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Vážení spoluobčané, 

když jsem začínal psát listopadový úvodník, dalo se předpokládat, že se situace 

s koronavirem, zejména po stránce omezení moc nezmění. I proto v hodnocení 

uplynulého období nenajdete žádnou kulturní akci a také s blížícím se koncem roku 

končí i akce investiční.  

Úspěšně byl dokončen a zkolaudován rybník na dolním konci Vanovic a položena dlažba 

pod sběrné nádoby u kulturního domu. Nesmím však zapomenout na dárek, který jsme 

dostali od Jihomoravského kraje. Je doslova vánoční. Už více jak 20 let upozorňujeme a 

žádáme kraj o opravu silnice mezi Drválovicemi, Paměticemi a průtah Vanovicemi. Jak 

jste už jistě zaregistrovali, v těchto dnech se realizuje úsek nejhorší, z Drválovic do 

Pamětic, kde je odstraněna stará vozovka a pokládá se nový koberec. Díky alespoň za to.  

Dokončena je rovněž akce rozšíření vodovodu a kanalizace v Drválovicích.   

A ještě jedna radost. Do Vanovic se vrátila po restaurátorských pracích v Litomyšli 

divadelní opona, která zdobí jeviště na Záložně. Její historii je věnován i můj příspěvek, 

jako příloha vánočního Zpravodaje. Na příště se můžete těšit na historii větrných mlýnů 

v obou našich obcích. 

V souvislosti s uvolňováním některých opatření je opět za přísných hygienických 

podmínek obnoven i provoz všech ročníků prvního stupně základní školy. Alespoň že 

školní život se opět rozběhnul, když kultura, kostely i sport a vůbec setkávání lidí je tak 

omezené. Letošní rozsvícení vánočního stromu tak bylo jen symbolické, bez koncertu, 

bez diváků… 

Jak si přečtete v další části Zpravodaje, pokud se výrazně nezhorší po čtvrtečním 

rozvolnění epidemiologická situace a PES nás nezastaví, proběhnou alespoň některé 

tradiční akce v menším provedení. Určitě přivítáme betlémské světlo, na Štěpána se pak 

otevře i katolický kostel a na Nový rok se rozzáří ohňostroj za kulturním domem 
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s tradičním přípitkem. Bohužel, a to mohu potvrdit, bude utlumena plesová sezóna, 

takže ani myslivecký, ani obecní ples se v roce 2021 nekoná.  

V druhé polovině prosince budou distribuovány kalendáře na rok 2021 společně 

s kalendářem svozu odpadů na celý rok. Kalendáře budou doručeny do domů trvale 

obydlených. Další zájemci si mohou kalendář zakoupit na Obecním úřadě ve Vanovicích. 

Zastupitelstvo obce i přes nepříznivé podmínky pravidelně zasedá, a to v sále Záložny. 

Asi nejdůležitějším bodem programu posledního zasedání byla příprava rozpočtu na 

rok 2021, rozpočtového výhledu do roku 2025 a příprava na inventarizaci majetku k  

31. 12. 2020. A co závěrem? 

Chtěl bych Vám všem poděkovat za přízeň při čtení našeho Zpravodaje a popřát všem 

radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Do nového roku 2021 pak 

hodně štěstí a hlavně ZDRAVÍ. 

Pokud se vám náš Zpravodaj líbí, na konci tohoto čísla najdete přihlášku k odběru na 

rok 2021. Tuto, prosím, vyplněnou odevzdejte na obecním úřadě první týden roku 

2021.  Cena zůstává stejná, 3 Kč za výtisk, tedy 33 Kč za rok.                     Petr Dvořáček 

Milí  spoluobčané,  

nadchází čas vánoční, čas klidu a pohody, čas na setkání s našimi nejbližšími a 

přáteli. Je škoda, že letošní rok je poznamenán celosvětovou pandemií, která  

velmi razantně zasáhla do našich životů. Od března se kulturní  a sportovní život  

prakticky zastavil, následovala mimořádná opatření, omezení pohybu, nošení 

roušek. Tyto Vánoce budou úplně jiné, než na jaké jsme byli zvyklí, minimální 

společné setkávání, omezení tradičních zvyků, zvýšená hygienická opatření.  Ještě 

jednou musím poděkovat švadlenkám, které na jaře šily roušky pro občany a tím 

významně pomohly zvládnout první vlnu pandemie. 

