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Vážení spoluobčané, 

prázdniny utekly jako voda, opět začíná tradiční školní vyučování a také se vrací 

s informacemi obecní Zpravodaj. I když letošní zahájení školního roku proběhlo 

netradičně po třídách, ne společně, a také byla omezena účast rodičů jen na prvňáčky, 

musíme věřit, že vyučování bude probíhat převážně ve škole a ne prostřednictvím 

počítačů. Více v další části Zpravodaje. Koronavirus bohužel asi jen tak nezmizí a první 

případy,  zatím v okolních obcích,  nevěstí nic dobrého. 

Kultura byla o prázdninách omezena jen na koncerty v evangelickém kostele a na 

společenské a sportovní akce za kulturním domem. 

Co se však v žádném případě nezastavilo, byly investiční akce v obou částech obce. 

V Drválovicích oprava kanalizace a rozšíření vodovodu podél silnice, ve Vanovicích 

hlavně čištění rybníka na dolním konci obce, včetně nové hráze a požeráku pro odvod 

vody. Na hřbitově byla provedena oprava rozvodu vody, kde muselo být nahrazeno 

původní popraskané potrubí  novým. Tři  výpustní ventily jsou vedeny jen kolem hlavní 

cesty, ale pro náš hřbitov je to dostatečné. Po úklidu bahna na fotbalovém hřišti došlo 

k jeho nakypření a k osevu travní plochy. Naši fotbalisté našli dočasný azyl ve Vískách a 

nyní v Borotíně. 

Jak vidíte na titulní straně Zpravodaje, byla dokončena ze skáceného pajasanu nová 

socha sv. Floriána, patrona hasičů, která bude v brzké době usazena na připravený 

betonový základ.  Později bude opatřena tabulkou s popisem a nízkým oplocením. Před 

sochou byla na pařez instalována nová lavička s opěrkou. 

K restaurování byla odvezena ze sálu Záložny malovaná opona od Otakara Kubína, na 

kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 100 tisíc korun od Jihomoravského kraje. Před 

zahájením nového školního roku byly vyměněny radiátory v jídelně mateřské školy, ve 

školní družině a menších přilehlých prostorách. 
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Došlo rovněž k opravě klavíru na sále Záložny, kdy byla zrestaurována klaviatura a celý 

nástroj nově byl naladěn. V obci pokračoval další archeologický výzkum, bližší 

informace v další části Zpravodaje. V červenci naši obec opět zasáhly přívalové deště a 

tradičně největší škody nadělaly na horním konci v okolí hřiště a kulturního domu.  

Ze sportu a zábavy za kulturním domem bych rád zmínil 1. ročník nohejbalového 

turnaje, sportovní odpoledne s utkáním svobodní–ženatí a „Sósedské pokec“, který 

uspořádali hasiči z Vanovic. Naši fotbalisté pokračovali v rozehrané okresní soutěži 

v malé kopané a navíc se dvě mužstva zúčastnila turnaje v Bezděčí, kde jedno družstvo 

získalo 1. místo. Prostor za kulturním domem i vlastní sál se staly místem konání 

různých rodinných oslav, ale i svatebních hostin. 

V Drválovicích proběhla poměrně hojně navštívená beseda s občany k navržené úpravě 

prostoru na návsi. Připomínky budou v další části návrhu zohledněny. 

A ještě jedno upozornění závěrem. Pouť ve Vanovicích proběhne v tradičním termínu, tj. 

v neděli 27. září. Mše svatá podle sdělení p. faráře Hřiba pak v 10.00 hodin. Zajištěny 

jsou i pouťové atrakce u kulturního domu včetně několika prodejních stánků. 

Jak jste již byli informováni, nebude se tentokrát konat tradiční předpouťová zábava 

v sále kulturního domu.       Petr Dvořáček 

 
 
 
Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
Datum konání:  24. 8. 2020 
 
Čas konání:           17:00 hod.  
 
