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Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 

 

ZÁŘÍ 2021 
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Vážení spoluobčané, 
 

je začátek září, měsíce, kdy školáci tradičně vstupují do nového 

školního roku. Nebylo tomu jinak ani v naší ZŠ a MŠ. 

Ale nelze přejít bez povšimnutí celé prázdniny. Vždyť toho bylo tolik, co jsme společně, i 

když v omezených podmínkách a převážně ve venkovních prostorách, prožili…  

Mezi nejvýznamnější akce rázu společenského patřil určitě již 8. Malohanácké řemeslné 

jarmark, který se letos poprvé odehrával v areálu za kulturním domem, a dle vašich 

ohlasů, to určitě nebyla vůbec špatná volba. V tomto prostoru proběhla i různá setkání a 

posezení, která úspěšně připravili naši hasiči, ale i fotbalisté. Ti kromě posezení 

zorganizovali i tradiční utkání v malé kopané, „svobodní- ženatí“, spojené se soutěžemi 

jak pro děti, tak i pro dospělé. Všechny tyto akce provázelo dobré občerstvení, dobrá 

nálada. Scházela snad jen živá hudba, tanec a zpěv. Ale třeba bude příště líp. 

Z investičních akcí je asi nejpodstatnější příprava na výstavbu inženýrských sítí pro 

stavební parcely mezi oběma našimi obcemi. Stavba bude zahájena počátkem října a 

potrvá celý rok. V těchto dnech probíhá dlouho očekávaná oprava mostu před rybníkem 

a průjezdné komunikace od silnice, včetně oprav výtluků. V příštím roce snad dojde i na 

opravu komunikace kolem rybníka.  

Jak jste již jistě i z našich informací zjistili, fotbalisté zatravnili hřiště na malou kopanou 

a v červenci pro usnadnění zalévání zbudovali na potoce zavlažovací tůň pro kropení 

povrchu. 

Připomenout bych chtěl i probíhající koncerty v evangelickém kostele, které budou 

zakončeny v neděli 17. září vystoupením hudebního tělesa Schola Rozhraní a v sobotu 9. 

října jako obvykle MUDr. Machačovou a jejími hosty. 

Mrzí mě, že v našem Zpravodaji najdete i některé příspěvky tzv. z černé kroniky. 

Stručné informace dnešního Zpravodaje zakončím zprávou o jednání zastupitelstva, 

které se i přes prázdniny a různá omezení sešlo dvakrát. Přijaté závěry i projednávaná 
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témata najdete v další části přijatého usnesení. Těm, kteří podepsali petici proti zápachu 

a hluku vycházejícím z kravína, bychom chtěli sdělit, že tato byla zaslána na odbor 

výstavby v Boskovicích a Krajské hygienické stanici v Brně k prošetření. Jsem rád, že 

závěrem Vám mohu ještě jednou jménem obecního zastupitelstva poděkovat za peněžní 

dary do sbírky na pomoc nejvíce postiženým obcím na jihu Moravy. Dar našich občanů 

s přispěním SDH Vanovice a Drválovice i Obce Vanovice činil 100 tisíc Kč.  Jen od občanů 

bylo darováno více jak 67 tisíc Kč. Každá ze čtyř obcí, Hrušky, Moravská Nová Ves, 

Mikulčice a Lužice obdržela stejnou částku 25 tisíc Kč. Kromě toho se hasiči z obou 

jednotek zúčastnili přímo v Hruškách pomoci postiženým občanům. Všem moc 

děkujeme. 

Jistě vás zajímá informace, kolik máme v obci naočkovaných obyvatel proti covidu. 

Takže ke konci srpna to bylo téměř 62 % obyvatel, což je nadprůměr. Věřím, že i to nám 

pomůže vrátit se k normálnímu životu. Moc bych si to přál. 

Z akcí, které nás ještě do konce tohoto měsíce čekají a jež připravujeme, bych chtěl 

připomenout Vanovickou pouť v neděli 26. září. Tentokrát bude bez předpouťové 

zábavy, kterou hasiči nahradili sobotním Sósedským posezením za kulturním domem 

(4. září). Dopoledne v 10 hodin se uskuteční v kostele sv. Václava tradiční poutní mše a 

připraveny budou i pouťové atrakce a stánky u kulturního domu. 

A poslední informací je pozvánka k parlamentním volbám. I v naší obci uskuteční 

v obvyklých volebních místnostech, ve Vanovicích v sále Záložny a v Drválovicích pak 

v zasedačce hasičárny. Připomínám, že volebními dny jsou pátek 8. října od 14 do 22 

hodin a  sobota 9. října od 8 do 14 hodin. 

