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Vážení spoluobčané,                                      
 
 
uteklo to jako voda, říkají si v těchto dnech zejména školní 
děti a jejich rodiče, na startu nového školního roku 2022/23. 
Ano, je začátek září a znovu po dvouměsíční odmlce k vám přichází i náš 
obecní Zpravodaj,  aby  Vám přinesl zejména informace za uplynulé období a 
také Vás pozval na akce, které se budou tento měsíc v naší obci konat. 
Hned na úvod nemohu opomenout celkovou nedobrou situaci i náladu nejen u 
nás, ale i v celé Evropě. I nadále pokračuje válka na Ukrajině, která značně 
působí i na dodávky plynu a surovin z Ruska, na kterých jsme téměř ze sta 
procent závislí. Asi nejvíc nás před nadcházející zimou postihuje nejistota 
v dodávkách plynu, kterým spousta domácností dodnes vytápí své domy a 
nemá připravenu náhradu. Některé státy kolem nás situaci již vyřešily 
přímými kontrakty s Ruskem, naše země se chová jinak,  a pokud na svém 
postoji bude trvat, přinese to velké problémy nejen domácnostem, ale země 
pocítí dopady i v ekonomice. Co se týká elektřiny, které stále vyrábíme 
přebytky za nízké ceny, zde je jednoznačné  rozhodnutí na naší straně, bez 
výmluv na válku na Ukrajině. Nedostatek a zdražení energií mají dopad na vše. 
Zdražilo řádově vše, co k životu potřebujeme.  
Termíny firem  na náhradní řešení formou tepelných čerpadel, fotovoltaikou 
aj. jsou v horizontu příštího roku. U nás jsou plynem vytápěny nejen domy, ale 
i škola, obecní úřad, kulturní dům, pošta, obchod. A to jsme malá obec. 
Ale vraťme se k radostnějším událostem uplynulých prázdnin. Již počátkem 
měsíce července proběhly u rybníka tradiční rybářské závody dětí i dospělých. 
Konal se také tradiční dětský den a utkání svobodní – ženatí v malé kopané na 
hřišti za KD. SDH Drválovice uspořádal za slušné účasti 13. srpna  Hasičský 
výlet s posezením a po odmlce se vrátil k dřívější tradici. V evangelickém  
kostele pokračoval cyklus prázdninových koncertů pěveckého sboru Vlastimil 
a 14. srpna koncert Tomáše Jeřábka, kterému předcházela oslava 240. výročí 
ustanovení evangelického sboru ve Vanovicích a v kulturním domě přednáška 
„ Co by Vanovští měli vědět o své minulosti“.  
V sobotu 27. srpna projížděl i naší obcí peloton turistů v rámci XV. ročníku 
cyklovýletu Okolo Malé Hané . 
Nemohu zapomenout ani na investiční i provozní akce, které probíhaly o 
prázdninách. Zejména výstavba sítí pro výstavbu RD se chýlí ke konci a jsem 
rád, že mohu konstatovat, že vše probíhá dle harmonogramu. Potěší jistě i to, 
že všechny stavební pozemky, až na jeden , jsou již prodány a stavebníci 
budou moci již na podzim zahájit realizaci svých domů. 
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Na závěr jsem si ponechal akci již z měsíce září, kdy za mé účasti, účasti 
starosty obce , zaměstnanců školy, rodičů, ale zejména žáků, byl zahájen nový 
školní rok 2022/23, po dvou letech bez omezení kvůli  proticovidovým 
opatřením. 
Díky pracovníkům obce se podařilo vyřešit velký problém s dodávkou vody, 
kdy došlo k havárii na přivaděči od prameniště v Křemílkách do vodojemu a 
tím zvýšenému odběru z opatovického přivaděče. 
Ušetřili spoustu prostředků za případnou opravu nějakou firmou i za odběr 
vody z opatovského přivaděče. 
Ještě jedna pozitivní zpráva. V minulých dnech byla před prodejnou Jednoty 
zprovozněna schránka Zásilkovny, kam si můžete nechat posílat své 
objednané zboží.   Vyzvednutí  je možné po celých 24 hod. 
Co se v měsíci září v obci připravuje. 
Kromě tradiční pouti, která se připravuje na neděli 25. září, kdy proběhne i 
mše svatá v kostele sv. Václava. Naši hasiči připravili na sobotu 17. září 
v areálu za kulturním domem od 16 hod Sósedské pokec s bohatým 
občerstvením. Asi nejdůležitější událostí měsíce září jsou obecní a senátní 
volby, kdy si vybereme své zástupce do zastupitelstva obce na příští čtyři roky 
a v našem obvodě i zástupce do Senátu. Do obecního zastupitelstva kandidují 
dvě uskupení, Nezávislé sdružení hasičů a sokolů a Sdružení nezávislých 
kandidátů.  Do Senátu je zaregistrováno 7 kandidátů. Takže bude z čeho 
vybírat. 

