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Zvadlé zas listí, šustí a svisti… 
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 Vážení spoluobčané, 
 

fotografií na úvodní stránce listopadového  Zpravodaje se vracím ke 

krásnému závěru minulého týdne, kdy se díky krásnému, téměř letnímu počasí, příroda 

převlékla do podzimního hávu a začala se ukládat k zimnímu odpočinku. Snad jste 

všichni využili těchto krásných dnů k posledním pracím na zahradách, nebo 

procházkám v přírodě. To loučení bohužel, sebou přineslo i nový začátek další vlny 

koronaviru. Bohužel i v naší obci. Snad díky očkování nebude docházet k takové eskalaci 

jako v loňském roce, i když proočkovanost, nejen u nás, ještě pokulhává. Setkáváme se i 

nadále s arogancí, kdy lidé nenosí ani nařízené respirátory v uzavřených prostorách. 

Aby toho nebylo málo, přišla krize v dodávkách energií, kdy zkrachovaly některé firmy, 

které se prezentovaly jako dobří dodavatelé elektřiny a plynu. I v naší obci je spousta 

domácností, které doplatily na sliby a lákavé reklamy zejména Bohemia Energy, která ze 

dne na den vyhlásila bankrot, a majitel se přesunul na své sídlo v zahraničí. Nastavené 

zálohy od dodavatelských firem poslední instance jsou pro domácnosti likvidační. Snad 

dosluhující vláda včas zasáhne a lidem alespoň po dobu, než přejdou k jiným 

distributorům, odlehčí  stanovením pevné zálohy. Jednání probíhají. 

A nyní několik postřehů k dění v obci. Zastupitelstvo se sešlo během října ke svému 

řádnému zasedání a v hodnocení aktivit bylo konstatováno, že byla dokončena oprava 

komunikace u rybníka včetně mostu a zábradlí. V prvním listopadovém týdnu 

nastoupila firma p. Pospíšila ze Sudic a zahájila rekonstrukci přední části střechy na 

kulturním domu včetně výměny krytiny. Určitě jste si všimli, že členové FS ČCE ve 

Vanovicích zahájili před dušičkami opravu přístupové cesty na hřbitov vedle kostela, 

včetně opravy přístupového schodiště. Cesta bude bez odskoků, plynulá a ne tak strmá 

s odvodněním díky svému sklonu směrem k Vikárce.. Upozorňujeme, že cesta je 

uzavřená.  Využívejte přistup horní branou, nebo kolem márnice.  

S potěšením vám mohu sdělit, že se podařilo zajistit souhlas nadpoloviční většiny 

vlastníků zemědělské půdy v obou katastrech s provedením komplexních pozemkových 

úprav a žádost byla zaslána na Pozemkový úřad k zahájení řízení. Druhá informace není 
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tak příznivá, zvláště pro obyvatele dolní části Vanovic, protože jsme obdrželi vyjádření 

KHS a stavebního úřadu k naší stížnosti na hluk a zápach z nového kravína . Bylo 

konstatováno, že vše je v pořádku a v normě a asi se nic zlého neděje. Tolik k té petici. 

Agrospol má však další požadavek na rozšíření silážních jam, kde budeme při 

rozhodování určitě přihlížet i na výsledek vyjádření k naší petici. Pokračovaly 

konzultace a úpravy při zpracování studie na výstavbu školní družiny v prostoru nad 

kuchyní, včetně úpravy a vybavení kuchyně. Vše probíhá v součinnosti projektanta 

s obcí i ředitelkou ZŠ. Akce bude projekčně i rozpočtově připravena. Její spuštění je 

odvislé od vyhlášení vhodného dotačního titulu, který by pokryl z velké části tuto 

stavbu. V jarních měsících bude provedena kompletní výměna schodiště na přístupu do 

školy.  

