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Vážení spoluobčané, 

dnešní Zpravodaj vychází v době dušičkové. A to doslova. Přispívá 

k tomu nejen počasí, ale i celospolečenská nálada, které notně napomáhá koronavirová 

infekce. Bohužel v uplynulém měsíci zasáhla i naši obec. Nemocných bylo více jak deset 

a i přes zpřísněná opatření stále není vyhráno. Život nejen v naší obci jako by se zastavil. 

Určitě však ne v oblasti investiční.  

Dá se říct, že byla dokončena největší investiční akce na dolním rybníku. V nejbližších 

dnech bude u hráze instalován artefakt starého stavidla se jmény těch, co projekt 

spolufinancovali, a v úterý vše bude uzavřeno kolaudací. Dílo prošlo při deštích 

zátěžovou zkouškou a ověřena byla i funkčnost přepadu.  

Před dokončením je rovněž akce rozšíření vodovodu a kanalizace v Drválovicích. Při 

přepojování musela být pro Drválovice  zastavena voda a při následném puštění vody 

došlo ke zvíření usazenin, takže bylo nutné vodu pro odkalení upustit. Omlouváme se, 

ale je to běžný provozní problém.  

Do připomínkového řízení byl zadán projekt zasíťování nových stavebních pozemků 

mezi oběma obcemi a očekáváme, že v příštím roce dojde k jeho realizaci. Počítáme 

s náklady kolem 10 milionů Kč, které pokryjeme úvěrem. Zájem o výstavbu je 

v současné době značný, takže předpokládáme rychlý prodej a zahájení výstavby.  

Do výdejny jídelny ZŠ a MŠ Vanovice obec zakoupila myčku nádobí, která byla 

v minulém týdnu zprovozněna. Usnadní nejen mytí nádobí, ale zajistí i hygienické 

podmínky provozu. 

Rodiče dětí docházejících do naší školy natrhali pro školní jídelnu 17 bedýnek jablek a 

nasbírali další jablka na mošt. Vše ze zahrady domu č. p. 18 Chmelařovo, který obec na 

konci minulého roku zakoupila. 

U kulturního domu byla v minulých dnech provedena úprava terénu pro kontejnery na 

třídění odpadu. Věříme, že nebude docházet, zvláště ze strany chatařů a chalupářů ke 
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zneužívání tím, že odpady opět nebudou třídit. Dokumentace z minulých měsíců je víc 

než výmluvná.  

V příštím týdnu bude podle informací restaurátora dokončena a nainstalována do sálu 

Záložny opravená opona od Otakara Kubína. Více v příštím Zpravodaji. 

 V minulých dnech jsme obdrželi jako zastupitelé k připomínkování návrh nového 

kalendáře na rok 2021. Tentokrát je koncipován jako noční pohledy na zajímavosti 

v obcích Malé Hané. Myslím, že kalendář je skvělý a jako každý rok jej dostanou všechny 

domácnosti od obce zdarma. 

28. říjen, svátek Den vzniku samostatného Československa, jsme si letos spolu se 

starostou připomenuli bez lampiónového průvodu, jen položením věnců ke všem 

památníkům v obou obcích. Více v další části Zpravodaje. 

Podařilo se mi dopátrat historii našeho klavíru v sále Záložny a tak se s vámi o ni 

v závěru Zpravodaje podělím. 

Zastupitelstvo se v tomto období sešlo na svém pravidelném jednání 26. října, opět 

v nouzových podmínkách, k obsahu více v zápisu v další části Zpravodaje. 

Ještě jeden pohled na neradostnou těžbu kůrovcového dřeva v obecních lesích. Kdo 

chodí na houby, určitě si všiml vytěženého prostoru v Habeši. Letošní těžba v našich 

porostech dosahuje již téměř 2 000 m3. Jen pro představu, běžně jsme těžili kolem 100 

m3 plánované těžby ročně. 

Marně byste v dnešním Zpravodaji hledali plánované akce na příští období. Jak víte, je 

zastavena veškerá kulturní, náboženská, sportovní i společenská činnost. Takže jen 

prosba na závěr. Dodržujte vládou nařízená opatření, ať alespoň některá mohou být 

postupně zmírněna. Zejména ve škole, v kultuře, ale i v souvislosti s Vánocemi a Novým 

rokem. 