Protože obsah dnešního Zpravodaje je rozsáhlý, pohledy do historie ponecháme na 

příště.            Petr Dvořáček                                                                                         
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Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
 
Datum konání:      12. 7. 2021 
 
Čas konání:           16:30 hod.  
 
Místo konání: zasedací místnost OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Petr Dvořáček, Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef 

Pavlík ml., Miroslav Přibyl 
  
Omluveni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Lenka Chalupová 
 
Ověřovatelé: Linda Krejčiříková 

Josef Pavlík ml. 
 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
Program:    

   
1. Výběr technického dozoru investora 
2. Smlouva o výkonu funkce technického dozoru investora 
3. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/32: ZO schválilo program jednání 32. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/32: ZO schvaluje jako poskytovatele technického dozoru investora a 

BOZP na akci „Vanovice – zasíťování území“ firmu SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 

434/60, 779 00 Olomouc, Holice, IČ 285 71 690 s cenovou nabídkou služeb ve 

výši 582.000,- Kč bez DPH 

c) Usnesení 3/32: ZO schvaluje příkazní smlouvu s firmou SAFETY PRO s.r.o., 

Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, Holice, IČ 285 71 690 na poskytnutí služeb 

technického dozoru investora a BOZP a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

d) Usnesení 4/32: ZO schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové 
dokumentace „Vybudování družiny při ZŠ Vanovice“ s Ing. Radkem Štěpánkem, 
Bezuchov 27, 753 54 Soběchleby, IČ 874 30 941 v ceně 363.000,- Kč vč. DPH a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/32: ZO schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce kuchyně ZŠ Vanovice“ s Ing. Radkem Štěpánkem, 
Bezuchov 27, 753 54 Soběchleby, IČ 874 30 941 v ceně 197.672,- Kč vč. DPH a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
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f) Usnesení 6/32: ZO schvaluje darovací smlouvu pro městys Moravská Nová Ves, 
náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ 002 83 363 na částku 
20.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

g) Usnesení 7/32: ZO schvaluje výjimku z počtu žáků Základní školy a mateřské 
školy Vanovice, příspěvkové organizace pro školní rok 2021/2022 
 
 
 

Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 

 
Datum konání:          23. 8. 2021 
 
Čas konání:               17:00 hod.  
 
Místo konání:   sál Záložny  OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Petr Dvořáček, Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef 

Pavlík ml., Miroslav Přibyl, Svatopluk Dračka, Lenka Chalupová 
  
Omluveni: Jiří Bohatec 
 
Ověřovatelé: Svatopluk Dračka 

Miroslav Přibyl 
 

Zapisovatel: Petr Dvořáček 
 
 
Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení z 31. a 32. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zprávy o činnosti výborů 
3. Výběr zhotovitele akce „Vanovice – zasíťování území“ 

4. Smlouva o dílo akce „Vanovice – zasiťování území“ 

5. Technické služby Malá Haná „Závěrečný účet za rok 2020“ 

6. Stav na plánovaných akcích 

7. Rozpočtová opatření 

8. Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/33: ZO schválilo program jednání 33. zasedání zastupitelstva obce  
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b) Usnesení 2/33: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 31. a 32. zasedání 

zastupitelstva obce, k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/33: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/33: ZO schvaluje jako zhotovitele na akci „Vanovice – zasíťování 
území“ firmu Hroší stavby Morava a.s. se sídlem Průmyslová 955/4, Olomouc – 
Holice IČ: 28597460 za částku 24 708 000,-Kč vč. DPH 

e) Usnesení 5/33: ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Hroší stavby Morava a.s. se 
sídlem Průmyslová 955/4, Olomouc – Holice IČ: 28597460 za částku 24 708 000,-
Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

f) Usnesení 6/33: ZO bere na vědomí závěrečný účet Technických služeb Malá Haná 
za rok 2020 

g) Usnesení 7/33: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 
h) Usnesení 8/33: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 15 
i) Usnesení 9/31: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR na 

akci „Vanovice – zasíťování území“ 
j) Usnesení 10/33: ZO schvaluje Darovací smlouvu na částku 5 500,-Kč s SDH 

Vanovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
k) Usnesení 11/33: ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Střechy Pospíšil s.r.o. se 

sídlem v Sudicích u Boskovic,  IČ 05850347 za částku 474 804,- Kč vč. DPH na 
rekonstrukci části střechy KD a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

l) Usnesení 12/3: ZO schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor 
s paní P. R. Vanovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

m) Usnesení 13/33: ZO schvaluje cenu pozemků pro výstavbu RD pro rok 2021 ve 
výši 1 500,-Kč/m2 vč. DPH  

  

Fotky a informace z akcí 

 

Zavlažovací tůň 

 

Počátkem července se rozhodli naši fotbalisté, že nově zatravněné fotbalové hřiště je 

nutné zavlažovat jinak. Dosud na hřiště naváželi vodu v nádrži, což bylo nejen 

zdlouhavé, ale také zbytečné. 