Místo konání: zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lukáš Kohoutek, 

Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 
  
Omluveni: Lenka Chalupová 
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Ověřovatelé: Jiří Bohatec, Miroslav Přibyl   
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Dodatek ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace 

4. Stav probíhajících akcí 

5. Rozpočtová opatření č. 9,10 a 11 

6. Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/21: OZ schválilo program jednání 21. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/21: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/21: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/21: OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor s Ing. Milanem Cifrem, 
Višňová 862, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 607 87 741 a pověřuje starostu 
obce podpisem dodatku 

e) Usnesení 5/21: OZ bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu probíhajících 
investičních a neinvestičních akcí v obci  

f) Usnesení 6/21: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9, 10 
g) Usnesení 7/21: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 11 
h) Usnesení 8/21: schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu Obce Vanovice na pořádání letní řady koncertů Farnímu sboru 
Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích, Vanovice č. p. 60,  PSČ 679 36, IČ 
494 63 934 ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

i) Usnesení 9/21: OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu Obce Vanovice na zajištění letního příměstského tábora 
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích, Vanovice č. p. 60,  
PSČ 679 36, IČ 494 63 934 ve výši 2.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy 

j) Usnesení 10/21: OZ schvaluje nové platné znění Smlouvy o dodávce pitné vody  a 
pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem uzavíraných smluv 

Volby do zastupitelstev krajů  2020 
V pátek 2.10. od 14.00 do 22.00 hod a v sobotu 3.10. 2020 od 8.00 do 14.00 hod 
proběhnou volby do zastupitelstev krajů. U nás jsou volebními místnostmi sál Záložny a 
zasedačka v hasičárně v Drválovicích. Pro voliče jsou povinné roušky !      
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Fotokronika a komentář k akcím 
 
Nový vodovod na hřbitově a přípojka v Křemílkách 
 
Vzhledem k poškození a poruchám na rozvodu vody po hřbitově byla provedena na 
okraji hlavní cesty od horní brány, od zásobníku směrem k márnici instalace nového 
potrubí a na něm umístěny tři výpustné ventily. Rozvod vody je umístěn mělce, takže 
při prvních mrazících bude voda vypuštěna a vodovod odstaven. Obec dále provedla 
připojení zemědělského objektu v Křemílkách na náš vodovodní řad.  
 

  
 
Nový trávník na fotbalovém hřišti 
 
 
 
Jak jsme již informovali v minulém 
Zpravodaji, přívalové deště napáchaly 
velké škody zejména na hřišti za 
kulturním domem. Tato situace se 
opakovala opět během července. 
Splavená ornice pokryla hřiště na malou 
kopanou a částečně i tenisový kurt. 
Fotbalisté se rozhodli celý povrch 
srovnat, zkypřit rotavátorem a oset jej 
trávou. Ta zajistí jednak bezprašnost a 
také vsakování případné přívalové 
vody.  
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Čištění a úprava dolního rybníka 
 
I nadále pokračuje největší letošní investiční akce v naší obci, což je odbahnění dolního 
rybníka, včetně zbudování nového výpustného požeráku, oprava břehů a hráze. 
Součástí nádrže bude i prohlubeň, která bude zachytávat u vtoku potoka bahno. To se 
asi po dvou letech  vyveze. Rybník by měl zůstat delší dobu čistý, bez nutnosti celkového 
odbahnění. Akce je již v druhé polovině realizace . 
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                  Rozšíření vodovodu a oprava kanalizace v Drválovicích 
 
Také v Drválovicích kromě projektové přípravy na zasíťování pozemků pro novou 
výstavbu RD v lokalitě mezi oběma obcemi. Pokračuje výstavba rozšiřování vodovodu, 
spojená s opravou kanalizace podél silnice na horním konci směrem k Paměticím. 
Rozšíření vodovodu bude pro novou výstavbu RD. 
 

        
 
 
Sportovní odpoledne svobodní–ženatí 
 
V areálu za kulturním domem navzdory Covidu-19 proběhlo tradiční sportovní 

odpoledne, jako vždycky zakončené fotbalovým kláním svobodní–ženatí. Ač je to 

nezvyklé, letos zvítězili po tuhém boji svobodní, a to výsledkem 3 : 1.   