            Petr Dvořáček 
 
 
Usnesení ze 45. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 
Datum konání:      20.7. 2022 
 
Čas konání:           17:00 hod.  
 
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka 

Chalupová, Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, 
Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 

  
Omluveni: Jiří Bohatec 
 
Ověřovatelé: Petr Dvořáček, Lukáš Kohoutek 
Zapisovatel:        Ing. Marie Zouharová 
Program:    
 
1. Kontrola plnění usnesení ze 44. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
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3. Výběr zhotovitele akce „Oprava komunikace podél rybníka“ 
4. Smlouva se zhotovitelem „Oprava komunikace podél rybníka“ 
5. Smlouva o pronájmu části pozemku „Zásilkovna“ 
6. Rozpočtová opatření 
7.  Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/45: ZO schválilo program jednání 45. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/45: ZO bere na vědomí plnění usnesení ze 44. zasedání zastupitelstva 

obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/45: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 

d) Usnesení 4/45: ZO schvaluje jako zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace podél 

rybníka“ firmu DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice, IČ 469 61 968 

e) Usnesení 5/45: ZO schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace 

podél rybníka“ s firmou DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice, IČ 469 

61 968 v částce 326.678,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

f) Usnesení 6/45: ZO schvaluje Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 

provozování na p.č. 954/2 v k.ú. Vanovice o ploše 1 m² s firmou Zásilkovna  s.r.o., 

Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 284 08 306 a pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy 

g) Usnesení 7/45: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 

h) Usnesení 8/45: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 

i) Usnesení 9/45: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. PR-001030074116/003 – ENGB s firmou EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 

Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 280 85 400 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

j) Usnesení 10/45: ZO schvaluje cenu stavebních pozemků pro druhé pololetí roku 

2022 ve výši 1.500,- Kč /1 m² včetně DPH 

k) Usnesení 11/45: ZO povoluje výjimku z počtu žáků v základní škole Základní školy a 

mateřské školy Vanovice, příspěvkové organizace, Vanovice 130, 679 36 Vanovice, 

IČ 750 23 407 a schvaluje zvýšené výdaje na vzdělávací činnost   

l) Usnesení 12/45: ZO schvaluje výjimku z počtu dětí v mateřské škole Základní školy 

a mateřské školy Vanovice, příspěvkové organizace, Vanovice 130, 679 36 Vanovice, 

IČ 750 23 407    

 

 

 

 

Usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 

Datum konání:  24.8. 2022 

 

Čas konání:            17:00 hod.  

 

Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice  
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Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, 

Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml.  

  

Omluveni: Miroslav Přibyl 

 

Ověřovatelé: Lenka Chalupová 

Linda Krejčiříková 

 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 

 

Program:    

 

1. Kontrola plnění usnesení ze 45. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Kupní smlouva pozemku p.č. st. 341 v k.ú.Vanovice 

4. Smlouva o prodeji pozemku p.č. 448/4 v k.ú. Vanovice (trafostanice) 

5. Smlouva o pronájmu části pozemku p.č. 578/1 v k.ú. Drválovice 

6. Rozpočtová opatření 

7.  Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/46: ZO schválilo program jednání 46. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/46: ZO bere na vědomí plnění usnesení ze 45. zasedání zastupitelstva 

obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/46: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 

d) Usnesení 4/46: ZO schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. st.341 o 

výměře 2 m² na cenu 1.000,- Kč s panem Z.Z. a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

e) Usnesení 5/46: ZO schvaluje kupní smlouvu s firmou EG.D, a.s., Lidická 

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 280 85 400 na p.č. 448/4 v k.ú. Vanovice o výměře 

25 m² a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

f) Usnesení 6/46: ZO schvaluje Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 578/1 v k.ú. 

