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Vážení spoluobčané, 

měsíc květen, který bývá většinou nejkrásnější i díky slunečnému 

počasí, jako by nám v této podivné době chtěl ukázat i trochu jinou stránku. Se zmrzlými 

muži tak trochu počítáme, ale letos nás zaskočili nejen v ty tři dny, ale i ve dnech dalších. 

Takže kdo nasadil již koncem března brambory, měl z nich tabák, také krásně rozkvetlé 

meruňky dostaly pro letošní rok definitivní ránu. Nejen naše země, ale celý svět se již 

více jak tři měsíce potýká se zákeřnou nemocí, zvanou Covid-19. Náš okres i obec 

naštěstí prozatím tato nová pohroma v podstatě míjí. Zato pohroma v lesích stále nemá 

konce a člověku je smutno, když projíždí dříve tak krásnými zalesněnými oblastmi, z 

nichž jsou nyní mýtiny nebo zrezivělá a odumřelá zákoutí. Kůrovec už našel i smrky 

v naší obci. Stříbrné smrky u sochy Komenského, ale i u katolického kostela spějí 

k záhubě, dá se očekávat podobný obraz i na hřbitově a dalších místech v obci. Jako by 

problémů nebylo málo, přibývají další, nyní zejména nedostatek vody. Některé obce i 

v našem okolí již situaci zvládají jen pomocí navážení vody cisternami do vysychajících 

vodojemů. Poslední dny měsíce května se počasí trošku umoudřilo a situace se nepatrně 

zlepšuje. Jak jste již byli vyzváni hlášením v místním rozhlase, je nutné, pokud 

napouštíte bazény, toto ohlásit na obci, protože vlivem velkých odběrů dochází 

k poklesu tlaku v potrubí v obou obcích. I když díky zbudovanému přivaděči našim 

obcím zatím nedostatek vody nehrozí, je třeba se chovat odpovědně. 

Ale příroda jako by nás vyslyšela. Příchodem Medarda jsme i u nás dostali pořádný 

příděl vody. Z oblasti Doubku nás naštěstí ochránily zbudované ochranné prvky nad 

hřbitovem, zejména poldr a také vsakovací pásy kolem nové komunikace ke hřbitovu. 

Horší to však bylo s čerstvě vyčištěným kurtem za KD i fotbalovým hřištěm. Sem byla 

splavena ornice z pole od Drválovic, která zaplavila i plynostanici a zastavila se před 

zadními dveřmi do KD a skladů. 

Pomalu, ale jistě se ruší a zmírňují přijatá opatření a vrací se alespoň částečně 

společenský život. V kostele ve zpřísněném režimu probíhají bohoslužby, obnoveno 
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bylo vyučování v naší škole a od 8. června  se vrátí i děti do mateřské školy. Vzhledem 

k nejistému vývoji jsme byli nuceni zrušit konání 8. Malohanáckého jarmarku a 

mikroregion zrušil i letošní ročník cyklovýletu Okolo Malé Hané, který měla letos 

pořádat obec Šebetov. Věříme, že alespoň zářijovou pouť zachováme, ale to se pozná 

podle dalšího vývoje pandepidemie. Co se podařilo v kulturní oblasti již obnovit, bylo 

otevření obou našich knihoven, dále proběhla v kulturním domě druhá z přednášek 

věnovaná historie naší obce a skromně začal nacvičovat pěvecký sbor Vlastimil, který 

dokonce uskutečnil zájezd na jižní Moravu, kde vystoupil na mších ve dvou kostelích, 

místech působení p. faráře Josefa Kohoutka.  

Již v prvních dnech měsíce května jsme společně se starostou obce uctili položením 

kytek památku našich spoluobčanů umučených ve 2. světové válce a 75. výročí 

osvobození naší vlasti od německé okupace. 

Z dalších významných akcí v obci lze zmínit nedělní výlov rybníka v dolní části Vanovic, 

ryby byly dočasně přemístěny do nádrží v Křemílkách, Drválovicích i do Oka. Rybník je 

vypuštěn a v měsíci červenci bude provedeno jeho odbahnění a  opravena hráz, která již 

několik roků protéká. Akci zajišťovali především hasiči z Vanovic. Pod rybníkem byla 

utvořena zásoba vody pro hasební účely díky uzavření stavidla ze zavlažovacího 

systému. 