Co se týká nové výstavby mezi našimi obcemi, v minulých dnech proběhlo předání 

staveniště firmě Hroší stavby a.s., která bude realizovat výstavbu inženýrských sítí. 

Hlavní část prací proběhne v příštím roce. Pro přihlášené zájemce zastupitelstvo 

schválilo návrh kupní smlouvy a pozemky se začnou ještě do konce letošního roku 

prodávat. Zastupitelstvo, jak se dočtete v usnesení, projednávalo aktualizaci některých 

vyhlášek obce, kde zejména dochází od 1. 1. 2022 ke zvýšení poplatků za psa, a to na 

100,-Kč za jednoho a 150,- Kč za dalšího. Schválilo i novou vyhlášku o poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství, který stanovuje novou sazbu za poplatníka na 

800,- Kč. Ve vyhlášce jsou i úlevy, z nichž nejdůležitější je pro většinu našich občanů, 

kdy osoby, které jsou prokazatelně zapojeny do systému třídění odpadu „Door to door “ 

a mají očipované nádoby, budou mít poplatek v dosavadní výši, tedy 550,- Kč / osobu. 

Nově osvobozeny budou z placení občané starší 80 ti let a děti v prvním roce života. 

Dále se novou vyhláškou o místním poplatku z pobytu, kterým se zpoplatňuje  úplatný 

pobyt osob, trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u poskytovatele 

pobytu. Sazba činní 10,- Kč za každý započatý den pobytu. 

Všechny nově přijaté vyhlášky budou zveřejněny na stránkách obce www.vanovice.cz  

http://www.vanovice.cz/
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Při hodnocení minulého měsíce bych rád připomněl, určitě zdařilou oslavu 103. Výročí 

vzniku ČSR, která proběhla 27. října a byla spojena s lampiónovým průvodem. Více v 

další části Zpravodaje. Účast byla mimořádná a byla zakončena občerstvením za KD. 

Ještě jednu informaci bych rád sdělil. Vzhledem k upozorněním občanů na přemnožení 

potkanů v našich obcích, byla objednána odborná firma z Brna, která do poloviny 

listopadu provede celkovou deratizaci v obou našich obcích. Nástrahy budou 

instalovány do všech kanálů a po 14 dnech zkontrolovány, popř. doplňovány účinným 

jedem. Občané, kteří se přihlásili se sdělením o nadměrném výskytu v okolí svého 

domu, obdrží tzv. staničky s nástrahou. Cena jedné staničky bude kolem 70,- Kč a každý 

si je odebere a zaplatí podle vlastního uvážení.  Akce se bude podobně jako v okolních 

obcích opakovat i na jaře příštího roku. 

Zastupitelstvo na svém jednání projednávalo i plánované akce pro příští rok, kde 

stěžejní bude výstavba inženýrských sítí u nové zástavby a výsadba vytěženého lesa. 

Z menších akcí bude provedena instalace kamerového systému u KD u sběrných nádob, 

oprava schodů ke škole, dokončení projektu nové družiny a oprava autobusové čekárny 

na dolním konci Vanovic.  Závěrem jen přání, abychom letošní zimu prožili ve zdraví a 

mohli se vrátit i ke kulturnímu, společenskému a sportovnímu životu. Některé pozvánky 

na tento měsíc najdete v další části Zpravodaje.                               Petr Dvořáček                                                                                        

 

Usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce Vanovice     

Datum konání:             25.10. 2021 
 
Čas konání:                   17:00 hod.  
 