Drválovice o výměře 60 m² s paní M.M. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

g) Usnesení 7/46: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 

h) Usnesení 8/46: ZO pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření v 

neomezené výši na straně příjmů i výdajů na období od tohoto zasedání až do ustavujícího 

zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce 

i) Usnesení 9/46: ZO bere na vědomí informaci o stavu investičních a neinvestičních akcí v 

průběhu měsíce srpna 2022 

j) Usnesení 10/46: ZO bere na vědomí Rozhodnutí č. 1210400895 o poskytnutí finančních 

prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 

00020729 na akci „Výsadba dřevin v obci Vanovice“ ve výši 191.222,22 Kč 
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Komentáře a fotky aneb Pořád se něco děje 

 

A chtělo by se říct, zvláště o prázdninách, které již letos naštěstí nebyly 

poznamenány omezením kvůli covidu. 
 

Rybářské závody dětí i dospělých 

 

SDH Vanovice uspořádal pro děti i dospělé rybářské závody u dolního rybníka 

ve Vanovicích. Závody dospělých proběhly v pátek 15. 7. A pro děti byla akce 

připravena na neděli 17. července. Krásné zážitky dětem i dospělým přerušil 

páteční požární poplach a výjezd k požáru lesa u Svárova. Ale vše dobře 

dopadlo a tak závěrečné vyhodnocení i občerstvení všem účastníkům přišlo 

vhod. 
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Požár lesa ve Svárově 
 
Jak už jsem předeslal v předchozí zprávě, byli i naši hasiči, kteří v pátek 
organizovali rybářské závody dospělých odveleni k zásahu při zahoření lesa 
v prostoru u stožáru nad Svárovem. Plně se uplatnily schopnosti nového 
požárního vozidla, které díky náhonu na všechny čtyři kola zvládlo neschůdný 
terén lesem. Je to již několikátý zásah našich hasičů v poslední době a také 
opakovaný při požáru lesa. 
Naši hasiči byli nápomocni při zamezení šíření požáru, který byl v krátké době 
uhašen. Opět jim patří velké díky. Příčinou požáru byl asi předchozí zásah 
blesku do pařezu a rozfoukání požářiště větrem. 
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 Kůrovec napadl i okrasné smrky  v naší obci 

 
Jak jste určitě již zaregistrovali škůdce a likvidátor našich lesů, kůrovec,  se ráčil 
podívat i do naší obce a napadl okrasné smrky u pomníku J.A.Komenského a také 
2 smrky u kostela sv. Václava. Všechny tři musely být po posouzení skáceny 
odbornou firmou. Budou nám určitě chybět. 
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     Dětský den a fotbalové utkání svobodní – ženatí 

 
Fotbalový klub malé kopané Panthers Vanovice uspořádal na hřišti za 
kulturním domem ve Vanovicích Dětský den spojený s přátelským utkáním 
v malé kopané svobodni vs ženatí. Sobota 6. srpna byla tím dnem, kdy se velké 
množství dětí, ale i dospělých přišlo pobavit a občerstvit. Zpočátku probíhaly 
soutěže a zábava pro děti, okořeněné poprvé novým skákacím nafukovacím 
hradem, který zakoupila i pro tyto účely obec. Utkání svobodní ženatí skončilo 
výsledkem 3 : 1 pro ženaté, jejichž radost byla neskonalá. Po dovednostních 
soutěžích pro dospělé již následovala volná zábava s bohatým  
občerstvením. Celou akci svojí účastí i dárky podpořila  senátorka Vítková. 
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   Koncert duchovní hudby v evangelickém kostele 
31. července uspořádal FS ČCE Vanovice spolu s Obcí Vanovice koncert duchovní 

hudby v evangelickém kostele ve Vanovicích. Kromě sólistů Dagmar Lžíčařové, 

Lydie Jurkové, Jana Chladila, Milady Dvořákové, Jaroslava Dvořáka vystoupil i 

pěvecký sbor Vlastimil Vanovice se 

sbormistryní Dagmar Lžíčařovou. Asi 70 

diváků odměnilo účinkující velkým potleskem. 

 
Srpen v evangelickém sboru ve Vanovicích 
 

Na evangelické faře proběhl letos již počtvrté příměstský tábor pro malé i 

velké děti. Těší nás zájem, který o tábor je, v posledních letech musíme 

odmítat zájemce, abychom se do prostor fary vůbec vešli, proto pro nás bylo 

velkou pomocí, že nás letos obec podpořila nejen finančně, ale také 

zapůjčením stanu, stolů a lavic. 

Každý den se nás sešlo okolo čtyřiceti – přes třicet dětí, pár dospělých a 

náctiletí, kteří pomáhali s programem. Protože jde o tábor pořádaný církví, 

provází nás vždy nějaké křesťanské téma, letos jsem se dětem snažila přiblížit 

modlitbu Otčenáš. Hlavním tématem tábora byl letos svět Harryho Pottera, 

svět čar a kouzel, provázel nás při všelijakých hrách i při vyrábění.  