Na hřbitově a na polní cestě od kulturního domu do Drválovic byla nainstalována 

solární světla, která po průchodu osvětlí hlavní cesty na hřbitově i do Drválovic.  

Jak jste si už jistě všimli, probíhá čištění koberce na hřišti za kulturním domem, kde byl 

předtím proveden nátěr mantinelů.  Na dětském hřišti probíhají obnovy nátěrů 

jednotlivých prvků. 

Byla již zkrácena a odvezena část kmene pajasanu před Fabrikou řezbáři panu Siberovi 

do Nekoře, který by měl do konce letošního října zhotovit sochu sv. Floriána. Součástí 

úpravy prostoru bude i lavička s opěradly osazená na pařezu tohoto stromu. 

V sále na Záložně je nainstalována nová zadní opona i olemování portálu, nasvícení 

jeviště a ozvučení.  
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Těší nás, že nové majitele postupně získávají některé prázdné budovy v naší obci. Od 

nových majitelů očekáváme, že jejich zvelebením přispějí k zlepšení jejich vzhledu a 

také, že získáme nové sousedy. 

Koronavirus má kromě zdravotního hlediska i dopady na ekonomiku naší země a 

bohužel i naší obce. Již v letošním roce dojde ke krácení rozpočtu, které bude určitě 

pokračovat i v dalších letech. V naší obci jsou ohroženy plánované investice na 

zasíťování pozemků pro novou výstavbu, na obnovu vodovodního řadu, rekonstrukci 

školní kuchyně i vybudování sběrného dvora.  Parlament bohužel schválil, že i obce se 

budou podílet zkrácením svých příjmů na sanaci vzniklého dluhu. 

Ještě jednu informaci závěrem. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na nového 

ředitele ZŠ a MŠ Vanovice, za  Mgr. Janu Cikánkovou, která na konci školního roku 

odchází do důchodu. O výsledku vás budeme informovat v dalším vydání Zpravodaje. 

Z akcí, které nás v měsíci červnu čekají,  bychom vás chtěli pozvat na první z koncertů 

do evangelického kostela, pozvánka je v další části Zpravodaje. 

Věříme, že koncem června proběhne tradičně v sále Záložny i slavnostní zakončení 

školního roku.                    Petr Dvořáček 

 

 

 

Naše                                                    

jasany 
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Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
 

 
Datum konání:            20. 5. 2020 
 
Čas konání:                  17:00 hod.  
 
Místo konání:        sál Záložny OÚ Vanovice 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, Linda Krejčiříková, Josef 

Pavlík st., Miroslav Přibyl 
  
Omluveni: Bc. Svatopluk Dračka, Lukáš Kohoutek, Josef Pavlík ml. 
 
Ověřovatelé: Jiří Bohatec, Linda Krejčiříková   
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2019 

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2020 

5. Smlouva o technickém dozoru investora 

6. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 

7. Žádost Linky bezpečí z.s. 

8. Rozpočtové opatření č. 6 

9. Stav probíhajících akcí v obci 

10. Různé a závěr 

 

 

a) Usnesení 1/19: OZ schválilo program jednání 19. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/19: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/19: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    
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d) Usnesení 4/19: OZ schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2019 na 
akci „Vanovice – rekonstrukce a novostavba vodovodu“ s firmou KORA-
VODOSTAVING s.r.o., Kunštát, Zbraslavecká 492, PSČ 679 72, IČ 253 11 883 a 
pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 2 

e) Usnesení 5/19: OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.5.2020 na 
zhotovení díla „Drválovice-vodovod a rekonstrukce kanalizace“ s firmou Montáže 
inženýrských sítí spol. s r.o., č. p. 50, 666 03 Všechovice, IČ 433 89 554 a pověřuje 
starostu obce podpisem dodatku č. 1 