Sobota 1. srpna byla plná sportovních soutěží pro děti včetně nafukovacího hradu, 

dobré zábavy,  i bohatého občerstvení. Díky, fotbalisté a hasiči. 
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Celkové foto obou soutěžících mužstev 

  

1. ročník nohejbalového turnaje ve Vanovicích   8. 8. 2020 (přeloženo z 11. 7. 2020) 

Zdá se, že se ve Vanovicích zrodila nová tradice. Kromě malého fotbalu a volejbalového 

turnaje i nohejbalová soutěž tříčlenných družstev. Zúčastnilo se 6 týmů. Celkové pořadí: 

1. DVP Brno,  2. Opilá Avokáda, 3. Lískovi, 4. RiDraKo, 5. Torpéda, 6. Běloušci 
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Svatý Florián je doma ve Vanovicích a čeká na instalaci 

Jak už jste zjistili nejen z úvodní fotky, ale i při cestě kolem, byla dokončena a do 

Vanovic dopravena dřevěná socha sv. Floriána – patrona hasičů, zhotovená 

z poraženého stromu pajasanu žláznatého. Akci realizoval pan Radim Sibera z Nekoře. 

Věříme, že se socha stane důstojnou náhradou a vzpomínkou na strom, který naši náves 

zdobil více jak 100 let. Na pařezu stromu byla navíc 

instalována lavička a předpokládáme, že okolí sochy 

ještě opatříme nízkým dřevěným plotem. Socha bude 

doplněna tabulkou s názvem a rokem realizace. 

 

       

Radiátory ve škole 

V době prázdnin byla provedena v naší škole částečná výměna radiátorů. Týkalo se to 

zejména jídelny v mateřské škole, ve školní družině a také v menších skladových 

prostorách. Ty staré byly zejména v loňské zimě  příčinou častých poruch a vyžadovaly 

proto včasnou výměnu. 
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Archeologický výzkum Vanovic pokračuje 

Během prázdninových měsíců proběhly další dva turnusy archeologického výzkumu. V 

červenci jsme otevřeli celkem pět sond u kostela sv. Václava a s laskavým svolením pana 

Kalabuse i jednu na zahrádce domu č. 109. V srpnu jsme pokračovali u kostela a po 

přátelské konzultaci s panem Dokoupilem jsme nově začali kopat i na zahradě domu č. 

11. Výzkum probíhal pod osobním vedením Pavla Vařeky a byl navštíven deputací z 

Muzea Boskovicka a Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Nejcennější však 

bylo zapojení místních, a to jak svolením k výzkumu na vlastním pozemku, tak pomocí 

při odkryvu. 

Na detailní závěry je zatím brzy, ale už teď můžeme říci, že vanovická náves byla ve 

středověku o více než jeden a půl metru níže, protože tak hluboko sahají člověkem 

vytvořené vrstvy, a také můžeme opatrně uvažovat o sídlišti z doby bronzové, které se 

nejspíš částečně překrývá s dnešním intravilánem.  

Další kolo výzkumu proběhne o víkendu 19. a 20. září, všichni zájemci jsou srdečně 

zváni.                     Mgr. Pavel Jansa 
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 Přívalové deště a zatékání do kulturního domu 

Jako by těm letošním dešťům nebyl konec, i červenec se nám v této oblasti předvedl 

v plné kráse. Přívaly vody 14. a 20. 7. nejenže zasáhly již dříve zaplavené úseky cesty 

mezi oběma obcemi, fotbalové hřiště, ale ušetřen nebyl ani náš kulturní dům včetně 

jeviště, knihovny i sálu. Výměna střechy se jeví jako nezbytná již v příštím roce. 