 

Po táboře následovala v evangelickém sboru další výjimečná událost. V neděli 

14. srpna jsme slavili 240 let od založení sboru a 178 let postavení Chrámu 

Páně. 
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Slavnostní bohoslužby vedl farář Pavel Kašpar, který sloužil ve Vanovicích v 

letech 1981-1991. Vysluhování Večeře Páně a přípravu k ní si vzala na starost 

bývalá farářka sboru Lenka Freitingerová. 

Po bohoslužbách jsme se přesunuli do kulturního dom, kde jsme si společně 

vyslechli přednášku historika a archiváře Sixta B. Kotariho - „Co by vanovičtí o 

své minulosti měli vědět“. Přednášející nás vtáhl do doby Tolerančního 

Patentu, kdy protestanté zažívali krom vytoužené svobody mnohé útrapy a 

ústrky. 

V kulturním domě jsme také společně poobědvali. Nedělní slavnost uzavřel 

koncert Tomáše Jeřábka a jeho hostů. Tomáš Jeřábek je varhaník, operní 

pěvec a varhanář, jehož kořeny jsou pevně spjaty s Vanovicemi.    

Slavnost se vydařila a svůj podíl na tom má i obec Vanovice, která nám krom 

dotace na koncerty poskytla také prostor kulturního domu. Jsme rádi za dobře 

fungující spolupráci a těšíme se na  další setkání. 

Za evangelický sbor   -                                                            Anna Peltanová, farářka  
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Blíží se konec výstavby inženýrských sítí 
 
Kdo z vás občas zavítá na svých procházkách mezi naše dvě obce, určitě 

zaregistroval, že se 
blíží ukončení 
dostavby zasíťování 
pozemků pro novou 
výstavbu rodinných 
domů. Termín 
dokončení, což je 
první polovina října, 
určitě bude dodržen. 
Je potěšitelné, že až 
na jeden, mají 
všechny připravené 
po
ze
mk
y 

již mají své majitele, kterým se 
nabídne v případě příznivého 
počasí možnost, zahájit novou 
výstavbu. Také jistě pozitivní 
závěr je, že bude dodržen i 
schválený rozpočet akce. Naše obce, které k sobě mají historicky tak blízko se 
přiblíží svému spojení, podobně jak jsme kdysi viděli v naší sesterské obci 
Všejany-Vanovice. Dokončují se chodníky, dokončeno je již osvětlení a 
komunikace již jsou napojeny na silnici. 
Opravy vodovodu v obci i u prameniště v Křemílkách 
O tom, že náš vodovod, jak rozvody po obci,  i zásobovací řád v Křemílkách 
potřebuje nutnou výměnu svědčí i několik obrázků z minulého měsíce…. 
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Obec díky svým pracovníkům i dobré spolupráci s p. Přichystalem z Borotína 
ušetří spoustu prostředků na nákladné opravy. Díky včasnému vyhledání 
poruchy u prameniště a jejímu odstranění se vrátilo zásobovaní do našeho 
vodojemu z vlastního zdroje na předchozí úroveň a snížil se placený odběr 
z přivaděče Vel.Opatovice – Boskovice.  I tak tato dřívější investice odstranila 
dřívější problémy se zásobováním obou našich obcí, do Drválovic přivedla 
stejnou kvalitu vody jako je ve Vanovicích a umožnila výstavbu nových domů. 

 
 
   Ochranná opatření proti přívalovým srážkám fungují 
 
O tom jak důležité bylo postavit zařízení na omezení přívalové vody do obce 
jsme se opět mohli přesvědčit 21. srpna. Osvědčil se poldr, záchytné příkopy 
kolem komunikace i přepadový systém rybníka. Vše však vyžaduje čištění a 
pravidelnou údržbu. 
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Zahájení školního roku 2022/23 
 
V tradiční sestavě, žáci, učitelé, pracovníci školy, rodiče a zástupci obce. Tak 
jsme se i letos ve škole sešli, abychom tentokrát bez roušek zahájili nový 
školní rok. Naplněni zpočátku obavami, co nás opět čeká jsme vše překonali 
humorem i zpěvem. Přivítali jsme tři nové prvňáky a popřáli všem hodně 
úspěchů při společné výchově a vzdělávání našich dětí. Provoz zahájila i MŠ, 
která je naplněna na plnou kapacitu 25 dětí, bohužel na některé se nedostalo. 
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XV. ročník Cyklovýletu Okolo Malé Hané 
 
