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Zpravodaj 

                 

Vanovice – Drválovice 

 

DUBEN  2020 

Skácený pajasan před Fabrikou 
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Vážení spoluobčané, 

dnešní zpravodaj nelze zahájit jinak než tím, co se na nás v těchto 

dnech valí ze všech stran. Myslím, že těch zpráv už je tolik, že jsme jimi 

zahlceni, a kdybych to měl říct za sebe, vlastně je už ani nechci 

poslouchat.  To každodenní sdělování počtu nemocných, ale i zemřelých je zvláště pro 

dříve narozené deprimující. Koronavirus. Ano, jedná se o slovo, které nás pronásleduje 

na každém kroku, a které většina z nás slyšela poprvé na začátku měsíce března.  Od 

vyhlášení opatření vlády je bereme velice vážně. Myjeme si ruce, dezinfikujeme vše, co 

se dá, nosíme roušky, které nám obětavě ušily buď naše švadlenky doma, nebo ty 

obětavé z Vanovic i z Drválovic. Chtěl bych na tomto místě všem poděkovat. Nemuseli 

jsme vás ani vyzývat, hlásily jste se obětavě, bezprostředně a nežádaly jste žádnou 

odměnu. Některé z Vás donesly ušité roušky přímo na obec, abychom je mohli rozdělit 

mezi naše spoluobčany, některé je nabízely prostě jen tak z okna domu, jiné je rozdávaly 

svým nejbližším i sousedům. Chtěl bych jménem starosty i celé obce poděkovat všem. 

Z těch, co je donesly na obec, pak p. Coufalové, Pánkové, Blablové z Drválovic a 

z Vanovic   p. Prudilové, Ghalomové,  Geršlové, Pospíšilové D., Schiffersové, Mahútové K., 

Bohatcové J. a p. Čaloudové. Na obec bylo od vás dodáno více jak 400 roušek a 100 jsme 

zakoupili od jedné firmy. Prostě lidský přístup, kdy spousta z nás pochopila vážnost 

situace, a proto neváhá přiložit ruku k dílu. Jsou krásné příběhy solidarity i po celé 

republice. Děkujeme. 

Vesnice jako by se vylidnila, kolikrát nepotkáte při procházce živou duši. Celý svět jako 

by se najednou zastavil. Možná je to příležitost, abychom v sobě opět objevili naši 

lidskost. Přesto zůstává prostor i pro humor v podobě různých vtípků a malůvek a to je 

moc dobře. Smích, jak víme, je zdravý a léčí.  

V obci se sice zastavil kulturní a společenský život, ale pokračovaly i nadále plánované 

akce.  

Z kulturních akcí se podařilo uskutečnit jen plánované představení divadelního spolku 

z Knínic, „Podivuhodné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho“. Takže další kultura snad příště. 
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I přes vážnou situaci pokračují práce na sále Záložny, kde bylo dokončeno vymalování 
sálu i jeviště, připravena nová elektrická instalace, nyní probíhá závěrečný úklid celého 
prostoru.  
Díky práci našich zaměstnanců se podařilo zprovoznit vodu pro hřbitov a  do Oka, kde 
voda přitékající z prameniště  v Křemílkách zvedá hladinu této napájecí nádrže. Jen přes 
víkend  se zvedla hladina o 7 cm. Takže letos předpokládáme, že nebude na hřbitově 
problém s vodou na zalévání. 
V souvislosti se hřbitovem bych chtěl důrazně připomenout všem nájemcům hrobových 
míst, že musí nahlásit na úřadě jakýkoliv zásah do stávajících hrobů, ať jde o pohřbívání, 
ukládání uren, výsadbu zeleně mimo hroby, změnu nájemce apod. V poslední době se 
nám opět objevily nepovolené skládky hlíny pod keři, které v této době omlazujeme. 
Také třídění odpadů se neprovádí, vše se dává do jednoho kontejneru. 
Na obci, i když zastupitelstvo nezasedá, proběhla 3 výběrová řízení, a to 
na    projektovou dokumentaci RD, vodovod Drválovice a dolní rybník.  
Na hřbitově i na cestě od KD do Drválovic budou v nejbližší době osazena nová solární 
světla. 
Na dětském hřišti bylo naistalováno nové ráhno k houpačce, takže všechny prvky jsou 
opět kompletní. 
A ještě bych se rád vrátil k fotce na titulní straně Zpravodaje. Jak jste již určitě všichni 
zaregistrovali, byl skácen před Fabrikou významný strom, pajasan. Nebylo to svévolné. 
Strom je středem ztrouchnivělý, z horní strany od hasičárny byl kmen bez kůry a 
usýchající větve. Po posouzení odborným znalcem bylo přikročeno s ohledem na 
bezpečnost k jeho skácení. Věřím, že však nezmizí úplně. Z jeho kmene by měla 
vzniknout socha sv. Floriána, jako patrona hasičů, která ozdobí prostranství, případně i 
nějaká lavička či dekorace. 
Jak jsem již předeslal, zastupitelstvo minulý měsíc nezasedalo a pro veřejnost jsou 
upraveny na obecním úřadě úřední hodiny, a to v pondělí a středu od 14 do 17 hodin. 
V dnešním Zpravodaji naleznete v příloze také novinku. Můžete se pomocí registrace 
k odběru hlášení seznámit i dodatečně se zněním hlášení místního rozhlasu. Všechny 
pokyny jsou uvedené v letáku. 
Dnešní Zpravodaj je ochuzen o kulturní informace i akce plánované. Vše je odvislé od 
změny v nařízení vlády k vyhlášeným omezením. 
A tak mně závěrem dovolte ještě jednou poděkovat všem za přístup k respektování 
omezení i pomoc při zdolávání mimořádné situace, kterou naše generace od války ještě 
nezažily.  
A i když ty letošní Velikonoce budou úplně jiné, než na jaké jsme zvyklí, chtěl bych 
Vám popřát v rámci rodinných oslav jejich klidné prožití a zároveň vyjádřit vděk 
všem, kteří v těchto dnech často nasazují své zdraví i životy pro to, abychom alespoň 
takto mohli žít. Poděkování patří všem složkám Integrovaného záchranného systému, 
lékařům, prodavačkám v obchodech, ale i dětem, které pečují o svoje rodiče a prarodiče. 
Nikdy není tak zle, abychom to nepřekonali. Díky za odpovědný přístup a pochopení. 
        Petr Dvořáček 
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Fotokronika a komentář k akcím 
 