.        Petr Dvořáček 
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Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 

 

Datum konání:      26. 10. 2020 
 
Čas konání:           17:00 hod.  
 
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Petr Dvořáček, Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef 

Pavlík st., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl  
  
Omluveni: Bc. Svatopluk Dračka, Lenka Chalupová 
 
Ověřovatelé: Jiří Bohatec, Petr Dvořáček  
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o příspěvku 

4. Stav probíhajících akcí 

5. Příprava rozpočtového výhledu na roky 2021–2025 

6. Rozpočtová opatření č. 14, 15, 16 

7. Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/23: ZO schválilo program jednání 23. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/23: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva 

obce, k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/23: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/23: ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální 
prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě 
sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021 s Městem Boskovice, Masarykovo 
nám. 4/2, 680 18 Boskovice, IČ 002 799 78 a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy 

e) Usnesení 5/23: ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu probíhajících 
investičních a neinvestičních akcí v obci za měsíc říjen 2020 
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f) Usnesení 6/23: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14 a č. 15 
g) Usnesení 7/23: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 16 
h) Usnesení 8/23: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2018185 s firmou 

AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice 338, 679 34 Knínice, IČ 494 47 564 a 
pověřuje starostu obce podpisem dodatku 

i) Usnesení 9/23: ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 2018183 s firmou 
AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice 338, 679 34 Knínice, IČ 494 47 564 a 
pověřuje starostu obce podpisem dodatku 

j) Usnesení 10/23: ZO bere na vědomí informaci o průběhu a výsledku dílčího 
přezkoumání hospodaření obce Vanovice za část roku 2020 

k) Usnesení 11/23: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj pro rok 2021 na projekt opravy střechy kulturního domu ve 
Vanovicích 

l) Usnesení 12/23: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj pro rok 2021 na projekt oprava mostu přes potok Semíč ve 
Vanovicích 

m) Usnesení 13/23: ZO bere na vědomí informaci o navýšení ceny dodávané pitné 
vody z přivaděče od Vodárenské akciové společnosti, a.s., Soběšická 820/156, 
Lesná, 638 00 Brno, IČ 494 55 842 o 1,03 Kč/m³ bez DPH. 

 
 

Fotokronika a komentář k akcím 
 
Prodloužení vodovodu a kanalizace v Drválovicích 
 
Jak jistě hlavně Drválovičtí zaregistrovali, před dokončením je akce prodloužení 
vodovodu a kanalizace u silnice směrem na Pamětice. Došlo i k překopu silnice, ale vše 
je již zapraveno. Ještě jednou přijměte omluvu za zhoršení vzhledu vody, ke kterému 
došlo při jejím uzavření a následném přepojení. Po odpuštění se voda vrátila k původní 
kvalitě. 
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Dolní rybník před kolaudací 
 
Podle uzavřené smlouvy a v odpovídající kvalitě byla dokončena největší investice 
letošního roku, což bylo čištění a rekonstrukce rybníka na dolním konci obce Vanovice. 
10. 11. bude za účasti všech orgánů i zhotovitele provedena kolaudace. Rybník již 
zvládnul první zatěžkávací zkoušku, což byly přívalové deště v minulých dnech. 
Zkouškou prošel i kamenný přepad a výpustný požerák. Celé dílo zlepší nejen vzhled 
okolí rybníka, ale je koncipován i jako záchytná nádrž nečistot. Obec v příštím roce, 
pokud získá dotace, provede i opravu mostu od silnice a komunikace kolem rybníka.. 
V příštím čísle Zpravodaje provedeme ještě závěrečné vyhodnocení, včetně vyúčtování 
nákladů na akci. 
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Myčka nádobí ve výdejně základní školy 

Před koncem měsíce října obec zakoupila pro výdejnu ZŠ novou myčku nádobí, která 

ulehčí práci paní kuchařce, ale zajistí i hygienický oplach nádobí teplou vodou, což 

v současné době obzvlášť po nás vyžaduje hygiena. Myčka byla po instalaci uvedena do 

provozu. Jen ta školní mládež 

nám tam z důvodu uzavření školy 

zatím chybí. 