Ano, již po patnácté se letos v sobotu  27. srpna uskutečnil tradiční cyklovýlet 
po obcích našeho mikroregionu Malá Haná. Tentokrát se startem a cílem ve 
Světlé.. Celkem 648 registrovaných účastníků vyjelo po známé trati se 
zastávkami v jednotlivých obcích. Zde pro ně bylo připraveno občerstvení a 
prohlídka zajímavostí. Bylo deštivé počasí, ale přesto všichni v pořádku dojeli 
do cíle. V naší obci byla zastávka u hasičárny a zájemci si mohli prohlédnout 
otevřený kostel sv. Václava. Světlá svým pořadatelstvím, organizací i 
přípravou opět nastavila laťku akce hodně vysoko. 
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Zásilkovna již i ve Vanovicích 
 
Jak jste si jistě všimli , byla v uplynulém týdnu 
instalována u prodejny Jednota nová skříňová 
úschovna Zásilkovny. Sem si můžete nechávat 
posílat svoje objednávky z internetu na 
zakoupené zboží a po 24 hod si je kdykoliv 
vyzvednout. Návod na použití je na schránce 
vytištěn a je i na stránkách Zásilkovny. Snad bude 
sloužit podobně jako v některých okolních obcích 
dobré věci. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ještě něco z černé kroniky  -  jako obyčejně z ukládání a netřídění odpadů 
do nádob……. Ach jo, pro někoho stále velký problém 
 

    
          Ve skle papír a jak je pro někoho těžké papírové obaly sešlápnout……. 
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Ještě než budete pokračovat  v dalším  čtení Zpravodaje, a protože končí 
práce stávajícího zastupitelstva, předkládáme Vám struční výčet akcí, co 
se podařilo za 4 roky v obcích nového uskutečnit. 
Zastupitelstvo děkuje všem našim občanům i organizacím za spolupráci 
při zvelebování obce i účasti na kulturních a společenských akcích. 
 

Zhodnocení volebního období 2018 – 2022  

 

Volební program na léta 2018 – 2022 byl zastupitelstvem obce splněn z cca 87%. 

Většina investičních akcí byla v průběhu volebního období dokončena. 

2018 

Vzhledem k neúspěšnému fungování Pošty Partner minulých dvou letech v místní 

prodejně Jednoty Coop jsme  umožnili pronájem místnosti v budově ,,Záložny“  pro 

provoz Pošty Partner pod vedením p. Markové a po čtyřech letech si myslím, že to 

bylo dobré řešení.  

2019 

Od ledna se spustil nový systém svozu odpadů firmou TS Malá Haná a v červenci 

2019 byl zahájen svoz systémem Door to Door. 

Bylo dokončeno zakoupení pozemků pro výstavbu RD Nad rozpadlou a byla zahájena 

příprava projektové dokumentace pro stavební povolení k zasíťování pozemků.  

Odborné firmy provedly restaurování kříže směrem na Borotín a kříže u kostela  sv. 

Václava. Na restaurování obou památek přispěl finančními prostředky i JMK. 

Za hřbitovem bylo vybudováno parkoviště a odstavná plocha pro kontejner, a to 

rovněž s přispěním JMK.  Na tuto investiční akci navazovalo zřízení protierozivních 

opatření při komunikaci v Dražkách a k chatám a položení nového povrchu 

komunikace. 

Bylo vydáno stavební povolení na obnovu Dolního rybníka.  
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V tomto roce se zahájila rekonstrukce a novostavba vodovodu a obnova kanalizace 

v Uličkách.  

V prosinci 2019 byla započata rekonstrukce sálu ,,Záložny.“  

Do majetku obce byl zakoupen dům č.p.18 se zahradou a přilehlým pozemkem. 

2020 

V prvním pololetí 2020 byly dokončeny opravy sálu „Záložny“: oprava štukové 

výzdoby, omítek, nová elektroinstalace, ozvučení a osvětlení, nová krycí opona, 

výmalba. V průběhu II.pololetí 2020 byla zrestaurována původní malovaná opona. Na 

financování opravy opony se podílel finančně dotací i JMK.  

V březnu byl pokácen pajasan před hasičskou zbrojnicí. Z kmene pajasanu byla 

vyřezána socha Sv. Floriána. 

V červenci byla zahájena obnova Dolního rybníka a v listopadu nám byl rybník 

předán do užívání.  Finančně na obnovu rybníka přispělo MZe.  

V Drválovicích proběhla výstavba prodloužení vodovodního řadu a obnova části 

kanalizace.  