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, 

Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 
  
Omluveni: Lukáš Kohoutek 
 
Ověřovatelé: Petr Dvořáček, Josef Pavlík ml. 
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Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    
 
1. Kontrola plnění usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o sociálním příspěvku – Město Boskovice 
4. Opravené záplavové území – Povodí Moravy 
5. Návrh převodu honební parcely č. 1196 v k.ú. Pamětice 
6. Rozpočtová opatření 
7. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/35: ZO schválilo program jednání 35. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/35: ZO bere na vědomí plnění usnesení 34. zasedání zastupitelstva 

obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/35: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 

d) Usnesení 4/35: ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální 

prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě 

sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022 s Městem Boskovice, Masarykovo 

nám. 4/2, 680 18 Boskovice, IČ 002 79 978 a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

e) Usnesení 5/35: ZO bere na vědomí opravený návrh záplavového a rozlivového 

území v obci Vanovice na potoce Semíč předložený Povodím Moravy, s.p., 

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013 

f) Usnesení 6/35: ZO bere na vědomí žádost Honebního společenstva Malá Haná 

Knínice o převodu nájmu p.č. 1196 v k.ú. Pamětice 

g) Usnesení 7/35: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19 

h) Usnesení 8/35: ZO bere na vědomí informaci starosty obce o provedení a o stavu 

investičních a neinvestičních akcí v měsíci říjnu 2021 

i) Usnesení 9/35: ZO schvaluje výši poplatku na osobu za svoz komunálního 
odpadu, slevu na poplatníka zapojeného do systému třídění odpadu a poplatníky 
osvobozené od poplatku od 1.1.2022 

j) Usnesení 10/35: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 
1.1.2022 

k) Usnesení 11/35: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o 
místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2022 

l) Usnesení 12/35: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2021 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2022 
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m) Usnesení 13/35: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2021, kterou 
se stanovují pravidla pro pohyb psů a zvířat na veřejném prostranství s účinností 
od 1.1.2022 

n) Usnesení 14/35: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2021 o 
místním poplatku z pobytu s účinností od 1.1.2022 

o) Usnesení 15/35: ZO bere na vědomí návrh na aktualizaci rozpočtového výhledu 
na roky 2022 – 2025 

p) Usnesení 16/35: ZO schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001888493 s firmou EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 280 85 400 a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy 

q) Usnesení 17/35: ZO schvaluje Smlouvu č. PR-001040020781/001-ENGB o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EG. D, a.s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 280 85 400 a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy 

r) Usnesení 18/35: ZO schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí na prodej 
stavebních pozemků „Vanovice – Na rozpadlé“ 

s) Usnesení 19/35: ZO schvaluje cenu pozemků na p.č. 447/5, 448/18 a 448/12 
v k.ú. Vanovice ve výši 700,- Kč/1m² 

t) Usnesení 20/35: ZO bere na vědomí informaci o účetní opravě ocenění lesních 
porostů  z roku 2004  
 

Fotky a informace z akcí 

Skončila nám koncertní sezóna 

Chtěla bych poděkovat vám všem, 

kdo jste si našli cestu do 

vanovického evangelického kostela 

a obci Vanovice za spolupráci a 

podporu. Máme radost z toho, že 

se nám povedlo uspořádat pět 

koncertů s poměrně velkou 

návštěvností. Letošní koncertní 

sezóna se od těch minulých lišila 

snad jen pozdějším začátkem. 

První koncert proběhl 25. července, 

vystoupili na něm pěvecký 

sbor Vlastimil pod vedením Dagmar 

Lžičařové, Lýdie Jurková-soprán, Milada Dvořáková-flétna, varhanní doprovod Dagmar 

Lžičařová. Hezčí zahájení sezóny bychom si ani nemohli přát.    
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Další koncert proběhl 15. srpna i 

zde účinkovaly známé tváře, a sice 

Tomáš Jeřábek a jeho manželka, zážitek 

byl jako vždy dechberoucí. 

Letošními novinkami byl koncert rodiny 

Meislovy 29. srpna a koncert Scholy Rozhraní 12. září. Oba koncerty byli skvělé, velmi 

vydařené. Těšíme se na další spolupráci. 

Pomyslnou třešničkou na dortu a krásným zakončením sezóny byl koncert MUDr. Ruly 

Machačové a jejích přátel. Paní doktorka vystoupila v našem kostele už po jednadvacáté a 

všichni doufáme, že ne naposledy. 