Dovolte mi, abych Vám nejen  jménem svým, ale i jménem celého zastupitelstva obce 

popřál krásné, štědré, klidné a lásky plné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších.   

Našim dětem přeji, aby pod vánočním stromečkem našli splněná svá nejtoužebnější  

přání, která rozzáří jejich tváře štěstím.  
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Po Vánocích je tu brzy konec roku 2020, a jestliže něco končí, něco nového začíná, 

přichází rok 2021. Za sebe i za zastupitele obce, vám všem do nového roku 2021 přeji 

hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, úspěchů jak v osobním, tak pracovním životě a  

aby se naše žití vrátilo do normálních kolejí.                          

                                                                                                                  Josef Pavlík – starosta obce 

 

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 

 

Datum konání:       25. 11. 2020 
 
Čas konání:             17:00 hod.  
 
Místo konání:  zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef 

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

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Plán inventur za rok 2020 a složení komisí 

4. Vyřazení majetku 

5. Rozpočtový výhled na roky 2021 – 2025 

6. Žádost o příspěvek Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko 

7. Příprava rozpočtu na rok 2021 

8. Rozpočtová opatření č. 17, 18 

7. Různé, závěr 
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a) Usnesení 1/24: ZO schválilo program jednání 24. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/24: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva 

obce, k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/24: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/24: ZO schvaluje plán inventur za rok 2020 a složení inventarizačních 
komisí 

e) Usnesení 5/24: ZO schvaluje vyřazení neopravitelného a nepotřebného majetku 
obce Vanovice v pořizovací hodnotě 1.011.585,10 Kč 

f) Usnesení 6/24: ZO schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2025 
g) Usnesení 7/24: ZO schvaluje výši příspěvku 5.000,- Kč na poskytování sociálních 

služeb pro rok 2021 příjemci Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, 
Komenského 19, 678 01 Blansko, IČ 449 90 260, a pověřuje starostu obce 
přípravou veřejnoprávní smlouvy 

h) Usnesení 8/24: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17 
i) Usnesení 9/24: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 18 
j) Usnesení 10/24: ZO schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a 

odstraňování odpadu v obci Vanovice-Drválovice č. 20/18 s firmou Technické 
služby Malá Haná s.r.o., Sudice 164, 680 01 Sudice, IČ 070 37 970 pro rok 2021 a 
pověřuje starostu obce podpisem přílohy 

k) Usnesení 11/24: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování 
elektronické spisové  služby  s  Městem  Boskovice, Masarykovo nám. 4/2,  680 18  
Boskovice,   IČ  002 79 978 ze dne 2. 1. 2017 a pověřuje starostu obce podpisem 
dodatku č. 1 

l) Usnesení 12/24: ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu probíhajících 
investičních a neinvestičních akcí v obci za měsíc listopad 2020 

Fotokronika a komentář k akcím 
 
Trhání jablek pro školní jídelnu 
 

Jak už jsem vám sdělil v minulém 
Zpravodaji, rodiče dětí z naší školy natrhali 
a nasbírali jablka na Chmelařově zahradě, 
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kterou má ve vlastnictví obec. Jablka jsou uskladněna a postupně zpestřují jídelníček ve 
školní jídelně. 
 
 Nová plocha pod kontejnery 
 
Jak jsme Vás informovali už v minulém Zpravodaji, byla u kulturního domu zbudována 
nová dlážděná plocha na kontejnery. Nejen, že usnadní práci svozové firmě, ale přispěje 
určitě i ke kulturnosti třídění. 
 