     

 

     

 

 Oprava klavíru v sále Záložny 

Vzhledem k připomínkám, které 

zaznívaly od příležitostných, ale i 

pravidelných uživatelů křídla Petrof 

na sále Záložny, zajistili jsme jeho 

odbornou opravu i naladění firmou 

z Brna. Došlo k celkové opravě 

klaviatury, naladění a také umístění 

do rohu sálu, kde bude mít trvalé 

stanoviště. Jsou zde instalovány 

trvalé podložky, takže se nebudou 

stálým přemisťováním poškozovat 

parkety. 
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Zahájení nového školního roku 

Nový školní rok letos přivítal školáky Základní a mateřské školy ve Vanovicích deštěm a 

zataženou oblohou. Nálada ve třídách však byla slavnostní a děti se radostně setkaly se 

svými spolužáky. V I. třídě se slavnostního zahájení zúčastnil pan starosta Pavlík, který 

přivítal 8 nových školáčků – prvňáčků a předal jim pěkné dárky. Pak pozdravil zbývající 

ročníky a popřál žákům a jejich učitelkám mnoho zdaru. Do školních lavic základní 

školy letos zasedlo 25 žáků v 1. až 5. ročníku, mateřskou školu navštěvuje 23 dětí.                                                                                                                        

Hned v prvním týdnu jsme splnili velký úkol – výšlap  kolem Kamenné svatby až pod 

vysílač. Osmikilometrovou cestu zvládli všichni výtečně!  

                                              

       

                                    

Omezení vstupu do budovy ZŠ a MŠ Vanovice 

Vzhledem ke stále stoupajícím zdravotním rizikům rozhodla ředitelka ZŠ a MŠ ve 

Vanovicích o omezení vstupu osob do školy. Přístup do budovy školy mají pouze 

rodiče, kteří přivádějí/odvádějí dítě do MŠ. Při vstupu  do budovy školy jsou povinni 

použít dezinfekci. Do šatny vstupují jednotlivě, zbytečně se tam nezdržují a nevstupují 

do třídy MŠ. Rodiče dětí ZŠ nevstupují do budovy školy, případné požadavky vyřizují 

telefonicky, mailem, zápisem do deníčku. Při vyzvednutí dětí ze školy a školní družiny 

zazvoní, zřetelně se do kamery představí a uvedou, pro koho přišli. Do budovy 

nevcházejí, čekají před vstupem. Děkujeme za pochopení! 

                                         Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy 
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„Sósedské pokec“ 

Jako určitou náhradu předpouťové zábavy uspořádal SDH Vanovice v sobotu 18. 

července za KD přátelské posezení při dobrém jídle a pití. Nejen originální plakát 

přilákal téměř 70 účastníků do areálu, 

který se stává, zvláště v dnešní době 

otevřenou oázou kulturního života 

naší obce. 

    

 

 Koncerty v evangelickém kostele  

Farní sbor ČCE za podpory Obce Vanovice 2. srpna zahájil sérií koncertů a jednou 

přednáškou tradiční podzimní kulturní akce. Za obrovské účasti návštěvníků již proběhl 

koncert Dagmar Lžíčařové, sboru Vlastimil a pozvaných zpěváků v čele s Lydií Jurkovou, 

následovala 16. 8. na faře přednáška Jiřího Bartoně 

věnovaná J. A. Komenskému a týž den koncert 

Tomáše Jeřábka a hostů. Tuto sobotu sérii zakončí 

koncert Ruly Machačové a hostů -  „Po 20 letech ve 

Vanovicích“. Pozvánka v další části Zpravodaje. 
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Černá kronika 

I když jsem si posledně myslel, že už do této rubriky nebude žádný příspěvek, přesto se 

našel. U dolní zastávky ve Vanovicích byla opět poničena krásně se vzmáhající hruška, 

která letos poprvé i zarodila. A druhý případ, již několikrát zveřejňovaný. Kontejnery u 

kulturního domu na komunální a jiný odpad slouží asi lidem, kteří neumí číst a tím 

pádem ani třídit. O kultuře a životním prostředí nemluvě. Takže v brzké době bude 

kontejner na směsný odpad odstraněn. I přes prázdné kontejnery si někdo asi myslí, že 

třídění provedou „obecní skřítci“. 
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Jubilanti v měsíci  září  2020 

 

Horáková                 Milena                             Drválovice   

Kubínová                  Alena                               Vanovice 

Chladil                        Jiří                                    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. 

