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Náves Drválovice 2020 



2 2 

 

Vážení spoluobčané, 

pro úvodní fotku březnového zpravodaje jsem se vypravil do 

Drválovic. Jaro klepe na dveře a je třeba se oprostit od neustálého 

zpravodajství o koronaviru. Pokud chcete najít pokoj a klid, mohu vám 

doporučit procházku po původní staré zástavbě této části naší obce, i když vylepšený 

vzhled některých domů v Chaloupkách i na návsi původní atmosféru trochu narušuje.  

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

únor  v naší obci.  

Začnu od konce. V sobotu 29. února se konal v prostorách kulturního domu již 14. 

Obecní ples, tentokrát ve spolupráci a hlavní režii oddílu malé kopané Panthers 

Vanovice. Velká péče byla věnována dokonalé přípravě výzdoby sálu, tomboly a 

k zaplnění sálu jistě přispěl předprodej vstupenek. Akci navštívilo kolem dvou stovek, 

tentokrát převážně našich spoluobčanů. Výborná kuchyně, dobré pití, hudba a také 

sportovně laděný předprogram. To vše společně s bohatou tombolou přispělo ke zdaru 

a spokojenosti jak návštěvníků, tak i pořadatelů, kteří nastavili pro příští léta laťku 

hodně vysoko. Díky všem i sponzorům za hodnotné dary. 

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

ozdob na stěnách i stropu, proběhlo odstranění starých maleb, opravuje se poškozená 

omítka a byla zahájena výmalba celého sálu. To vše provádějí naši pracovníci i 

řemeslníci. Zastupitelstvo na posledním jednání rozhodlo i o způsobu nového osvětlení 

jeviště a jeho ozvučení. Ve fotodokumentaci vám opět nabídnu několik nových pohledů 

do sálu. 

Ze stavebních akcí v obci bych chtěl upozornit na dokončení opravy vodovodu od 

Karlůvky k Uličkám, která napomohla k zokruhování hlavní sítě a tím vyrovnání nejen 

tlaku, ale i ke zlepšení kvality vody v řadovkách. Firma Kora Kunštát na díle odvedla 

velký kus kvalitní práce. Jejích služeb jsme využili také na odstranění havarijního stavu 

olověných přípojek od Tajovských po Korbelovy. Tato akce bude dokončena během 

tohoto týdne. 



3 3 

 

Na obci proběhla a je evidenčně zpracovaná inventarizace majetku, doručeny vám byly 

faktury na vyúčtování vodného. Platby za vodu, odvoz TDO i psy je nutné provést do 

konce měsíce března.  

Do obou obcí byly již v minulých dnech nainstalovány nádoby na sběr použitého 

stolního oleje, takže žádáme naše občany, aby olej po scezení přes sítko slévali do PET 

lahví a tyto do nádob odkládali. Děkujeme. 

Pokračujeme v pořádání divadelních představení, kdy nejprve přivítáme v neděli 8. 

března divadelníky z Knínic, kteří se od 16.30 hodin v kulturním domě představí s hrou 

Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho. Dalším souborem, který k nám zavítá, je 

Divadelní ochotnický spolek při SDH Pamětice. Ten v sobotu 28. března od 19 hodin 

v sále kulturního domu uvede představení Jana Zindulky Dveře.  

Tolik divadla, ale ještě jedna událost, tentokrát již v sobotu 14. března od 15 hodin nás 

v kulturním domě čeká. Je to tradiční maškarní karneval, který pořádá kulturní výbor 

obce Vanovice. Jste všichni srdečně zváni, prosíme o dary do tomboly, které 

odevzdejte na obci. Připravena bude dobrá nálada, tombola, občerstvení a možná i 

nějaké překvapení. 

Další pozvánka se týká přednášky FS ČCE ve Vanovicích, která se uskuteční 14. března 

od 15 hodin na faře. Téma je „Pražský hrad napříč staletími“, přednáška bude doplněna 

promítáním fotografií. 

Komu se líbila první přednáška ke komunitní archeologii v sále Záložny, je, stejně jako 

všichni ostatní, zván na její pokračování v pondělí 30. března v 18 hodin do knihovny 

ve Vanovicích. 