Mám z proběhlých koncertů velikou radost a už nyní se těším na koncerty v roce 2022. Budu 

se těšit na známé tváře i na vás, kdo jste si cestu na naše koncerty zatím nenašli, přijďte a 

podpořte tak kulturní dění v naší obci.        Anna Peltanová 

 

Oslava 103. výročí vzniku Československa 

Po roční odmlce způsobené koronavirem, proběhly v letošním roce tradiční oslavy státního 

svátku, výročí založení naší drahé vlasti, od roku 1992,  již jen České republiky. Je však 

dobře, že letos poprvé byl slaven i na Slovensku jako státní svátek. Naše oslava byla 

zahájena tradičním lampiónovým průvodem, jeho 2 větve vyšly od dolní zastávky ve 

Vanovicích a v Drválovicích od čekárny i polní cestou ke kulturnímu domu. Členové SDH 

Vanovice v čele průvodu nesli věnec, který byl položen u památníku padlým z 1. sv. války 

z Vanovic u kostela sv. Václava. Po minutě ticha zazpíval nejen pěvecký sbor Vlastimil, ale i 

účastníci oslavy celou československou národní hymnu. Potom se průvod vydal průvodem 

k památníku J.A.Komenského, kde se spojil s účastníky z Drválovic. Starosta obce p. Josef 
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Pavlík přednesl slavnostní proslov, zaměřený na vznik Československa 28. října 1918, i to co 

mu předcházelo, připomněl i hlavní protagonisty v čele T.G.Masarykem. 

V závěru oslavy zazpíval pěvecký sbor Vlastimil 3 krásné písně a účastníci se přesunuli do 

prostoru za KD, kde členové SDH Vanovice  připravili  zkřehlým občanům teplé občerstvení. 

Závěrem chci konstatovat, že účast z obou obcí byla obrovská a snad nahradila i chybějící 

oslavy podobných svátků z loňského roku. Děkuji všem, kdo jste společně přišli uctít tento, 

asi nejvýznamnější svátek naší novodobé historie. Je třeba připomenout, že 28. říjnem 

nebylo utvoření našeho státu dokončeno. Málo se vzpomíná na hrdiny, kteří po návratu 

z fronty 1.světové války a vyhlášení republiky, museli jít znovu bojovat a umírat. Týká se to 

celého nového pohraničí. Od jihu Slovenska se s porážkou a rozpadem Rakousko – Uherska 

nesmířili Maďaři a násilně začali zabírat tato území. Slováci si možná ještě dnes 

neuvědomují, že nebýt krvavého zásahu tehdejších našich vojáků, asi  by dodnes Slovensko 

neexistovalo. Stejná situace byla s Polskem a válkou o Těšínsko, kde naše vojska zabránila 

připojení tohoto území k Polsku, ke kterému však stejně došlo po Mnichovu. Jen díky zásahu 

prezidenta Masaryka, který vydal rozkaz, kterým zastavil postup našich vojsk k Varšavě, 

nedošlo k další velké válce.  Ani Německo se nesmířilo s rozpadem Rakousko – Uherska a 

boje probíhaly již v roce 1918-19 o 

území pozdějších Sudet i velká města 

jako Brno, kde měli Němci velkou 

národnostní menšinu. Také těm se 

podařilo  po Mnichovu, nám  vše 

oplatit. Rumuni si zase dělali zálusk na 

Zakarpatskou Ukrajinu až po Košice. 

To jen závěrem pro připomenutí. Zde 

byli totiž první skutečně padlí vojáci, 

tehdejšího, už Československa.  