      
 
 
 
Projekt „Rybník Vanovice – obnova“ dokončen a zkolaudován 
 
Po dokončení a kolaudaci byla završena největší investiční akce v obci, rybník na dolním 
konci. Poděkování patří nejen firmě Kora-Vodostaving Kunštát za dobře odvedenou 
práci, ale Ministerstvu zemědělství, které na tuto investici poskytlo dotaci ve výši 1,5 
milion Kč. Celková hodnota díla je 2,5 mil.  Na hrázi je instalováno i stavidlo z původního 
rybníka. 
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Nová silnice  Drválovice – Pamětice 

Po více jak 20 letech marného jednání a urgencí 

jsme se konečně dočkali dílčího úspěchu. 

Jihomoravský kraj si vzpomněl na blížící se Vánoce 

a dal nám ten 

nejkrásnější 

dárek. Provedeno 

bylo odstranění 

starého povrchu 

vozovky, kde 

bylo více záplat a 

děravých míst a 

položen nový 

koberec. Snad 

splní i další část 

našich 

požadavků a 

provede průtah 

Drválovicemi až 

po konec Vanovic ve směru k Šebetovu. 

 Vánoční stromky se rozzářily  i v našich obcích 

V obou našich obcích se na první adventní neděli rozzářily, tentokrát bez koncertu a 

doprovodného 

programu, 

letošní vánoční 

stromky. Dostaly 

novou výzdobu a 

jak je vidět, i 

dětem ze školy se 

ten vanovický 

líbil. 
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A závěrem opět jedna z černé kroniky 

Jak již jste byli informováni místním rozhlasem, v blízkosti Drválovic v lese bylo na 

soukromém lesním pozemku nalezeno torzo dvou ovcí, které tam někdo „uklidil“. Snad 

toto porušení všech slušných zásad bude pro všechny velkým varováním. 

 

Před dalšími informacemi něco pro lepší předvánoční náladu 
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Jubilanti v měsíci prosinci  2020 

 

Chalupová  Jarmila              -                 Vanovice 

Dvořáček   Petr           -                 Vanovice 

Kučera      Martin                  -                 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: 

 

Eva Filipová                   -                       Vanovice 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.      

                 

 

 

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. 

Prosinec 2020 

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

Vyčištěný kurt  



10 10 

 

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

12.12. MUDr. Jaklová Eva Boskovice, Smetanova 24    516 454 046       

13.12. MDDr. Janáč Jiří Boskovice, Lidická 10 537 021 289       

19.12. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455       

20.12. MUDr. Jílková Stanislava Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786       

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

25.12. MDDr. Koudelková Dagmar Blansko, Pražská 1b 778 168 741       

26.12. MUDr. Kraml Pavel Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499       

27.12. MUDr. Křížová Romana Knínice u Boskovic, 330 774 844 735       

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

POZVÁNKY 

všechny akce jsou podmíněny epidemiologickou situací! 

 
 
 

 
 

Mše svatá v katolickém kostele sv. Václava 
 
 
V sobotu  26. prosince  2020 (na Štěpána) se 
 
 začátkem v 10.00 hodin   
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO  

           

  KDY:      Ve středu         23. 12. 2020 

  KDE:      Vanovice:   U obecního úřadu               

                                         od 16.15  do 16. 45 hod                                                                       

                  Drválovice:  Na  autobusové zastávce     

                                            od 17:00 do 17.15 hod 

S sebou: svíčky, lampičky a dobrou náladu  

 

 

OBEC Vanovice i letos zve všechny na novoroční ohňostroj, 

spojený s novoročním  

 

přípitkem starosty obce.  

 

 

Koná se 1. ledna 2021 v 17 hodin u 

kulturního domu ve Vanovicích. 
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Tříkrálová koleda zazní, i když možná on-line. 

