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Vážení spoluobčané, 

měsíc duben utekl jako voda a my jsme se za omezujících, ale 

potřebných opatření, přehoupli do měsíce května. Skromně jsme ve svých rodinách 

oslavili letošní velikonoční svátky a v závěru dubna na svých zahradách i tradiční pálení 

čarodějnic. I když to vypadá, že se život jako by zastavil, není to úplně pravda. Ano, 

chybí nám kultura, chybí nám sport, nefunguje základní ani mateřská škola, jsou 

uzavřeny kostely a omezeny návštěvy v nemocnicích, domovech důchodců, na hradech 

a zámcích. Svět se dostal do situace podobné válečnému stavu, zastavila se výroba 

v mnohých závodech i provozovnách, omezeny jsou služby a obchody. Vím, mnohým 

lidem se to již nelíbí, ale věřte, že to není rozmar a každé podcenění může znamenat 

nekontrolovaný návrat koronaviru a potom ještě další zpřísnění omezení. V některých 

zemích, ale i u nás, dochází k pozvolnému uvolňování omezujících opatření. Snad to 

vnímáte stejně - dokázali jsme být ukáznění a odpovědní, takže to nepokazme. I když 

nás částečně Jihomoravský kraj zásobuje ochrannými pomůckami, v práci pokračují i 

naše švadlenky, kterým jsem již posledně poděkoval. Chtěl bych tak učinit i dnes. 

V současné době máme již pro naše občany dostatečné množství roušek a dokonce jsme 

v minulých dnech odeslali i menší zásilku do jednoho domova seniorů v Praze. 

Děkujeme všem ještě jednou. 

A nyní již k dalšímu dění v naší obci. Jak jste již určitě zaregistrovali, firma Kora Kunštát 

dokončila akce z loňského roku závěrečnými opravami místních komunikací i opravou 

překopu silnice u školy.  

Na hřbitově byla nainstalována a zprovozněna nádrž na vodu a napojena na rozvody 

vody po hřbitově. Voda je čerpána z Křemílek, ze zdroje Drválovice, a zabezpečuje 

plynulé napájení nejen hřbitova, ale i jezírka Oko. Při vedení vody bylo využito rozvodů 

vody po pastevním areálu. Akci jsme realizovali převážně svépomocí za využití 

pracovníků obce. Když už se zmiňuji o vodě, musím upozornit na nadměrnou spotřebu 

za uplynulý měsíc duben. Máme sice zbudován přivaděč, který průběžně vodu do 
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vodojemu doplňuje, ale i tak nabádáme k šetrnosti. Odebranou vodu totiž musíme 

Vodárenské akciové společnosti platit. Zvláště napouštění bazénů a následnou výměnu 

vody je třeba omezit. Za duben jsme nakoupili dvojnásobné množství vody oproti 

normálu. 

Naši pracovníci provedli v tomto období kompletní ošetření zeleně na hřbitově. 

V nejbližší době zde bude nově vyvěšen zkrácený výtah ze schváleného hřbitovního 

řádu. Žádáme všechny nájemce i návštěvníky, aby se jím řídili. 

Ve svém dnešním úvodníku bych chtěl poděkovat hasičům našeho sboru, ale i ostatním 

za včasný zásah při požáru, ke kterému došlo v ranních hodinách 21. dubna. Zamezili 

tak rozsáhlým škodám na majetku. Především hasičům bude věnována dřevěná socha 

svatého Floriána vyrobená ze skáceného pajasanu před Fabrikou. Zastupitelstvo již 

vybralo návrh i zhotovitele. Předpokládáme odvoz kmene do konce tohoto měsíce s tím, 

že socha bude instalována do konce letošního července. Patron hasičů sem patří a 

zachováme i vzpomínku na strom, který byl dominantou tohoto prostoru v obci. 

Bohužel v Kochově byla zjištěna nákaza včelstev včelím morem a katastr našich obcí 

spadá do ochranného pásma. Stromy nám krásně nakvetly, ale dobře víme, že bez 

včeliček se nic neurodí. Přejme si rychlé zvládnutí nákazy již tak dosti zdevastovaných 

včelstev v našich obcích. 