Na hřbitově byl zprovozněn přívod a rozvod vody na zalévání. Osazena zde byla také 

dvě solární svítidla. 

2021 

Pracovníci obce zateplili archív a schodiště na „Záložně“.  

V průběhu roku se podařilo shromáždit potřebné množství podpisů k podání žádosti 

o zahájení komplexních pozemkových úprav v obou katastrech. 

Byla zpracována studie návsi v Drválovicích.  

Je vypracován nový pasport místních a účelových komunikací. 
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V Drválovicích byla opravena propadená 

část kanalizace. 

Na Stádlech proběhla další výsadba 

ovocných stromů.  

Byl opraven most a  část místní 

komunikace u Dolního rybníka 

s finančním příspěním JMK.  

V závěru roku bylo předáno staveniště 

pro výstavbu sítí pro stavební pozemky 

Nad rozpadlou.    

Na kulturním domě byla provedena 

oprava havarijního stavu střechy nad 

knihovnou. 

Ve vodojemu proběhla montáž dálkově odečítaných vodoměrů pro sledování stavu 

vodních zdrojů. 

V rámci rekonstrukce budovy základní školy byly zahájeny práce na projektové 

dokumentaci „Nástavby školní družiny a rekonstrukce kuchyně“.  

 

2022 

V lednu byla podepsána úvěrová smlouva s Národní rozvojovou bankou na 

financování prací při výstavbě sítí ke stavebním pozemkům ve výši 8 mil.Kč. 

V únoru byly zahájeny intenzivní práce na výstavbě sítí pro výstavbu rodinných domů. 

V této době se již připravuje kolaudace vybudovaných sítí - vodovodu, dešťové 

kanalizace, komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a vodovodních a 
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kanalizačních přípojek na srážkovou vodu pro jednotlivé stavebníky. Z patnácti 

prodávaných stavebních pozemků zbývá k prodeji poslední pozemek. 

Po dokončení terénních úprav okolo výstavby inženýrských sítí bude vysazeno 50 

kusů listnatých stromů, na tuto výsadbu je schválená dotace SFŽP. 

Po celé volební období se potýkáme s kalamitní kůrovcovou těžbou v obecních lesích, 

vykácené plochy jsou co nejrychleji zalesňovány.    

V oblasti kultury a sportu  

V roce 2019 byla obec pořadatelem cyklovýletu Okolo Malé Hané, který se jistě zapíše 

do historie jako jedna z největších akcí pořádaných v obci. Dále byli uspořádány dva 

plesy, než další kulturní a sportovní akce znemožnila protiepidemická opatření. 

Kroniky obce a historické materiály byly zdigitalizovány. V roce 2020 je většina akcí 

znemožněna a až v roce 2021 je možné uspořádání letních venkovních akcí posezení 

za KD, Malohanácké řemeslné jarmark a kultura a sport se rozbíhají. Ovšem na 

podzim jsou opatření opět zpřísněna. 

 V roce 2022 na jaře se dění rozbíhá  - znovu se konají koncerty, sportovní utkání a 

jiné společenské akce. Jenže do všech částí našeho života zasahuje další rána - 

válečný konflikt na Ukrajině.  Přesto musíme být optimisté, že vše bude dobré. 

Za tímto zhodnocením uplynulých čtyř let je spousta práce a času zastupitelů, členů 

jednotlivých spolků a dobrovolníků, jimž především patří poděkování za rozvoj a 

společenský život v našich obcích. 

                           Josef Pavlík – starosta obce 
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Jubilanti v měsíci  září 2022 
 

Jarmila Čaloudoví                          -                          Vanovice 

Zdenka  Pavlíková                          -                         Vanovice 

Stanislav Kohoutek                        -                         Drválovice 

Zbyněk   Ziman                                 -                         Vanovice 

Pavel Mahút                                        -                         Vanovice 

Vlastimil Šimončič                           -                        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 

 

Září  2022 

 

3.9. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 

4.9. MUDr. Nečasová Lucie Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963 

10.9. MUDr. Padalík Karel Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

11.9. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735 

17.9. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 

18.9. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko 723 184 842 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

POZVÁNKY 

 

 

 

24.9. MUDr. Pernicová Libuše Boskovice, Růžové nám. 16   774 177 804 

25.9. MDDr. Potůček Jiří Blansko, Pražská 1b 516 419 538 

28.9. MDDr. Prachařová Iva Poliklinika Blansko, Sadová 33 725 906 610 
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POUŤ  ve Vanovicích 
 
Poutní slavnost ve Vanovicích proběhne 
v neděli 25. září 2022. V kostele sv. Václava ve 
Vanovicích bude sloužena mše svatá od 10.00 
hod 
 
Již celý týden před poutí budou u KD pouťové 
atrakce 
 
 
Takže věříme v dobré počasí a užijte si tyto 
sváteční dny v pohodě a pokoji. 
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. 
 