Už více než dvacet let chodí koledníci žehnat do vaší obce vašim domovům. Tříkrálovou 

sbírku chystáme od 1. ledna do 24. ledna 2021 i v příštím roce. V této chvíli však 

nedokážeme říct v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností, že 

epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Proto se 

připravujeme na koledu s rouškami i na koledu virtuální prostřednictvím našich 

webových stránek www.blansko.charita.cz a facebooku charitablansko. 

 

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést 

do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. „Jen velmi neradi bychom 

koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se 

i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity 

Blansko Marie Sedláková. 

 

Už teď ale víme, že Tříkrálová sbírka se v žádné svojí variantě neobejde bez pomoci 

dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto totiž zůstávají stejné – hlavní je 

pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. 

 

Proto sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální 

informace a buďte s námi.  

Děkujeme, velmi si vaší podpory vážíme.                                 Ing. Pavel Kolmačka 

                                                                                                                 ředitel Charity Blansko  

 

 

Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 3,- Kč. 
Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz 

 

 

http://www.blansko.charita.cz/
http://www.blansko.charita.cz/
mailto:vanovice@vanovice.cz
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 Opona od Otakara Kubína se vrací po restaurování do Vanovic 

 

Když jsem se vám v minulém Zpravodaji pokoušel přiblížit na základě 

dostupných podkladů historii klavíru v sále na Záložně, myslel jsem i na 

historii divadelní opony umístěné v této budově. Jejím autorem je významný 

česko-francouzský malíř Otakar Kubín, rodák z Boskovic.  Myslím, že 

předvánoční čas je pro takové ohlédnutí do  minulosti vhodným obdobím.  

Přesný rok vzniku malby bohužel neznáme, ale podle zápisů z dochované 

knihy zápisů odboru Národní jednoty pro Vanovice a okolí ji Otakar Kubín 

(1883–1966) namaloval v dobách svých studií, ještě před svým odchodem do 

Francie v roce 1913. Oponu pro divadelní spolek ve Vanovicích, který působil 

pod odborem Národní jednoty, objednával  Otýn Břeněk a jeho sestra Ela.  

Bylo to někdy v létech  1905 až 1908. Pro Otakara Kubína bylo namalování 

opony přivýdělkem, podobně jako obraz do kapličky ve Vratíkově.  

V Boskovicích i ve Vanovicích se dodnes vedou polemiky kolem ceny opony. 

Podle zápisů z roku 1909 měl odbor Národní jednoty za oponu zaplatit 150 

korun, malíř však žádal 222 korun. Malíř si měl při oslavách svých osmdesátin 

v Boskovicích na Vanovické postěžovat:  „Potvory, zostali mně dlužni.“ 

Podařilo se mi dohledat podklady, které potvrzují, že to není pravda. Malíř 

dostal zaplaceno celkem 258 korun a 7 haléřů, na což si odbor musel půjčit ze 

zdejší Záložny 75 korun. – viz zápis z výroční zprávy odboru Národní jednoty 

ze dne 16. ledna 1910. Tolik k vyvrácení pomluvy. 

Že oponu skutečně maloval Otakar Kubín, potvrdila jeho praneteř Jana 

Findeisová, která se svým synem spravuje malířovu pozůstalost. „Jsme si jisti 

tím, že Otakar Kubín maloval oponu, kterou mají ve Vanovicích. Myslím, že je 

to jediná opona, kterou namaloval. Kdysi se zmiňoval o tom, že to byl pro něj 

takový šolich, aby si přivydělal.“ – uvedla pro Regionální noviny Boskovicko 

v roce 2005. Toto mně potvrdila i při telefonickém hovoru 23. 11. 2020. 