V této části Zpravodaje jsem většinou psal, co nás čeká v příštích dnech v naší obci, jak 

po stránce kulturní, sportovní, tak i investiční. 

V současné době mohu jen předpokládat, ne potvrdit. Určitě se v pátek se starostou 

objevíme u památníků obětem 2. světové války z našich obcí ve Vanovicích i 

v Drválovicích. Připomínáme si 75. výročí osvobození naší vlasti, i u nás Rudou armádou 

9. května 1945.  

V rámci postupného uvolnění opatření proti šíření koronaviru dojde k otevření 

knihoven v obou obcích, ve Vanovicích výjimečně ve čtvrtek 7. 5. 

V evangelickém kostele budou obnoveny pravidelné bohoslužby od neděle 17. května. 
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Obnovuje se postupně i provoz v ZŠ a MŠ Vanovice, podrobněji v další části Zpravodaje. 

Zastupitelstvo obce se v závěru měsíce opět sešlo ke svému zasedání. Bylo to 

v podmínkách bojových, na jevišti kulturního domu, při dodržení všech odstupů, 

s rouškami. O závěrech jednání v další části Zpravodaje. 

Závěrem mně dovolte ještě jednou poděkovat všem za zodpovědný přístup 

k respektování omezení i pomoc při zdolávání mimořádné situace. 

. 
                                                   Petr Dvořáček 

 

 

 

 

Rok 1977 
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Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
 

Datum konání:              20. 4. 2020         
 
Čas konání:                   19:00 hod.  
 
Místo konání:        kulturní dům 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: Bc. Svatopluk Dračka, Lukáš Kohoutek   
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o dílo s Povodím Moravy s.p. 

4. Výběr zhotovitele akce „Drválovice – vodovod a rekonstrukce kanalizace“ 

5. Smlouva se zhotovitelem akce „Drválovice – vodovod a rekonstrukce kanalizace“ 

6. Výběr zhotovitele akce „Projektové práce a inženýrská činnost – příprava území 

pro výstavbu RD“ 

7. Smlouva se zhotovitelem akce „Projektové práce a inženýrská činnost – příprava 

území pro výstavbu RD“ 

8. Výběr zhotovitele akce „Rybník Vanovice – obnova“ 

9. Smlouva se zhotovitelem akce „Rybník Vanovice – obnova“ 

10. Smlouvy o smlouvě budoucí na rozšíření veřejného osvětlení 

11. Rozpočtové opatření č. 3,4,5 

12. Různé a závěr 
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a) Usnesení 1/18: OZ schválilo program jednání 18. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/18: OZ bere na vědomí plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/18: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/18: OZ schvaluje Smlouvu o dílo s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 
932/11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013 na sečení trvalých travních porostů za cenu 
59.160,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/18: OZ schvaluje jako zhotovitele akce „Drválovice – vodovod a 
rekonstrukce kanalizace“ firmu Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., č.p. 50, 666 
03 Všechovice, IČ 433 89 554 

f) Usnesení 6/18: OZ schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Drválovice  - vodovod a 
rekonstrukce kanalizace“ s firmou Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., č.p. 50, 
666 03 Všechovice, IČ 433 89 554 v ceně 2.933.192,- Kč bez DPH a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy 

g) Usnesení 7/18: OZ schvaluje jako zhotovitele akce „Projektové práce a inženýrská 
činnost – příprava území pro výstavbu RD“ firmu Ing. Milan Cifr, Višňová 862, 593 
01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 607 87 741  

h) Usnesení 8/18: OZ schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování projektové 
dokumentace „Projektové práce a inženýrská činnost – příprava území pro 
výstavbu RD“ s firmou Ing. Milan Cifr, Višňová 862, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem, IČ 607 87 741 v ceně 230.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy 

i) Usnesení 9/18: OZ schvaluje jako zhotovitele akce „Rybník Vanovice – obnova“ 
firmu KORA-VODOSTAVING s.r.o., Kunštát, Zbraslavecká 492, PSČ 679 72, IČ 253 
11 883 

j) Usnesení 10/18: OZ schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Rybník Vanovice – obnova“ 