 
 
 
 
Ve dnech  23. a 24. září 2022 proběhnou i v naší obci volby do 
zastupitelstva obce a také do Senátu. 
V pátek 23. 9. od 14.00 do 22.00, v sobotu 
od 7.00 do 14.00 hod,  v obvyklých 
volebních místnostech, ve Vanovicích 
v sále Záložny a v Drválovicích v budově 
Obecního úřadu.  Případné druhé kolo 
Senátních voleb pak za týden 30. září a 1. 
října ve stejných hodinách i místě.  
 
 
 
SPORT 
 
 
Malá kopaná  
 
      
 
Výsledky, průběžná tabulka a termíny dalších domácích utkání 
 
 

10 20.8.2022 17:00 FK Ludíkov - PANTHERS Vanovice 2 - 1 Ludíkov 

 

    

 

11 2.9.2022 17:30 

PANTHERS Vanovice - OREL ROCK 

Boskovice     5 - 0 Vanovice 

12 3.9.2022 17:00 

FC ARTIS Bedřichov - PANTHERS 

Vanovice     1 - 2 Bedřichov 

 

    

 

 
 

https://www.smfbl.cz/event/9203/
https://www.smfbl.cz/event/9203/
https://www.smfbl.cz/event/9203/
https://www.smfbl.cz/event/9203/
https://www.smfbl.cz/event/9209/
https://www.smfbl.cz/event/9209/
https://www.smfbl.cz/event/9209/
https://www.smfbl.cz/event/9209/
https://www.smfbl.cz/event/9213/
https://www.smfbl.cz/event/9213/
https://www.smfbl.cz/event/9213/
https://www.smfbl.cz/event/9213/
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Tabulka 
 

4. LIGA – LIGOVÁ TABULKA 2022 

Pořa

dí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry 

Skór

e pro 

Skóre 

proti Body 

1 TJ Šerkovice „B“ 11 10 0 1 57 17 30 

2 SOKOL Chornice 12 7 2 3 33 23 23 

3 FC Sebranice 2002 11 7 1 3 41 33 22 

4 

FC DYNAMO 

Čížovky 9 7 0 2 38 20 21 

5 TJ Rudka 11 6 0 5 35 21 18 

6 SHARKS Štěchov 11 5 2 4 37 31 17 

7 

PANTHERS 

Vanovice 12 4 1 7 27 28 13 

8 

OREL ROCK 

Boskovice 11 3 0 8 23 52 9 

10 FC ARTIS Bedřichov 12 1 1 10 23 

5

2 4 

 
Další domácí utkání, na která vás srdečně zveme: 
 

10.9.2022 17:00 PANTHERS Vanovice - TJ Rudka Vanovice 

24.9.2022 17:00 PANTHERS Vanovice - SOKOL Chornice  Vanovice 

Našemu mužstvu se v posledních utkáních opět daří, přijďte jej podpořit. 

https://www.smfbl.cz/event/9221/
https://www.smfbl.cz/event/9221/
https://www.smfbl.cz/event/9221/
https://www.smfbl.cz/event/9228/
https://www.smfbl.cz/event/9228/
https://www.smfbl.cz/event/9228/
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A závěrem zase kousek vyprávění z historie obce, tentokrát se pokusím 

z dochovaných záznamů přiblížit historii založení Záložny v naší obci. 

 

Když se v letech probuzení našeho národa vynikající vlastenci vrhli na opuštěná pole 

národního života, kde na ně čekalo mnoho a mnoho práce v šíření 

věd a literatury , cítili se někteří z nich, že k dobytí svobod je nám 

nevyhnutelně zapotřebí zámožnosti, kterou lze dobýt prací a 

spořivostí. 

Byl to nezapomenutelný František Šimáček, jenž vydal toto heslo a 

dal původ a základ ke zřizování česko-moravských „Záložních kas“.    

(nar. 2. prosince 1834 Kostelec nad Labem –  +5. května 1885 Praha) 
byl český novinář, nakladatel, spoluzakladatel Živnostenské banky 

a propagátor svépomocných spolků. Byl znalý dosahu záložních 

kas, které se v Anglii a Německu osvědčovaly a byl si vědom, 

že tuto myšlenku je třeba šířit podle jejich zakladatele 

Schulze z Deliče. Myšlenku šířil v časopise „Posel z Prahy“, 

který vydával a v kterém poučoval a nabádal náš lid 

k zakládání záložních kas. 