K tomu bylo upraveno koryto potoka pro možnost zadržení vody. Tráva v horkých 

dnech bez deště tuto závlahu nutně potřebuje. 
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8.   Malohanácké řemeslné jarmark 

 

Tradičně poslední sobotu v červenci, tentokrát 31., proběhl k velké spokojenosti diváků, 

řemeslníků a stánkařů, ale i vystupujících souborů Malohanácké řemeslné jarmark. 

Tentokrát v jiném prostoru, v areálu za kulturním domem, který se i při této akci plně 

osvědčil. Jako vždycky bylo krásné počasí, rekordní počet 32 stánků a vystoupení 

souborů přispělo k dobré náladě přítomných diváků. Dopoledne patřilo souboru 

Kořeňák a pak zejména dětem při pohádkách Komediantů na káře. V odpoledním bloku 

se představily krojované soubory z Kojetína a Kroměříže a na závěr zahrála Holóbkova 

mozeka. Program vyplňoval svými předěly harmonikář Klásek. Jako vždy skvělé 

občerstvení bylo v režii členů SDH Vanovice, kteří to shrnuli: „Všechno se snědlo a 

vypilo.“ 
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Dětský den a fotbalové utkání svobodní – ženatí 

Naši fotbalisté také obnovili tradici, přerušenou koronavirem, a v sobotu 7. srpna 

uspořádali v areálu za kulturním domem krásnou akci nejen pro děti, ale i dospělé. 

Vrcholem odpoledne bylo i tentokrát tradiční utkání v malé kopané svobodní–ženatí. 

Tentokrát s výsledkem 1:0 pro ženaté. Za krásného letního počasí byla akce hojně 

navštívena našimi občany a i děti si přišly na své. Hlavním rozhodčím utkání byl Dr. 

Karlíček. Asi nejvíce pobavila závěrečná soutěž v obíhání tyče a poté vstřelení míče na 

cíl v brance. Nechybělo ani skvělé občerstvení. 
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Cyklovýlet Okolo Malé Hané 

Obec Šebetov v sobotu zahájilala jako pořádající obec odložený 14. ročník cyklovýletu 

Okolo Malé Hané. I přes nepříznivé počasí se akce zúčastnilo více jak 800 cyklistů. Jako 

druhá zastávka byly Vanovice s občerstvovací stanicí u hasičárny. Po skončení proběhl 

v parku u zámku bohatý kulturní program s tombolou. Takže příště na shledanou ve 

Světlé při jubilejním 15. ročníku. 

  

 

Nový školní rok v ZŠ a MŠ Vanovice 

 

Prázdniny utekly jako voda a přicházející nový školní rok byl v ZŠ a MŠ Vanovice 

zahájen ve středu 1. září 2021. Do dvou tříd základní školy letos dochází 21 žáků, 

jednotřídní mateřská škola je v novém školním roce zcela zaplněna, přihlášeno je 25 

dětí. 

Děti a žáky přicházející po prázdninové přestávce přivítaly nejen paní učitelky, ale také 

představitelé obce – pan starosta Josef Pavlík a místostarosta Petr Dvořáček. Oba dětem 

popřáli mnoho zdaru, mnoho kamarádů a vyjádřili také přání nás všech – aby letošní 

školní rok proběhnul tak, jak jej známe z dřívějška. Bez distanční výuky a vynucených 

opatření. 

V průběhu prázdnin pracovnice školy provedly řádný úklid a školu na příchod dětí 

vzorně připravily. Máme také nějaké novinky – v mateřské škole nastoupila nová paní 

učitelka Zuzana Vlková. V základní škole došlo k velkému úklidu a stěhování tříd. 

V menší třídě vyučuje paní učitelka Klevetová 3. – 5. ročník, ve větší třídě vyučuje 1. a 2. 

ročník paní ředitelka Pfefrová a po skončení výuky se celá učebna stává prostornou 
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školní družinou pod vedením paní vychovatelky Zacharové. Velké poděkování patří 

pracovníkům obce, kteří nám při realizaci změn ochotně pomohli. 