Celé období závěru 1.sv.války i první 

rok po ní, byla navíc celá Evropa i 

naše země postiženy ještě horší 

pandemií, jak je dnes – španělskou 

chřipkou, kterou do Evropy přivezli 

vojáci z USA, kteří přijeli bojovat 

v 1.sv. válce. Jen u nás na tuto 

pandemii zemřelo 90 tisíc našich 

občanů… 
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Několik fotek z letošních oslav…….   
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Památka zesnulých – dušičky 

V letošním krásném podzimním  počasí zavítalo, tak jako 

každoročně, spousta návštěvníků i na náš hřbitov. Jistě 

každý ocenil nejen nazdobené a osvětlené hroby, ale i 

upravené prostory hřbitova. Tato tradiční vzpomínka na 

naše drahé zesnulé, kdy postojíme u jejich hrobů a 

symbolicky zapálíme svíčku, se odvíjí od svátku Všech 

svatých, který připadá na 1. listopad. Slaví se již od doby, 

kdy naše území obývali Keltové . Ti slavili konec léta a 

nový rok. Svátek se jmenoval Samhain. Samhain byl podle 

keltské tradice časem, kdy se duše zesnulých vrací domů a 

jejich příbuzní jim svítilnami z vydlabaných řep pomáhají 

na cestě do podsvětí. Dá se říct, že tento svátek je 

předchůdcem dnešního svátku Halloween. 

S ohledem na fakt, že Keltové a poté Slované osídlili Střední Evropu a jejich kultury se zde 

prolínaly, se předpokládá, že svátek 

Samhain byl slaven i na našem území. 

Památku věrných zemřelých zavedl 

roku 998 opat z Cluny, sv. Odilo († 1048), 

který se snažil pokřesťanštit pohanskou 

tradici .  Z Cluny se slavení rozšířilo po 

všech benediktinských klášterech. V Římě 

se památka 2. listopadu začala slavit ve 13. 

století. 

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, 

Památka všech věrných zemřelých, Svátek 

zesnulých, Památka zesnulých či lidově 

Dušičky (lat. In commemoratione omnium fidelium defunctorum), která připadá na 2. 

listopadu, je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za duše 

v očistci. Liturgické obřady slouží v tento čas i Církev československá husitská, která vzešla z 

prostředí katolického modernismu po první světové válce. Anglikánská církev slavení Dušiček 

zrušila, avšak někde byla památka obnovena v rámci anglokatolického hnutí. Protestantská 

reformace nebyla ve zrušení takto důsledná: Martinu Lutherovi se během života nepodařilo 

slavení památky v Sasku potlačit. 

Dnes je Památka zesnulých v našich krajích především vzpomínkou na zesnulé a také 

dnem setkávání rodin k uctění jejich památky 

      

 

https://www.bing.com/search?q=Halloween%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Keltov%C3%A9%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Slovan%C3%A9%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=998%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Opat%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Kl%C3%A1%C5%A1ter%20Cluny%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Svat%C3%BD%20Odilo%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=1048%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=%C5%98%C3%A1d%20svat%C3%A9ho%20Benedikta%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=13.%20stolet%C3%AD%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=13.%20stolet%C3%AD%20wikipedia&form=WIKIRE
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 Oprava části střechy kulturního 

domu 

V těchto dnech nastoupila na 

dlouho očekávanou a potřebnou 

opravu střechy našeho KD firma p. 

Pospíšila ze Sudic. Opravovat se 

vzhledem k náročnosti bude první 

část, více jak třetina plochy od 

silnice po obou stranách. Součástí 

opravy bude i zbourání vrchních 

částí komínů pod střechu, aby se 

odstranila místa častého porušení 

oplechování a tím i zatékání 

zejména do knihovny a na galerii 

v KD. Původní hliníkové šabloby, 

které byly v 80 tých letech na 

střechu položeny, náhradou za eternitové tašky a přichyceny byly železnými hřebíky, již 

korodují a při větru odpadávají. Po odstranění stávajících šablon bude provedena oprava 

dřevěného záklopu, instalována izolace z folie, doplněny latě a kontralatě kvůli odvětraní. 