f) Usnesení 6/19: OZ schvaluje Smlouvu o zajištění technického dozoru investora při 
realizaci akce „Drválovice - vodovod a rekonstrukce kanalizace“ s Ing. Františkem 
Učněm, Gagarinova 2312/111, 680 01 Boskovice, IČ 039 66 836 v ceně 30.000,- 
Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

g) Usnesení 7/19: OZ bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2019 obce Vanovice, okres Blansko 

h) Usnesení 8/19: OZ bere na vědomí Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, 
z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice 

i) Usnesení 9/19: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 
j) Usnesení 10/19: OZ schvaluje Smlouvu o dílo na vytvoření vyřezané sochy sv. 

Floriána s panem Radimem Siberou, Ústecká 268, 561 51 Letohrad, IČ 642 52 701 

za cenu 80.000,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

k) Usnesení 11/19: OZ bere na vědomí informaci o sdílených daňových výnosech 

obcí pro rok 2020 dle srovnání daňových příjmů obci dle aktuálních výhledů 

(duben 2020) s výhledy dle schváleného státního rozpočtu na rok 2020 

l) Usnesení 12/19: OZ bere na vědomí informaci o průběhu prvního jednání 

konkurzní komise pro výběr ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy 

Vanovice 

m) Usnesení 13/19: OZ schvaluje kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 954/4 v k.ú. 

Vanovice o rozloze 21 m² za cenu 200,- Kč/m² a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

n) Usnesení 14/19: OZ schvaluje pojistnou smlouvu s pojišťovnou Generali Česká 

pojišťovna a.s. „Pojištění podnikatele a právnických osob č. 4387123680“ 

(pojištění movitých a nemovitých věcí, odpovědnosti) a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

o) Usnesení 15/19: OZ rozhodlo o odložení Malohanáckého řemeslného jarmarku na 

rok 2021 
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Fotokronika a komentář k akcím 
 
Uctění památky padlých a 75. výročí osvobození naší vlasti 
 
Vzhledem k nouzovému stavu v souvislosti s koronavirovou nákazou proběhly letošní 
půlkulaté oslavy a vzpomínky v komornějším prostředí. Zástupci obce v předvečer  
75. výročí osvobození naší vlasti a konce 2.sv. války, položili k oběma památníkům  
kytice a vzdali poděkování a úctu všem co položili za naši svobodu svůj život.  

 
 

 

     7 
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V 
Ý 
R 
O 
Č 
Í 

 
Kmen pajasanu byl odvezen k řezbáři 
 
Zastupitelstvo obce na svém posledním jednání schválilo smlouvu o dílo s řezbářem p. 
Radimem Siverou z Nekoře, který by měl  v termínu do konce října t.r. zhotovit 
dřevěnou sochu patrona hasičů sv. Floriána. 
Kmen byl nakrácen na požadovanou délku a přepraven k řezbáři. Na zbylý pařez bude 
usazena lavička s opěradly. 
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Další úpravy na sále Záložny 
 
I v tomto měsíci pokračovaly další práce na úpravách 
sálu. Bylo dokončeno nové osvětlení, rozvody pro 
ozvučení, opraveny parkety na jevišti, kam byly 
nainstalovány i nové opony včetně bočního a 
stropního olemování. V rámci akce byl přizván i ladič 
z Brna, pan Novotný, který provede opravu 
stávajícího křídla a jeho doladění . To bude trvale 
umístěno v rohu na sále.  
Chtěli bychom , jelikož se již blíží závěr prací, ocenit a 
poděkovat všem řemeslníkům z našich obcí, ale i 
firmám, které se na tomto zvelebení podíleli. 
Zejména, zedníkům Pavlu Charvátovi, Miloši 
Ševčíkovi, dále zaměstnancům obce Miroslavu 
Přibylovi, Stanislavu Dobešovi,  malíři Radovanu 
Vojtěchovi, elektrikáři Josefu Pavlíkovi ml., podlaháři 
Františku Sedláčkovi,  Josefu Kalasovi, který 
renovoval větrací mřížky a Anně Novozámské, která prováděla úklid. 
Dále děkujeme firmám Štukatérství Jozef Trela se synem, Zednictví Maršál – omítky, 
Horníček – textil – opony a Disk Multimedia s.r.o. – ozvučení s osvětlení. 
Cena opravy sálu vychází zhruba na necelých 400 tis Kč. 
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Jarní sběr železného šrotu 