Divadelní představení 
 
Kulturní dům ve  Vanovicích 8. března přivítal divadelníky z Divadelního spolku 
z Knínic. Nikdo v té době ještě netušil, co bude po tomto představení „Podivné 
odpoledne Dr. Zvonka Burkeho následovat. Byla to skvělá komedie s vynikajícím 
provedením a my jsme se již těšili na divadelníky z Pamětic. Bohužel. 
 

  
 
 
 
Oprava sálu na Záložně 
 
Jak už jsem vás informoval v minulých 

Zpravodajích, pokračuje kompletní oprava sálu 

na Záložně.  

K dnešnímu dni 

jsou sál i jeviště 

kompletně 

vymalovány, 

připraveny 

rozvody pro 

nové osvětlení, 

provedeny 

nátěry. Probíhá  

úklid celého 

prostoru. 



5 5 

 

 

Přivaděč   vody na hřbitov  a do Oka      

V minulých dnech se 

podařilo odstranit letitý 

problém se 

zásobováním našeho 

hřbitova vodou na 

zalévání. Došlo 

k propojení původního 

prameniště pro 

Drválovice z Křemílek 

a využití rozvodu pro 

pastevních areál. Voda  

je přivedena  až do  

nádrže Oko, z které 

vedlo původní napájení 

rozvodů po hřbitově a 

druhá větev směřuje 

přímo na hřbitov, kde bude instalována nádrž k přímému  napájení rozvodů. Snad tedy 

letošní rok bude na hřbitově již bez problémů. Akci realizovali pracovníci obce. 
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Nepořádek u Oka 

 

Majitel těchto brýlí si užíval krásný výhled na lavičce u Oka, ale zapomněl po svém 

večírku uklidit. Doufáme, že se snad nad svým chováním zamyslí. 

Brýle jsou uloženy na obecním úřadě. 

        

 

Zásah SDH Vanovice, při zahoření v lese 

V závěru měsíce března v pátek 27.3. v odpoledních hodinách došlo na okraji lesa 

v severozápadní části Kopanin k zahoření porostu. Předcházelo mu pálení klestu po 

těžbě. Díky rychlému zásahu našich hasičů bylo zabráněno dalšímu šíření ohně. 
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Kácení pajasanu před Fabrikou 

Jak už jsme avizovali v minulém Zpravodaji, 16. března  i za pomoci plošiny došlo 

k odstranění významného stromu uprostřed naší obce. I když není doposud známo stáří 

stromu, byl nedílnou součástí návsi obce. Již po několik roků zpět začal však strádat, 

usychaly z jedné strany větve a opadávala kůra. Po provedeném odborném posudku / 

Odborný posudek najdete na webu Obce -  www.vanovice.cz/, muselo být vzhledem 

k jeho poloze přikročeno k jeho odstranění. Věříme, že se nám z části kmene podaří 

v tomto prostoru postavit jeho důstojnou připomínku. 
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Nález munice v lese v Drválovicích 

Je sice již téměř 75 let po 2. sv.válce, ale jak vidět její pozůstatky stále hrozí i v našich 

lesích. Tentokrát v lese pod výletištěm v Drválovicích. Upozorňujeme naše občany, aby 

v případě podobného nálezu podali oznámení buď na obec, popř. Policii ČR, která 

podobně jako v tomto případě zajistí její odvoz a bezpečnou likvidaci. Neberte munici do 

rukou, jak se to stalo v tomto případě. 