Střecha bude pokryta novými, moderně technicky provedenými hliníkovými profily se zámky. 

Snad se brzy podaří získat finance na výměnu celé plochy střechy KD. 

Oprava schodiště a přístupové cesty na hřbitov u evang. kostela 

V dnešní době se již téměř vytratil pojem brigáda. Že tomu tak není předvádí v těchto 

dnech členové sboru ČCE ve Vanovicích. Ti se rozhodli, že vlastními silami opraví 

přístupovou cestu ke hřbitovu u kostela, 

včetně schodiště. Skupina pod vedením 

Tomáše Rozbořila vybourala celou trasu 

cesty z žulových kostek, zrušila všechny 

průběžné schodky, zbudovala nové 

obrubníky a nyní 

provádí ukládání 

původní dlažby do 

prosívky. Cesta bude 

vyspárována směrem 

k Vikárce , zmizí schodky 

a sklon cesty se zmírní. 

Po dokončení počítají i 

s opravou schodiště.  
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Pozvánky na nejbližší kulturní akce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Kulturní komise Obce Vanovice  

Vás srdečně zve na 

 

                               Rozsvícení vánočního stromku 

 

                    V neděli  28. listopadu 2021 od 17:00 hod, které se bude konat 

  U Záložny ve Vanovicích, spojené s koncertem vánočních písní 

v podání členů pěveckého sboru Vlastimil. Kytarový doprovod  

zajistí pan Jaroslav Zika. 

Po skončení koncertíku ochutnáme tradiční vánoční punč. 

         Přijďte  
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POZVÁNKA  

na přednášku p. Dany Šimkové  -   Koledy   

 
 Ve středu 1. prosince od 17:00 hod  
 Sál Záložny ve Vanovicích 
 

 
Během poslechu a zpěvu koled Vám přiblížím historii jejich vzniku, 
církevní dějiny od narození Ježíška po současnost a vánoční tradice. Vše 
je podáno humorným stylem a i nevěřící lidé se u toho dobře pobaví. 
Víte například, ve které zemi vznikla první koleda, kdo první sehrál živý 
betlém a co má s koledami společného Jan Hus? 
Už uplynulo víc jak 600 let od složení nejstarší koledy a věřím tomu, že si 
ji společně zazpíváme! 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

 

 

ODEČTY VODOMĚRŮ  

 

Obec Vanovice upozorňuje naše občany, že ve dnech 

22. až 24. listopadu 2021 se budou provádět odečty 

stavu vodoměrů pro fakturaci spotřeby vody za rok 

2021. 
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Jubilanti v měsíci listopadu 2021 

 

Jarmila Chlupová               -                            Vanovice 

Jan Učeň                                -                             Vanovice 

Jarmila Štarková               -   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. 

 

 

 

 

 

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. 

6.11. MUDr. Šumberová Ludmila Lysice, Komenského 429  516 472 227 
7.11. MUDr. Švendová Zdena Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 
13.11. MUDr. Tomášková Barbora Blansko, Pražská 1b 734 177 800 
14.11. MUDr. Nečasová Lucie Blansko, ZŠ TGM,  

Rodkovského 2 
607 812 963 

17.11. MDDr. Veselý Petr Letovice, Masarykovo 
náměstí 62/38   

792 325 591 

20.11. MDDr. Vrbová Markéta Knínice u Boskovic, 330 774 844 735 
21.11. MUDr. Kopáčková 

Drahomíra 
Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 

27.11. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 
28.11. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
 

 

Vyčištěný kurt  
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SPORT  
                   
Malá kopaná 

 