s firmou KORA-VODOSTAVING s.r.o., Kunštát, Zbraslavecká 492, PSČ 679 72, IČ 

253 11 883 v ceně 1.850.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

k) Usnesení 11/18: OZ schvaluje Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu „Drválovice, rozšíření osvětlení Konečná“ a pověřuje starostu 

obce podpisem smluv 

l) Usnesení 12/18: OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3 a 4 

m) Usnesení 13/18: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5 

n) Usnesení 14/18: OZ schvaluje zhotovení dřevěné sochy sv. Floriána z kmene 

pokáceného pajasanu 

o) Usnesení 15/18:_ OZ bere na vědomí cenové nabídky námi oslovených řezbářů na 

zhotovení dřevěné sochy sv. Floriána. Současně pověřuje starostu obce, aby 

přednostně oslovil pana Radima Sibery , řezbáře z Letohradu, aby předložil návrh 

smlouvy o dílo a upřesnil svou cenovou nabídku  
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p) Usnesení 16/18: OZ bere na vědomí žádost Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Vanovice na letní 

koncerty 

q) Usnesení 17/18: OZ bere na vědomí žádost Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Vanovice na 

příměstský tábor 

 

 

Fotokronika a komentář k akcím 
 
 
 
 

Vodovod na hřbitově je v provozu 

Po několika létech 

provizorního zásobování 

vodou na našem hřbitově  

došlo minulý měsíc 

k radikálnímu a 

definitivnímu vyřešení 

tohoto problému. U horní 

brány je naistalována 

plastová nádrž s plovákem, 

která je průběžně 

doplňována přítokem vody 

z prameniště  Křemílky, 

s využitím původního potrubí 

pro pastevní areál. Na nádrž je napojen 

původní rozvod vody po hřbitově. 

Z přivaděče je navíc zásobena i přírodní nádrž nad hřbitovem Oko, a 

požární nádrž v Křemílkách. Akce byla z převážné části realizována našimi 

pracovníky, výkopy prováděl p. Martin Přichystal z Borotína.              
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Socha sv. Floriána před Fabrikou 

Jak jste již byli informováni v minulém 

čísle našeho Zpravodaje, tak 

zastupitelstvo na svém posledním 

jednání schválilo zhotovení sochy sv. 

Floriána, z kmene stromu, který byl 

z důvodu odumírání a poškození 

skácen před Fabrikou. Z pajasanu by 

měla být zhotovena asi 3 m dřevěná 

socha patrona hasičů. Výběr byl 

proveden ze 3 nabídek řezbářů. 

V příštím zastupitelstvu bychom měli 

projednávat a schvalovat smlouvu o 

dílo. 

Přikládám foto vybrané sochy od 

řezbáře Radima Sibery z Nekoře. 

 
 
 
 

Dokončení oprav komunikací v Uličkách a Karlůvce 

Firma Kora Kunštát v minulém měsíci dokončila zapravení výkopů a obnovu 

komunikací v Karlůvce a Uličkách po loňské realizaci propojení vodovodu a 

výměně vodovodního řadu a kanalizace.   
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Jarní údržba zeleně na hřbitově a nová výsadba v lese 

Pracovníci obce dokončili 

v minulých dnech 

ošetření keřů na našem 

hřbitově, a tak věříme, že 

po zprovoznění vodovodu 

jde o další vylepšení 

vzhledu, ale i provozu. 

Zbývá ještě osadit 2 

solární světla na 

připravené stožáry a 

doplnit náhradu za zcizené lavičky.  

Pokračovala i výsadba v našich lesích. V Drválovicích, v části Na Maděrových 

bylo po loňské těžbě vysázeno 6 000 nových buků a okrajově dosazeno smrky, 

včetně oplocení.  Náklady na výsadbu činily 200 tis Kč. Na tuto výsadbu jsme 

obdrželi fin.příspěvek 126 tis Kč od Ministerstva zemědělství ČR. 
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Požár v kotelně RD, Vanovicích 

V úterý 21. dubna v ranních hodinách 
byl sirénou vyhlášen požár ve 
Vanovicích. K zásahu v kotelně RD 
vyrazila jako první JSDH Vanovice, 
která provedla hasební činnost jedním 
proudem "C".  Dohašení provedli 
v dýchacích přístrojích hasiči z V. 
Opatovic. Ti ve spolupráci s hasiči 
Boskovic provedli ochlazení kotle, 
dohašení doutnajícího dřevěného 
nepořádku v prostoru kotelny a 
přetlakovým ventilátorem odvětrali 
kotelnu. Zúčastněné jednotky: JSDH 
Vanovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH 
Letovice, PS Boskovice, PS Blansko. 
Děkujeme všem hasičům za včasný 
zásah. 