Jeho snažení nezůstalo bez účinku. Naši lidé, zvláště třída 

řemeslnická, která následkem světové 

výroby pod kapitalistickým tlakem klesla, pochopila význam síly 

sdružení ve spolčování se a počali 

zakládat dle dle Šimáčkova návodu 

spolkové kasy záložní. 

První tohoto druhu záložní kasa byla 

založena  roku 1859 ve Vlašimi 

v Čechách. Na Moravě byl první úvěrní 

spolek založen v Přerově.   
 
 

Od té doby byly zakládány záložny vždy častěji po celé naší vlasti česko-moravské, 

protože všude byla cítěna potřeba opatřit si levný úvěr ke zvelebení hospodářství, 

podniků a řemesel a vymanit se z rukou lichvářů a navíc k zužitkování i nepatrných 

částek, které by bez užitku ležely a nepřinášely by 

vlastníku nebo někomu jinému žádný prospěch. 

V našem nejbližším okolí byla založena záložna nejdříve 

v Letovicích v r. 1864. Hlavní budova byla postavena v r. 

1895 /dnešní Karlov/.Při jejím zakládání působili zejména 

Jan Ježek, p. Josef Čech z Novičí a bratři Vlkové ze 

Svárova.  Téhož roku byla založena i záložna ve Velkých 

Opatovicích, na jejímž založení se podíleli p. František 

Dvořáček a Josef Novák z Velké Roudky. Tato získala svoji oficiální 
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úřadovnu při dostavbě Sokolovny na náměstí 

proti autobusovému nádraží. Původně, podobně 

jako ve Vanovicích měly úřadovny sídla buď 

v soukromých nebo obecních objektech 

/hospody, školy, a pod/ 

Občanská záložna v Letovicích byla založena 

jako nevýdělečný, svépomocný, lidový peněžní 

ústav, který sloužil k povznesení a rozkvětu 

hospodářství, živností a obchodu pracovitým, 

poctivým a čestným občanům, a který za dobu svého trvání velkoryse podporoval 

humanitní, kulturní a sociální instituce. 

V roce 1953 byla Občanská záložna v Letovicích převedena pod Československou 

státní spořitelnu, dnes Česká spořitelna a.s. 

Když se přesvědčili, že tyto záložny dobře působí, začalo se uvažovat, zda by 

nebylo výhodné založit záložnu i ve Vanovicích, protože tato obec se zdála být 

dobrým střediskem i z pohledu církevního. 

Jak jinak musel u toho být p. František Břenek. Koncem září r. 1867 byla svolána 

schůze přednějších občanů z okolí a byl sestaven zařizující výbor. 

Schůze se sešla a byl ustaven zřizovací výbor, ve kterém byli František Břenek 

učitel ve Vanovicích, Josef Čech rolník z Novičí, Josef Novák, rolník z Vel. Roudky, 

František Vlk zahradník ze Svárova, Jakub Poláček, rolník 

z Vanovic, Josef Vlk, stolař ze Svárova, Jakub Vlk, domkař ze 

Svárova, Jan Sedlák, rolník Z Vanovic, Tomáš Dufka, krejčí 

z Vanovic. 

František Břenek byl pověřen vypracováním stanov a vymohl 

povolení k založení záložny a učinil ostatní potřebné kroky.  

Dne 20. října 1867 se sešla valná hromada a byla zvolena 

prozatímní správa, do níž byli zvoleni jako předseda p. Vilém 

Kuhn, ev. Vikář  z Vanovic, František Břenek – pokladník a p. 

Tomáš Kotrhonz ze Sudic jako kontrolor.. Téhož dne přistoupilo 9 členů a byly 

složeny první vklady v celkové výši 146 zl 60 kr. 

Vypracované stanovy byly podány 22. prosince c.k. místodržitelství k potvrzení, 

které se 31.12. téhož roku vrátilo. 

Místnost k výkonům záloženským byla propůjčena učebna v evangelické škole, kde 

sídlila až do doby výstavby nové budovy v r. 1896 podle plánů architekta Jindřicha 

Břeňka. 

Ustavující valná hromada proběhla dne 2.února 1868, kde byli zvoleni členové 

představenstva s výbor,                                                         / Pokračování příště/ 

 
 

Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 5,- Kč. Příspěvky můžete 

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