       

 

 

Něco k třídění odpadů 

  

I přes upozornění starosty došlo opět po instalaci velkoobjemových kontejnerů 

k velkému zděšení, co jsou naši občané do těchto nádob ochotni odložit. Kromě 

dřevěných věcí se tam objevují i plasty, sklo, komunální odpad, zbytky stavebního 

materiálu a pod.  

Minulý týden proběhl i sběr nebezpečného odpadu. Jako by nestačil jeden den, protože 

někteří lidé se ještě nenaučili asi ani dny a ani hodiny. Totiž druhý den se v Drválovicích 

objevily v kontejneru na směsný odpad např. pneumatiky, ve Vanovicích u KD zase 

někdo po dovozu nebezpečného odpadu zde zase navezl počítače , monitory a pod a 

navíc poškodil i zídku u KD. Podobné jednání probíhá i při třídění na hřbitově, kde se ve 

velkém kontejneru objevuje sklo a plasty, přestože jsou tam naistalovány nádoby i na 

tyto odpady. 

Následující obrázky, nechť jsou varováním pro ty, kteří se za léta co odpady třídíme, 

toto ještě nenaučili. Foto uvidíte na druhé straně a věřte, že to v dnešní době, kdy od 

všech vyžadujeme odpovědný přístup, není vůbec dobrá vizitka. 
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Obsah kontejnerů na směsný odpad ve Vanovicích a v Drválovicích 

   

4 dny po odvozu nebezpečného odpadu od KD ve Vanovicích 

 

 

A takto vypadá třídění odpadů za hřbitovem  -     stačí? 
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Ukázky šikovnosti našich obětavých švadlen 

Ještě jednou děkujeme všem našim šikovným ženám, které pro potřeby občanů našich 

obcí ušili více jak 400 roušek. Připomínám, že 

pro vaši potřebu jsou stále ještě k dispozici na 

Obecním úřadě. 

Výrobky jsou pestrého provedení o čemž svědčí 

i následující dokumentace. 

    

Osvětlení hřbitova a cesty z Vanovic do Drválovic 

V minulých dnech byla zahájena instalace solárního osvětlení u hlavních cest na našem 

hřbitově a také spojovací cesty od KD k nové výstavbě v Drválovicích. Oba úseky budou 

v nejbližších dnech osazeny po 2 světlech. 

                                       

             Obsah kontejneru ve Vanovicích 

I ve Vsetíně se šije – L. Freitingerová Práce vanovských a drválovických žen 
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Jubilanti v měsíci dubnu 2020 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho 

krásných let života. 

Braunschläger      Ivan                      Drválovice 

Smékalová             Jaroslava              Vanovice 

Kučírek                    Jaroslav                Drválovice 

Toulová                    Jarmila            Drválovice 

Geršl                          Květoslav              Vanovice 

Čejka                        Vladimír            Vanovice 

Richtáriková         Ludmila                 Vanovice 

Buryška                    Milan                     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: 

 

Eliška Kohoutková                            -                                      Drválovice                         

 

Blahopřejeme rodičům a do dalších let života přejeme dceři 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. 

Před nutným ošetřením se předem  přihlaste, zda lékař ordinuje. 
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Duben 

10.4. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 

11.4. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b 516 419 538 

12.4. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 

13.4. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 

18.4. MDDr. Javorská A. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 

19.4. MDDr. Janáč  Boskovice, Lidická 10 537 021 289 

25.4. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

26.4. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 454 338 

Květen       

1.5. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 

2.5. MUDr. Hošáková Adamov, U Kostela 4  516 446 428 

3.5. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

8.5. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SPORT  -    STOLNÍ TENIS 

Regionální přebor III. třídy                          Regionální přebor IV. třídy 
 
Vanovice A  - Petrovice A  11 : 7                Vanovice B - Petrovice B 12 : 6 
Body:  Klement R.     3,5                                    Body:     Kubín F.           3,5 
            Kubín F.         2,5                                                 Lébiš P.            3,5 
            Gonšor M.      2,5                                                 Palbuchta K.     3,5  
            Lébiš P.          2,5                                                 Chlup R.           1,5  
  
                 Tato utkání se ještě stihla odehrát do vyhlášení nouzového stavu 
 

                                                         
 

 

 

 

Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 3,- Kč. 

Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz 
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