Závěrečné výsledky 

9.10.2021 16:00 FC Brťov - PANTHERS Vanovice 2 - 6 Dlouhá Lhota 

15.10.2021  18:00 TJ SOKOL Valchov - PANTHERS Vanovice 2 - 0 Valchov 

4. LIGA – LIGOVÁ TABULKA 2021 

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 

1 CELTIC Újezd u Boskovic 18 15 0 3 91 23 45 

2 FC Velenov 18 13 3 2 93 45 42 

3 MK Březová 18 9 6 3 51 37 33 

4 St.B Jabloňany 18 9 3 6 74 62 30 

5 SOKOL Chornice 18 7 5 6 56 48 26 

6 PANTHERS Vanovice 18 7 5 6 44 42 26 

7 SK Kněževes 2006 18 6 2 10 43 62 20 

8 FC Spešov 18 5 2 11 49 77 17 

9 TJ SOKOL Valchov 18 5 0 13 53 90 15 

10 FC Brťov 18 0 2 16 26 94 2 

 

 

https://www.smfbl.cz/event/8207/
https://www.smfbl.cz/event/8207/
https://www.smfbl.cz/event/8207/
https://www.smfbl.cz/event/8207/
https://www.smfbl.cz/event/8212/
https://www.smfbl.cz/event/8212/
https://www.smfbl.cz/event/8212/
https://www.smfbl.cz/event/8212/
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STOLNÍ TENIS       

 
 
Regionální přebor III. třídy                                       Regionální přebor IV. 
třídy 
 
 
Vanovice A - Velenov B  12 : 6                                   Vanovice B - Kuničky  12 : 6 
Body: Dokoupil J.       4,5                                                  Body: Palbuchta K.     3,5 
           Lébiš P.           3,5                                                              Kubín F.          3,5 
           Palbuchta K.    2,5                                                              Chlup R.         + 2,5 
           Gonšor M.        1,5                                                              Ševčík F.        2,5 
 
Okrouhlá - Vanovice A  12 : 6                                   Petrovice B - Vanovice B  16 : 2 
Body: Gonšor M.        3                                                   Body: Palbuchta K.        2 
           Kubín F.           2                                                               
           Lébiš P.           1                                                                
 
Vanovice A - Němčice  16 : 2                                     Vanovice B - Rájec C     9 : 9 
Body: Dokoupil J.      4,5                                                  Body: Chalupa D.          3,5 
           Klement R.     4,5                                                             Kubín F.              3 
           Gonšor M.      3,5                                                             Palbuchta K.       2,5 
           Lébiš P.          3,5                                                             
 
 
ŠACHY 
          
Vanovice - Knínice  1,5 : 3,5                                
Body: Zapletal K.   1                                            
           Čejka M.      0,5            

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

;  
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Hospodářská sabotáž proti Říši 

V září a říjnu 2021 si připomínáme 80 roků od zatčení zemědělců z Drválovic a jejich 

postupnou likvidaci 

                           ( Jaroslav Kučírek ml.) 

Po přepadení Polska hitlerovským Německem 1. září 1939 byl i u nás zaveden přídělový 

systém, který vytvořil takovou situaci, že občan, který neměl nárok na přídavkový lístek 

( ženy v domácnosti, důchodci, učitelé, živnostníci a pod ), nemohli z přídělu za 

normální potravinové lístky žít bez újmy na své zdraví. Zemědělcům byly předepsány 

povinné dodávky z živočišné i rostlinné výroby. Omezení mělo zajistit plynulé 

zabezpečení zásobování nacistické německé armády. 

Toto opatření se nelíbilo ani zdejším zemědělcům a proto část produktů prodávali 

překupníkům, i když za výhodnější, ale ne za přemrštěné ceny, než byla cena úřední pro 

české obyvatelstvo. 

Do Drválovic chodil místní rodák Alois Pospíšil, zaměstnaný na jatkách v Boskovicích, 

který zde kupoval dobytek a tajně jej odvážel. Podle všech shodných svědectví mnoho 

našich občanů dostalo hodnotné maso a sádlo mimo přídělové řízení. 