   

 

Úprava terénu pro kontejnery u kulturního domu 

Z boční strany u KD je připravován prostor pro uložení nádob na třídění komunálního 

odpadu. Zbývá položit dlažbu a věříme, že zvláště naši chalupáři a chataři, kteří nádoby 

převážně využívají, budou ctít podmínky 

třídění odpadů.   
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Kladení věnců k památníkům našich hrdinů, u příležitosti státního svátku  

28. října – Dne vzniku samostatného československého státu  

I přes omezující opatření nouzového stavu jsme společně se starostou v předvečer 

státního svátku položili věnce ke všem pomníkům 1. i 2. světové války a vzdali čest 

našim hrdinům, kteří položili své životy za naši vlast.  Letos po dlouhé době neproběhl 

ani lampiónový průvod, takže proběhla alespoň tato pocta a poděkování jménem 

občanů obou našich obcí. 

 

    

 

 

 

Tento významný státní svátek měl být původně spojen i se vzpomínkou na letošní 

významná výročí v našich dějinách.  

Roku 1420, tedy před 600 lety proběhla slavná bitva na Vítkově, kde Žižkova vojska 

porazila křižáky, kteří usilovali o ovládnutí Prahy.  

Další událost, na kterou by se nemělo zapomínat, je bitva na Bílé hoře roku 1620, kde 

bylo potlačeno povstání českých stavů a naše země upadla do 300leté náboženské i 

národní poroby.  
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A s tím souvisí i další výročí. V důsledku Bílé hory byl nucen strávit zbytek svého života 

v emigraci náš učitel národů Jan Amos Komenský, který roku 1670, tedy před 350 lety, 

v holandském Naardenu zemřel. 

 

 

Jubilanti v měsíci říjnu 2020 

 

Valenta                     Karel                                  Drválovice   

Štarková                   Jarmila                              Vanovice 

Havelková               Zora                                    Vanovice 

Gonšorová               Iveta     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. 

 

Rozloučili jsme se: 

 

Milada  Kolářová                                            Drválovice   

Ivan Braunschläger              Drválovice 

Olga Šméralová               Drválovice 

 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.      

                 

 

 

 

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. 

 Listopad 2020 

8.11. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16        774 710 550 

14.11. Dr. Giryeva Halyna Boskovice, Lidická 8        516 454 338 

15.11. MUDr. Hanáková Jitka Blansko, Pražská 1b        516 418 788 

17.11. MUDr. Havlová Petra Blansko, Pražská 1b        721 425 074 

21.11. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9        735 056 656 

22.11. MUDr. Hosová Eva Rájec, Zdrav. středisko        516 432 138 

28.11. MUDr. Hošák Břetislav Adamov, U Kostela 4        516 446 428 

29.11. MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, U Kostela 4         516 446 428 

 
 

Prosinec 2020 

5.12. MUDr. Houdková Radka Blansko, Pražská 1b                731 144 155 731 144 155       

6.12. MUDr. Chatrný Martin           Boskovice, Lidická 8          516 454 338 516 454 338 
   

 

 
 

SPORT                                                               

MALÁ KOPANÁ 

 

11. 10. 2020 10:00 MK Březová - PANTHERS Vanovice 4 : 0 Březová nad Svit. 

Ostatní utkání a pokračování soutěže je odloženo až na jarní termín, podle vývoje 

situace v šíření nákazy koronavirem. 
 

 

 

 Průběžná tabulka: 

1 FC Velenov 18 12 4 2 63 35 40 

https://www.smfbl.cz/event/7154/
https://www.smfbl.cz/event/7154/
https://www.smfbl.cz/event/7154/
https://www.smfbl.cz/event/7154/
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2 BC-ČERVÁNKY Rájec 17 12 3 2 65 36 39 

3 SK Kněževes 2006 16 10 1 5 47 20 31 

4 MK Březová 16 9 3 4 51 21 30 

5 TJ SOKOL Valchov 16 8 1 7 46 33 25 

6 FC Spešov 16 6 3 7 37 43 21 

7 PANTHERS Vanovice 16 6 2 8 42 41 20 

8 St.B Jabloňany 17 6 0 11 47 60 18 

 

 

 

 

ODEČTY VODOMĚRŮ  

 

Obec Vanovice upozorňuje naše občany, že ve dnech 18. a 19. listopadu 

se budou provádět odečty stavu vodoměrů pro fakturaci spotřeby vody 

za rok 2020. 
 