 
Členové SDH  Vanovice provedli v neděli 10. května  tradiční jarní sběr železného šrotu. 
Bylo sesbíráno kolem 5 t železa , které hasiči nakládali před domy ve Vanovicích. Děkují 
všem občanům, kteří se do akce zapojili. I výtěžek pro hasiče je jistě vítaným příjmem  
SDH. 
 

        
.  

 
 
Kůrovec našel i smrky v obci 

V každém Zpravodaji vám podáváme zprávu o 

dalším kácení napadených stromů v obecních 

lesích. Poslední těžba proběhla minulý týden 

v našem lese v katastru Pamětic, kde bylo 

vykáceno dalších cca 90 m3 dřeva. Kůrovec 

však již zavítal i na smrky u Komenského a také 

u kostela sv. Václava. S obavami očekáváme tuto 

nemilou 

návštěvu i 

na našem 

hřbitově. 
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Hasiči se zatím neúspěšně pokoušejí oživit hasičskou stříkačku od fy Stratílek 

Členové SDH se opět pokoušejí uvést do chodu historickou motorovou stříkačku sboru 

z r. 1939 od fy Stratílek z Vysokého Mýta.  Věříme, že této generaci se tento úkol podaří 

splnit. 

   

 

 

Komunitní archeologie ve Vanovicích a Drválovicích 

 

 

Komunitní archeologie ve vesnickém prostředí je výzkumný projekt zaměřený na 

poznávání současných žijících vesnic ve čtyřech zemích Evropy: České republice, 

Polsku, Nizozemsku a Velké Británii. Archeologie je zjednodušeně řečeno věda, která 

pomocí motyk, krumpáčů, rýčů a literatury poznává hmotné pozůstatky minulosti. O 

minulosti Vanovic a Drválovic bylo již sesbíráno a napsáno mnohé, avšak stále je co 

objevovat.  

V pátek 22. června proběhla v Kulturním domě druhá beseda, na níž vystoupil doc. 

PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., který zvídavému publiku předestřel východiska a možnosti 

archeologického zkoumání živé vesnice a své vystoupení doprovodil krátkým filmem o 

již probíhajícím výzkumu v jižním Nizozemí. Dále navázal autor těchto řádků se 

stručným nástinem dějin osídlení našich dvou katastrů.  

Víme, že nedaleko našich domů žili první zemědělci už před zhruba šesti tisíci lety. Víme 

o tavičích železa na úsvitu křesťanského letopočtu i o tisíc let později, víme, že o 

Vanovicích jakožto vsi v dnešním slova smyslu můžeme mluvit až od 13. století, ale 
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samotné jádro středověké vesnice poznání archeologů zatím unikalo. Naplánovali jsme 

proto na sobotu 20. června menší veřejnosti přístupný archeologický výzkum. Od 

desáté hodiny ranní v prostoru kolem hasičské zbrojnice bude mít každý příchozí 

možnost vyzkoušet vlastní terénní odkryv, poznat metody dokumentace a zaměřování 

archeologických sond a seznámit se s prvotním ošetřením a vyhodnocením nálezů.  

Součástí výzkumu jsou i dotazníky přiložené k tomuto výtisku Zpravodaje. Prosím Vás o 

jejich laskavé vyplnění a odevzdání buď na Obecním úřadě, nebo v domě č. 155, 

případně během třetí červnové soboty na archeologickém výzkumu.            Pavel Jansa 

 

Pěvecký sbor Vlastimil Vanovice navštívil po roce jižní Moravu 

Do kraje největších vodních ploch jižní Moravy - vodních nádrží Nové Mlýny, do 

vinorodého kraje na úpatí Pálavy zavítal v neděli 17. května náš smíšený pěvecký sbor 

Vlastimil. 