K prozrazení této sabotážní akce došlo na podzim 1941. Zrádcem byl udavač Karel 

Hrazdíra řezník z Boskovic. Po osvobození v r. 1945 byl zajištěn, ale dřív než mohl být 

řádně odsouzen spáchal ve vězení sebevraždu. Po jeho udání mělo všechno rychlý spád, 

se všemi metodami obvyklými pro gestapo. 

Nejdříve byl zatčen řezník Alois Pospíšil a to 13. 9. 1941, další den starosta Drválovic 

Alois Gregor. Dále 15.9. 1941 tři zemědělci , František Chladil, Vojtěch Kohoutek, 

František Korbel a 30. 10. 1941 další čtyři zemědělci : Antonín Čejka, František 

Dokoupil, Alois Jukl a Jan Kohoutek. 

Z těchto zatčených byl propuštěn starosta Alois Gregor. Ostatních 8 mužů ( 7 

drválovických zemědělců a řezník, drválovický rodák) bylo po zkráceném soudním 

řízení odtransportováno do koncentračního tábora v Mauthausenu a tam, postupně 

umučeno. 

Připomeňme si ještě jednou jejich jména, bydliště  data narození a umučení. 

           Jméno Bydliště   Narozen Umučen 

František Chladil Drválovice 8   14.11.1904   6.12. 1941 

Antonín Čejka Drválovice 34   30.12.1895 29.12.1941 
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František Dokoupil Drválovice 22      8.  5. 1890  13.   2.1942 

František Korbel Drválovice 16    15.  5. 1902 18.   2. 1942 

Vojtěch Kohoutek Drválovice 11    19.  6. 1898 16.   3. 1942 

Jan Kohoutek Drválovice 23    12.  7. 1900 24.   3. 1942 

Alois Jukl Drválovice 28       7.  1. 1902    3.   4. 1942 

Alois Pospíšil Drválovice č. 2     20.  5. 1900 10.    7. 1942 

 

12. 7. 1945 posílá spoluvězeň Jar. Sedláček z Prahy svědectví o pobytu a smrti A. Jukla a 

přikládá básničku, kterou na něho složil. 

Vzpomínka na Mauthausen 

V kraji, kde údolím Dunaj se vine a Alpy hlavu pyšně k nebi zvedají 

tam mnoho lidí v lágru hyne – a oči marně soucit hledají. 

Nad vraty orel z kamene, drápy má krví zborcené 

A uvnitř – masa bezbranná ve strašných mukách týraná. 

Všude, kam obrátíš ztrápených očí zrak, nic víc neuvidíš – jen strašný smrti chvat. 

Měl jsem tam přítele, vedle mne spal, jednu noc budí mne, abych já vstal: 

„Buď se mnou příteli, nechci být sám“ hlas divně smutný měl. 

„Umírám…….“, zašeptal : 

„ Pozdravuj ženu, děti mé – jestli se vrátíš od mne….“ 

Zelený čtvrtek tenkrát byl, když jsem mu oči zatlačil. 

Je strašný život tisíců… 

a každý zrak má tupý- 

kol nich jen vyjí šakali 

a v dáli krouží supi. 

Kol cesty – krví rudá zem : Tam krutý lágr Mauthausen, pochmurná stavba kamenná na lidské 

krvi stavěná ! 

Kol tebe pusto, smrti chlad – živý již nevyjdeš nikdy z vrat…… 

Trvalou zásluhou všech, kteří byli v této sabotážní akci zatčeni a zejména těch, kteří byli 

umučeni, zůstane, že neprozradili nikoho z dalšího řetězu drobných překupníků nebo 
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těch, kteří o porušování válečných zásobovacích předpisů věděli. I to bylo vysoce 

trestné. 

Přinášíme fotky těchto našich spoluobčanů a vážíme si jejich oběti. 
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A tady skončily cesty našich spoluobčanů.                                    

                                                                                                 NEZAPOMÍNEJME !                  Petr   Dvořáček 2021 

 

 

 

Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 3,- Kč. 

Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz 