 

 

Upozornění a sdělení 
 
Nákaza včelím morem 

Jak jsem vás již informoval v úvodu 

Zpravodaje, došlo v k.ú. Kochov 

k výskytu nebezpečné nákazy 

moru včelího plodu. 

Katastrální území našich obcí bylo 

zahrnuto do vymezeného 

ochranného pásma a stanoveny 

všem chovatelům včelstev 

opatření Státní veterinární správy. 

Celé nařízení Státní veterinární 

zprávy najdete na úřední desce obce a na webu www.vanovice.cz.  
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Obnovení konání bohoslužeb v evangelickém 

kostele ve Vanovicích 

 

FS ČCE ve Vanovicích sděluje, že počínaje nedělí 17. 

května 2020 budou v evangelickém kostele ve 

Vanovicích obnoveny bohoslužby. Návštěvníci 

budou muset dodržovat postupy k zamezení šíření 

koronaviru dle pokynů, které budou v kostele 

k dispozici. 

 
 

 
 

Sběr železného šrotu 

SDH Vanovice uspořádá v neděli 

10. května od 17 hod tradiční 

jarní sběr železného šrotu. 

Žádáme občany, aby připravili 

železný odpad před svými domy, 

těžší kusy pomohou hasiči sami 

vynést a naložit. 

 

Hasiči děkují předem za ochotu. 

 
 

Očkování psů proti vzteklině 

 

Zájemci o povinné očkování psů proti 

vzteklině se mohou individuálně přihlásit u 

MVDr. Krejčího na tel.č. 604 619 875 a 

dohodnout si způsob provedení tohoto 

očkování. 
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POKYNY k obnovení školního vyučování na ZŠ a MŠ 
Vanovice 
 
 
25.  KVĚTNA 2020 BUDE NA NAŠÍ ŠKOLE ZAHÁJENO 
VYUČOVÁNÍ 

 
  
PO, ST A PÁ: 25., 27, a 29. 5. půjde do školy pouze 1., 3. 
a 5. ročník 
ÚT A ČT: 26. a 28. 5. půjde do školy pouze 2. a 4. ročník 
  
PO, ST A PÁ: 1., 3. a 5. června půjde do školy pouze 2. a 
4. ročník 
ÚT A ČT: 2. a 4. června půjde do školy pouze 1., 3. a 5. 
ročník 
Po tyto dva týdny bude vyučování pouze do 11. 30 
hodin, žáci nebudou mít oběd ani družinu. 
Průběh vyučování bude upřesňován podle instrukcí z 
MŠMT. 
  
 

 

PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BUDE OBNOVEN 

8. ČERVNA 2020 
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Jubilanti v měsíci květnu 2020 

 

Kučera                      Pavel                                Vanovice 

Sedláčková             Miloslava                        Vanovice 

Kubeš                        Jaroslav                           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. 

 

 

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. 

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 
9.5. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 
10.5. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 
16.5. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 
17.5. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 
23.5. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
24.5. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 
30.5. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538 
31.5. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

    Červen 
   

    
6.6. 

MDDr. Veselý (MDDr. 
Veselá) 

Letovice, Masarykovo 
náměstí 162/38   792 325 591 

7.6. MDDr. Veselý  
Letovice, Masarykovo 
náměstí 162/38   792 325 591 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

SPORT 

 

Vzhledem k mimořádným opatřením jsou všechna sportovní utkání až do 

odvolání zrušena. 

 

Zájemcům o 

pronájem kurtu 

sdělujeme, že je možné 

si pronajmout hřiště 

na tenis u správce p. 

Františka Kubína. 

Tel.   721 651 452 
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JARO 2020 

 
 

 

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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