Stalo se tak na pozvání rodáka z Drválovic P. Josefa Kohoutka, který již řadu let na jihu 

Moravy působí.  

Téměř do poslední chvíle nebylo zřejmé, zda se zájezd uskuteční, protože rozvolňování 

po koronavirové nákaze v naší republice je velmi opatrné. Také zkoušky a nácvik 

v rouškách a s rozestupem 2 m mezi zpěváky je pro nás něco nového a taky 

náročnějšího. 
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Počasí v ono nedělní ráno bylo přívětivé a nevadilo i brzké raní vstávání. Nálada 

v autobusu byla jako vždy báječná i když byl autobus vlastně obsazený jen z poloviny. 

Pěvecký sbor svým zpěvem obohatil mše sv. jednak v Dolních Dunajovicích a v nedaleké 

obci Brod nad Dyjí. Po mši jsme šli průvodem ještě k soše sv. Jana Nepomuckého. 

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

z Taizé a další písně - to vše pod taktovkou a nebo za varhaního doprovodu naší 

sbormistryně Dagmar Lžíčařové. 

Pan farář Kohoutek s radostí poděkoval svým krajanům za pěvecké obohacení 

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

Také při tomto posezení se ještě vydatně zpívalo a hrálo. Dobrou náladu jsme si pak ze 

sluncem osvícené malebné Pálavy odváželi podvečer zase domů.  

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

Ing. Kamil Vystavěl 
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Výlov rybníka 

Členové SDH Vanovice, společně s místními rybáři provedli výlov dolního rybníka, jako 

přípravu prostoru na celkovou rekonstrukci. V rámci výlovu bylo odchyceno téměř 400 kg 

ryb, převážně kaprů , kteří byli přvezeni do dočasných útulků v nádrži v Křemílkách, 

v Drválovicích a do Oka. Plevelné ryby většinou zůstaly v potoce pod rybníkem, který byl 

prohlouben a k zachycení vody posloužila zarážka z bývalého zavlažovacího systému. 

V rámci rekonstrukce bude v červenci provedeno odbahnění rybníka a hlavně zbudována 

nová hráz s požerákem. Ta původní je značně poškozená a každoročně způsobuje únik vody 

z rybníka. 
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Čištění kurtu za KD a jeho zaplavení přívalem bahna 

Členové FC Panthers Vanovice a zaměstnanci obce  prováděli v uplynulém měsíci čištění 

koberce na kurtu za KD. Vše zářilo novotou, včetně nátěru ohrazení, až do neděle 7. 

června. Přívalový déšť splavil ornici z pole nad lipovou alejí nad hřištěm a zaplavil nejen 

celé fotbalové hřiště, ale i vyčištěný kurt, regulační plynovou stanici a zastavil se před 

vchodem do zadních prostorů kulturního domu. 

Takže nezbývá, než se pustit znovu do práce, tak, aby se zde mohl uskutečnit 11.7. 

plánovaný turnaj v nohejbale. 

                

 

   

 

 

 

Fotbalové hřiště po 

přívalu 

bahna z pole 

Vyčištěný kurt  
Po povodni 
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Jubilanti v měsíci  červnu  2020 

 

Marková                  Ludmila                           Drválovice 

Rejda                         Vlastimil                          Vanovice 

Kučerová                 Ladislava                         Vanovice 

Lébišová                   Radmila                           Drválovice 

Geršlová                   Anna   Drválovice 

Buryška                    Josef   Vanovice 

Čížek      Miroslav   Vanovice 

Skřipská     Alena   Drválovice 

 

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. 
 

Červen 2020 

13.6.   MDDR.      Vrbová                        Knínice u Boskovic 330                  774 844 735 

14.6.   MDDr.       Trubačková              Poliklinika Blansko                          516 488 452 

20.6.   MUDr.       Tomaštíková           Adamov, Smetanovo nám. 327     516 446 398 

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

27.6.    MUDr.      Sládek    Velké Opatovice  492                          516 477 319 

28.6.    MUDr.      Semerádová           Sloup, Zemspol 221                              516 435 203 
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POZVÁNKA NA KONCERT 
 

 

 

 
 

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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