 

 

Sňatek uzavřeli   

                                                      

Klára a David    Prudilovi                Vanovice 

 

Jana a Lukáš      Kohoutkovi           Drválovice 

 

 

Srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí na společné cestě životem 

 

 

Přivítali jsme do řad občánků naší obce: 

 

Jan                Blahník                               -                     Drválovice      

Charlotte   Buková          -       Drválovice  

Matilda      de Vries                     -               Vanovice 

Dominic     Bílý           -    Vanovice 

                 

Blahopřejeme rodičům a do dalších let života přejeme dětem vše nejlepší. 

 

Vyčištěný kurt  
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Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin 

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. 

 
 

Září 2020 

 

5.9. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310       

6.9. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. Středisko      516 432 138       

12.9. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203       

13.9. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656       

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

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

26.9. MDDr. Veselý (MDDr. Veselá) Letovice, Masarykovo náměstí 162/38  792 325 591       

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

28.9. MDDr. Vrbová Knínice u Boskovic, 330 774 844 735       

  
 

 

Říjen 2020 

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

   

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

   

10.10. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b                                                     734 177 800  
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Pozvánky na nejbližší akce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poutní mše svatá 

Poutní mše svatá na svátek sv. Václava se koná v kostele sv. 

Václava ve Vanovicích v neděli 27. září 2020 v 10.00 

hodin.      

 

 

 

Pouťové atrakce a prodejní stánky budou jako obvykle u kulturního domu. 
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Pozvánka na 1. etapu 11. ročníku pochodu po R 43 
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SPORT                                                               

Malá kopaná     

22. 8. 2020 

 

PANTHERS Vanovice - BC-ČERVÁNKY Rájec 4 - 6 Borotín 

29. 8. 2020 

 

FC Velenov - PANTHERS Vanovice 4 - 2 Velenov 

5. 9. 2020 17:00 PANTHERS Vanovice - FC Spešov - kontumačně 5 - 0 Borotín 

Průběžná tabulka 

1. FC Velenov 13 10 1 2 47 23 28 

6. PANTHERS Vanovice 12 5 2 5 38 22 17 

7. FC Spešov 11 5 2 4 29 27 17 

8. FC Brťov 12 3 1 8 27              45 10 

 

Příští domácí utkání v měsíci září:  

 

19.9.2020 17:00 PANTHERS Vanovice - TJ SOKOL Valchov  

 

Borotín 

 

Turnaj v malé kopané v Bezděčí 

 

V sobotu 25. července se dvě družstva z Vanovic zúčastnila turnaje 

v malé kopané v Bezděčí. Je třeba ocenit nejen jejich účast, ale i 

úspěšnou reprezentaci nejen oddílu malé kopané z naší obce, a 

zejména skutečnost, že jeden z týmů v tradičním turnaji 6 družstev  zvítězil. 

              

              

                                         Blahopřejeme 

https://www.smfbl.cz/event/7116/
https://www.smfbl.cz/event/7116/
https://www.smfbl.cz/event/7116/
https://www.smfbl.cz/event/7121/
https://www.smfbl.cz/event/7121/
https://www.smfbl.cz/event/7121/
https://www.smfbl.cz/event/7126/
https://www.smfbl.cz/event/7126/
https://www.smfbl.cz/event/7126/
https://www.smfbl.cz/event/7136/
https://www.smfbl.cz/event/7136/
https://www.smfbl.cz/event/7136/
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Několik fotek z úspěšného turnaje 

 

 

 

 
Obě vanovická družstva po turnaji 

 

 

   
           Nejlepší brankář turnaje                                                               Vítězné družstvo 

 

 

 

                       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