A závěrem ještě jedno blahopřání všem našim 

ženám k nedělnímu svátku, MDŽ. Snad Vám 

mohu jménem všech našich mužů poděkovat 

za to, co pro nás i rodiny děláte a popřát Vám 

vše nejlepší.                                       Petr Dvořáček 
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Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

Datum konání:       21. 2. 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:  
 
Ověřovatelé: Jiří Bohatec, Petr Dvořáček   
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Určení členů výběrové komise pro rok 2020 

4. Inventarizace majetku k 31.12.2019 

5. Rozpočtové opatření č. 2 

6. Různé a závěr 

 

 

a) Usnesení 1/17: OZ schválilo program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/17: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/17: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/17: OZ schvaluje členy výběrové komise pro rok 2020 v tomto složení: 
předseda:    Bc. Svatopluk Dračka 
členové:      Lukáš Kohoutek, Miroslav Přibyl 
náhradníci: Jiří Bohatec, Josef Pavlík ml. 

e) Usnesení 5/17: OZ schvaluje inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce 
Vanovice sestavenou ke dni 31.12.2019, tj. inventarizaci za rok 2019 

f) Usnesení 6/17: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 
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g) Usnesení 7/17: OZ schvaluje dodavatele osvětlení sálu Záložny firmu DISK 

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

předloženou nabídkou 66.641,- Kč vč. DPH 

h) Usnesení 8/17: OZ bere na vědomí předložený návrh nové smlouvy na odběr 

pitné vody z vodovodního řadu Vanovice-Drválovice a doporučuje zapracovat do 

návrhu smlouvy nové připomínky ze strany zastupitelů obce 

 

Fotokronika a komentář k akcím 
 
14. Obecní  ples 
 
Kulturní dům ve  Vanovicích letos už 
počtrnácté ožil u příležitosti Obecního 

plesu, který tentokrát spolupořádal oddíl 
malé kopané Panthers Vanovice. Zaplněný 
sál i galerie, pěkná výzdoba, sportovní před 
program, bohatá tombola i občerstvení, co 

víc si přát. Letošní ročník patřil k těm nejpovedenějším, jak pro pořadatele, tak i 
návštěvníky. 
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Oprava sálu na Záložně 

Jak už jsem vás informoval v minulém Zpravodaji, pokračuje kompletní oprava sálu na 

Záložně. Zhotoveny byly již všechny okrasné štuky, celý sál byl zbaven starých maleb. 

Nyní probíhá oprava omítek a malba celého sálu. Podobná práce čeká i jeviště, kde bude 

navíc instalováno nové osvětlení a ozvučení, nové závěsy a vrcholem pak bude 

zrestaurování původní divadelní opony od autora Otakara Kubína. Opět pro ty, kteří se 

ještě nebyli podívat, přikládám malou fotografickou ochutnávku. 
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Změny v knihovně ve Vanovicích  a 

otvírací doba 

Návštěvníci knihovny ve Vanovicích již 

jistě zaregistrovali, že dochází ke 

změně na pozici knihovnice. Za 

odcházející Ing. Marii Tajovskou 

knihovnu přebrala paní Lada 

Kučerová. Doba půjčování knih zatím 

zůstává stejná, tedy každý pátek od 

17.00 hod do 19.00 hod. Zveme i nové 

čtenáře a chceme je nalákat na větší 

množství nově zakoupených knih, 

nejen pro dospělé, ale i malé děti. 

Věříme, že návštěvnosti knihovny 

prospějí i některé nové formy prezentace, jako jsou besedy, literární večírky s živou 

hudbou a podobně. Vše je odvislé od vašeho zájmu. 

 

Závěrem vždycky nějaká špatná zpráva…… 

  

Ale naštěstí s dobrým koncem. Únorové počasí nám sice nepřineslo tolik očekávaný 

sníh, ale silný vichr, který kromě škody v lesích, vyvrátil i vzrostlý strom na našem 

hřbitově, odnesl nám hliníkovou šablonu na obecním úřadě a poškodil i střechu nad 

kulturním domem. Od tohoto poškození   zatékalo do knihovny.  