 

 

Historie klavíru na Záložně 

 
Když jsme v letošním roce prováděli opravu a  ladění  klavíru na sále Záložny a 

křídlo jsme otevřeli, objevila se před námi rakouská orlice a výrobní číslo nástroje 

18187. 

To přímo svádělo k tomu pokusit se získat a vypátrat historii tohoto nástroje, 

který byl darován naší obci pro pěvecký sbor Vlastimil k jeho kulatému 90. výročí  

založení v roce 1977. Pamatuji si, jak jsme jej tenkrát dopravovali z Brna, 

z Janáčkovy akademie, a potom oknem stěhovali na sál Záložny. 

Takže něco k historii, co se mně podařilo o nástroji vypátrat ve spolupráci 

s Muzeem Petrof z Hradce Králové a Státním oblastním archivem v Zámrsku a 

v neposlední řadě i s potomkem majitele firmy Lidl v Brně. 

Náš nástroj byl vyroben na přelomu let 1906 a 1907, kdy jsme byli součástí 

Rakouska–Uherska, proto je uvnitř nástroje vyvedena jeho orlice. Antonín Petrof 

byl císařem jmenován dvorním továrníkem v roce 1899 a směl tedy 



12 12 

 

v následujících letech uvádět na svých nástrojích C. a K. Dvorní továrna pian 

Hradec Králové. V našem případě je tak uvedeno nad orlicí, u některých pian je 

tomu tak i na poklopu nad klávesnicí. Náš klavír je evidován pod opusovým 

číslem 18 187. Výroba našeho klavíru byla zahájena koncem roku 1906 a na 

jednotlivých úkonech (sestavování, leštění, ladění a výroba jednotlivých částí) se 

podíleli pracovníci Drábek, Štěpánek, Šterba, Novák, Macek a Hendrych. Nástroj 

byl vyroben pod vedením samotného pana Antonína, jakožto první generace. Na 

Antonínovy 3 nejstarší syny, zástupce druhé generace, přešla firma až v r. 1915, 

kdy Antonín i jeho žena Marie pár měsíců po sobě umírají. 

Klavír byl dokončen v srpnu 1907 a 11. září byl odeslán panu Lidlovi do Brna. 

Vzhledem k tomu, že se jedná ještě o předválečná piana, není možné bohužel zjistit 

cenu, za kterou byl prodán. Jméno Lidl (později Lídl) nesla firma v Brně (Josef a 

později i Václav Lidl), která byla od roku 1903 registrována jako firma vyrábějící 

hudební nástroje a obchod s klavíry. V podobné sérii opusových čísel bylo 

vyrobeno dalších 6 nástrojů, a jelikož na 

jejich výrobu dohlížel sám majitel, lze 

předpokládat, že byly vyrobeny pro 

významné osobnosti. 

Jaká byla další cesta klavíru v Brně?  

Když v r. 1881 založil Leoš Janáček se 

svým tchánem v Brně varhanickou 

školu, protože akademie mu povolena 

nebyla, začal původně vyučovat své 

žáky hře na varhany, což v tehdejší  

době cirkev podporovala. Varhanická 

škola postupně přešla kromě varhan i na výuku hry na klavír. Ve správní  radě 

školy byl pokladníkem pan Josef Lidl a od toho byl jen krůček k prodeji našeho 

klavíru Varhanické škole Leoše Janáčka. Škola sídlila v Chleborádově vile na 

Janáčkově náměstí, dnes tam sídlí Základní umělecká škola varhanická Brno.  

JAMU, což je Janáčkova akademie múzických umění, hudební fakulta, byla 

založena až po Janáčkově smrti v roce 1947 a sídlí na Komenského náměstí. A 

tady se dostáváme zase k našemu nástroji. Ten byl společně s dalšími 

významnými nástroji převezen na hudební fakultu a dá se říct, že se na něm 

vyučovalo až do roku 1970, kdy byl vyřazen. 

A jeho další cestu již znáte. V roce 1977, v roce 90. výročí založení našeho 

pěveckého sboru Vlastimil, mu byl darem poskytnut prostřednictvím obce 

Vanovice. Sbor tehdy vedl p. Vozka. 

 
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