Původní návrh, který Kubín nabídl, byl námět řeckého chrámu s bohyněmi 

umění. To se Vanovickým nelíbilo, protože bohyně nebyly oblečené. Proto se 

malíř rozhodl, a bylo to i schváleno, že použije cizí předlohu. A to svého přítele 

Františka Urbana (1868–1919) z roku 1904, která zdobí Smetanův dům 

v Litomyšli s názvem Oslava hudby. František Urban i Otakar Kubín byli žáky 

Františka Ženíška na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. (František Ženíšek je 

mimo jiné autorem první opony v Národním divadle v Praze, která však při 



14 14 

 

požáru roku 1881 shořela. Dnešní opona je již dílem Vojtěcha Hynaise) Opona 

líčí výjev, kdy prostí vesničané jsou zaskočeni přeludem múzy, která jim hraje 

na harfu pod ochranou anděla. Ornamenty lemující vyobrazení jsou 

inspirovány dílem Alfonse Muchy. Z Litomyšle se stejná múza oslavující 

hudbu, kterou namaloval tehdy osmnáctiletý Oldřich Blažíček (1887–1953), 

přestěhovala do Bobrové. Blažíček využil Urbanův námět a jen nepatrně 

pozměnil barvu a vzor oblečení. Tento malíř, který pocházel ze Slavkovic u 

Nového Města na Moravě, byl krajinářem a malířem architektury. Oponu 

namaloval v roce 1905, tedy záhy po Františku Urbanovi pro Spolek 

divadelních ochotníků Pokrok v Bobrové. Rozměry opony jsou 412 x 237 cm. 

Záhy po Oldřichu Blažíčkovi maloval pro Vanovice Urbanovu litomyšlskou 

Múzu s venkovany Otakar Kubín. Opona má rozměry 600 x 300 cm a je z těch 

tří maleb asi nejkvalitnější. V kresbě se projevuje větší jistota, gesto andělské 

múzy i harfenistky se zdá být odvážnější a nápadnější je i její šat. Ve výrazu 

přihlížejícího chlapce se zdá, že už jakoby chtěl zdvihnout housličky a přiložit 

smyčec. Stejně tak ornament rámu je ostřejší a je tam Moravská orlice. 

Vanovicím sluší i oslava hudby, vždyť tu dodnes působí pěvecký sbor Vlastimil 

s více jak 130letou historií. 

Tolik k historii. Opona se nyní po restaurátorských pracích v Litomyšli vrací 

zpět do sálu Záložny. Je dalším skvostem opraveného sálu. Na její opravu, 

která obec přišla na 300 tis Kč, přispěl dotací 100 tis i Jihomoravský kraj, za 

což mu patří velké díky. 

Použité podklady: Kniha zápisů z jednání Místního odboru Národní jednoty 

pro jihozápadní Moravu, pro Vanovice a okolí, publikace Malované opony 

divadel českých zemí od Jiřího Valenty z roku 2010, materiály z Muzea 

Boskovicka, vzpomínky praneteře Otakara Kubína Jany Findeisové 

v Regionálních novinách  Boskovicko  2005 i telefonát 

          Petr Dvořáček 
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Blažíčka pro Spolek ochotníků Pokrok 
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                 Opona ve Vanovicích po provedených restaurátorských pracích, rok 2020 
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Zpravodaj  2021 

 

Žádáme ty, kteří mají zájem o Zpravodaj v tištěné  formě i v roce 2021, aby se přihlásili 

vyplněním přiložené přihlášky a jejím odevzdáním na obecním úřadě. „Předplatné“ na 

rok 2021 je 33,- Kč (zaplatit můžete v pokladně OÚ Vanovice v úředních hodinách). 

Týká se i občanů Drválovic. Přihlášku i platbu je nutné provést až v prvním týdnu 

nového roku 2020, nejpozději do 10. ledna 2021. 

Zpravodaj bude tak jako dosud vyvěšován na webových stránkách OÚ Vanovice. 

 

 

 

Vyplňte a odevzdejde na obecní úřad 

 

 

 

Mám zájem odebírat zpravodaj                   počet kusů ……………………………………. 

 

 

Jméno a příjmení: 

 

 

Adresa: 

 

 

Podpis: 

 

 

Zaplaceno dne (doplní pokladní): 

 

      

 

Odevzdejte na OÚ Vanovice do 10. ledna 2021 
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