Chtěli bychom tímto poděkovat p. Petru Zemánkovi, který se zhostil úklidu spadeného 

stromu na hřbitově a uvedl místo do původního stavu. Naštěstí nedošlo k žádnému 

poškození pomníků nebo hrobových zařízení. 
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                             POZVÁNKY na akce v následujícím období 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V neděli 8. března od 16.30 hod v KD 

Vanovice 



9 9 

 

Jedna aktuální vsuvka mezi programy……. 

 

Je začátek měsíce března a Agrospol Knínice začal navážet jalovice do nového 

velkokapacitního kravína ve Vanovicích. Předpokládá se, že při plném stavu zde bude 

ustájeno více jak 450 ks dobytka. Komplex je tvořen kravínem, dojírnou s mléčnicí se 

sociálním zázemím pro zaměstnance, nádrží na močůvku. Mezi oběma budovami je 

zastřešený průchod pro nahánění krav do dojírny a budou zde rovněž teletníky. 

K pohledům do jednotlivých vnitřních částí budov se vrátím v příštích Zpravodajích. 
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Pozvánka na 2. besedu Komunitní archeologie 

 

Vážení sousedé, 

blíží se jaro a s ním i další 

výzkumná sezóna v 

rámci projektu 

Komunitní archeologie. 

Pokud Vám utekla 

minulá beseda spojená s 

krátkou přednáškou, 

neváhejte přijít 

v pondělí 30. 3. 2020 v 

18 hodin do vanovické 

knihovny. Budeme 

pokračovat ve vyprávění 

o pravěkém a 

středověkém osídlení drválovického a vanovického katastru, povíme si o 

metodách archeologického odkryvu a kde a kdy položíme další výzkumné sondy. 

Srdečně zvou                                                                                        Katka a Pavel Jansovi 

                                  Ukázky nálezů - puklice a spona 
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Jubilanti v měsíci březnu 2020 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, 

spokojenosti a ještě mnoho krásných let života. 

 

Pánková                Jitka                       Drválovice 

Coufal                     Petr                        Drválovice 

Novák                     Miroslav                Drválovice 

Marek                     Ladislav           Drválovice 

Brandnerová       Renata                    Vanovice 

 

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: 

 

Ema Šimková                            -                                      Drválovice                         

Elizabeth  Podborská        -                                       Vanovice   

 

Blahopřejeme rodičům a do dalších let života přejeme vše nejlepší. 

 

 

 

 

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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Březen 

 

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

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

14.3. MUDr. Lukeš,    Boskovice, Smetanova 24     516 454 046 

15.3. MUDr. Loskot,   Svitávka, Hybešova 197              516 471 210 

21.3. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33                 516 488 456 

22.3. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové náměstí 2345/12     602 882 007 

28.3. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33                  516 488 457 

29.3. MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdravotní středisko          516 414 291 

 

Duben 

 

4.4.  MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice             516 491 263 

5.4.  MUDr. Křížová, Knínice u Boskovic 330      774 844 735 
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PŘED SPORTEM JEŠTĚ NĚKOLIK POHLEDŮ DO NAŠICH LESŮ 

            

                                                                                 Úklid lesa Velké Maděry  -  starost 

 

 

 

Před 2 roky 

nově vysazený les pod výletištěm  -  radost 
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SPORT 

 

STOLNÍ TENIS 

 
Regionální přebor IV. třídy   
   
 
Rohozec C – Vanovice B    5 : 13                              Zbraslavec E – Vanovice B    10 : 8 
Body:                Kubín Fr.         3,5                          Kubín Fr.   3,5 
      Lébiš P.            3,5                                     Lébiš P.      3,5 
      Palbuchta K.   3,5      Chlup R      1 
      Chlup R.           2,5    
 
 
 
 
                                                        Vanovice B – Žďárná C      13 : 5 
 
Body:              Kubín F.     3,5     Lébiš P.              3,5 
     Palbuchta K.          3,5     Chlup R.             2,5 
 
 
 
ŠACHY 
 
 
Sloup C – Vanovice   2,5 : 2,5                                 Lipůvka B – Vanovice     3 : 2 
 
 
Body: Zapletal K.        1                                                     Body:   Klement R.      1   
            Čejka M.             0,5                                                                Zapletal K.      1    
            Klement R.         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

