvykle svolali na hasičskou zbrojnici v Drválovicích. Setkání hasičů  jsme si hodně vylepšili 
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perfektně naplánovaným a provedeným grilováním. Zde obzvláště pochválím šikovnost našich 

domácích kutilů a hlavně akční – zásahový  gril Pavla Přichystala  a dále nepřehlédnutelné kulinářské 

nadání našich členů. Rozhodně televizní celebrity udělující známé výběrové hvězdičky by z nás měli 

radost.  Závěrečné posezení se zpěvy u kytary p.Chladila a i p.Bohatce utužilo naše přátelské vztahy.  

  V průběhu roku 2019 se taktéž vedení našeho SDH  účastnilo různých zasedání, porad a aktivit 

našeho okrsku.  Dne 16.2.2019 to byla velká okrsková schůze konaná v obci Vísky a dne 11.5.2019 

valná hromada  SDH okrsku Šebetov.  V listopadu 2019 se bratr M. Ševčík jako zástupce naší 

organizace zúčastnil shromáždění představitelů sborů a okrsků okresu Blansko, které proběhlo 

v kulturním zařízení v Kotvrdovicích. Účastníci zde byli seznámeni s dosavadní činností a plány na 

další rozvoj.  Podařilo se udržet dobré kontakty s naším okresním blanenským vedením (Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska.)    

 Ke stavu členské základny uvádím současný počet 29 členů.   

Dne 3.8.2020 jsme doprovodili našeho zesnulého bratra hasiče Oty Dračku na jeho poslední cestě,  k 

uložení na hřbitově v obci Vísky.  

Děkujeme každému – kdo přispěl ke konání uvedených akcí našeho sboru, - tomu pak právem přísluší 

uznání a poděkování za odvedenou práci.                                                              

Karel Valenta – jednatel 

 

A ještě dva obrázky z výroční členské schůze TJ Sokol Vanovice, ze dne 9.2. 2020 
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POZVÁNKY na akce v následujícím období 

 
 

 
 

 

Divadelní spolek Knínice:     Zve všechny naše občany do KD Vanovice 

Kdy :                                                   V neděli 8. března 2020 v 16. 30 hod 
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Jubilanti v měsíci  Únor  2020   

 

Čejka    Vladimír                            -                 Vanovice 

Maršálová  Iveta      -                 Vanovice 

Maršálková  Věra     -                 Drválovice 

Dvořáková  Dagmar     -                 Vanovice 

Chladil  Jiří       -                 Vanovice 

Ghaloomová  Jitka                  -                  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. 

 

 

 

Přivítali jsme do řad občánků naší obce: 

 

Rejdová  Elenka                                 -                         Vanovice              

 

Blahopřejeme rodičům a  do dalších let života přejeme vše nejlepší 

 

 

 

 

 

Rozloučili jsme se:         

 

Přibyl  Miroslav   -        Vanovice 

Chlupová Milena  -        Vanovice 

 

 

Všem  pozůstalým  vyjadřujeme upřímnou soustrast 
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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. 

 

 

Únor 

      

    

8.2. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 

9.2. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 

15.2. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018 

16.2. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 

22.2. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 

23.2. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 

29.2. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 

 

 

Březen 

      

1.3. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

7.3. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 
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SPORT 

   
STOLNÍ TENIS 
 
Regionální přebor III. třídy                                       Regionální přebor IV. třídy 
 
Brumov B - Vanovice A  9 : 9                                   Vanovice B - Okrouhlá A  10 : 8 
Body: Klement R.        3,5                                           Body: Kubín F.          4,5 
            Gonšor M.          3                                                         Lébiš P.           2,5 
            Kubín F.            2,5                                                        Chlup R.         1,5 
                                                                                                      Palbuchta K. 1,5 
 
Vanovice A - Voděrady A  4 : 14                             Žďárná C - Vanovice B  2 : 16 
Body: Kubín F.       1,5                                                 Body: Kubín F.         4,5   
            Tajovský Z.  1                                                               Lébiš P.          4,5 
            Gonšor M.   1                                                               Chlup R.         3,5 
            Klement R. 0,5                                                            Palbuchta K.  3,5 
 
Němčice A - Vanovice A  9 : 9                                 Vanovice B - V. Opatovice C  6 : 12 
Body: Gonšor M.    3                                                   Body: Kubín F.          2 
            Kubín F.        2,5                                                            Lébiš P.           2 
            Klement R.  2,5                                                            Chlup R.         1  
            Lébiš P.          1                                                              Palbuchta K.  1 
 
 
 
ŠACHY 
 
Vanovice - Lipůvka B  3 : 2                                Vanovice - Rovečné  2,5 : 2,5 
Body: Zapletal K.   1                                           Body: Klement R.     1 
           Čejka M.        1                                                       Čejka M.         1 
           Kubín F.         1                                                        Zapletal K.   0,5     
 
 
 
 

 

 

 

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