                                                                                                            Mgr. Ivana Pfefrová – ředitelka 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 12 

 

Poděkování členům SDH z Vanovic a Drválovic 

 

Jak jsem předeslal již v úvodníku, pomoc našich 

občanů, SDH a obce Vanovice nebyla jen finanční.      

8. července se do pomoci s úklidem a dalších prací 

zapojili i naši hasiči z obou sborů. Působili v obci 

Hrušky. 

Ještě jednou díky Vám, jsme na Vás hrdi! 

 

   

 

 

 

Oprava mostu a komunikace 

Jak jste již byli informováni v minulém Zpravodaji, obec obdržela 250 tisíc Kč dotaci od 

JMK na opravu mostu a komunikace od zahradnictví po křižovatku k rybníku ve 

Vanovicích. Akci v těchto dnech provádí firma Deas Boskovice a dá se říct, že je před 

dokončením. Zbývá instalace zábradlí, povrchová oprava mostu a úprava krajnic. 

V rámci akce byly opraveny i nejhorší výtluky v pokračování komunikace směr Knínice 

po zastavěné území. Zbývá, asi až v následujícím období, rekonstrukce cesty kolem 

rybníka. 
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Jubilanti v měsíci září 2021 

 

Mária Hrdá          -                            Drválovice 

 

Naší milé oslavenkyni 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: 

 

Vlastimil a Lucie Šimončičovi      

 

Blahopřejeme a na společnou cestu životem jim přejeme vše 

nejlepší. 

 

 

 

Přivítali jsme do řad občánků naší obce:             

 

Richard Nečas                         –              Vanovice                       

 

Blahopřejeme rodičům i chlapečkovi a do dalších let života přejeme 

vše nejlepší. 

 

 

Rozloučili jsme se: 

 

 Miroslav Bartoš           -                      Vanovice 

 

  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 výše 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. 

 

Září 2021 

 

4.9. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 
5.9. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 
11.9. MUDr. Pernicová Libuše Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 
12.9. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 
18.9. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 
19.9. MUDr. Roth Pavel Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 
25.9. MUDr. Řehořek Tomáš Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
26.9. MUDr. Řehořek (MUDr. 

Řehořková)  
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

28.9. MUDr. Semrádová Danuše Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
 

Kam a na co Vás v nejbližším období zveme: 

 
Farní sbor ČCE a Obec Vanovice Vás srdečně zvou na dva zbývající koncerty, které se 
konají v evangelickém kostele ve Vanovicích. 
 
 
V neděli 12. září 2021 v 17 hodin vystoupí hudební 
těleso Schola Rozhraní. 
Zazpívají lidové a křesťanské písně, spirituály. 
 
 
 
 
V sobotu 9. října 2021 v 17 hodin cyklus tradičně 
zakončí 
MUDr. Rula Machačová a její hosté. 
 
 
Vstupné je dobrovolné. 
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Pozvánka na pouť ve Vanovicích 

 
Letošní poutní slavnost ve Vanovicích se koná v neděli 26. září 2021. Jak jsem již 
informoval, neuskuteční se tradiční předpouťová zábava v kulturním domě. Co můžete 
kromě setkávání rodin a přátel zažít: 
 
 

 

 

V neděli v 10.00 hodin :  
 

Poutní mše svatá v kostele      
sv. Václava ve Vanovicích 
 
 
 
 
 

Po celý den i v předvečer pouti budou v prostorách kolem KD ve Vanovicích tradiční pouťové 

atrakce a stánky 
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Na závěr před sportem několik fotek bez komentáře, co se nám v obci nelíbí…. 
 

   
 

 
 
 
 
 

1 Drválovice – cesta u kovárny, znečištěná a    
               poškozená po těžbě dřeva 

2 Kontejner plasty Vanovice, tak to tam fakt   
               nepatří 
        3    Výletiště Drválovice, myslíme si, že  
              by si zasloužilo alespoň posekat trávu, ….. 

  

 

SPORT                    

Malá kopaná 

Prázdninové výsledky:  

21.8.2021 17:00 PANTHERS Vanovice - SOKOL Chornice 1 : 1 Vanovice 

26.8.2021 17:30 FC Spešov - PANTHERS Vanovice  1 : 4 Spešov 

                                   Mužstvo Vanovic zůstává na 7. místě a má o zápas méně 

 

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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