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Vážení spoluobčané,    

dovolte mně, abych vás opět po měsíci pozdravil ze stránek, jak doufám,  i 
vašeho Zpravodaje.  Jistě vás překvapila hned na úvod opět nová grafika úvodní 
stránky. Musím za ni poděkovat panu Tomáši Kučerovi, který mně vyhověl a 
vkusným způsobem graficky stránku zpracoval.  
Máme za sebou i v naší obci rok 2022 a jeho závěr naplněný kulturou, sportem a 
setkáváním nejen v rodinách, ale i na veřejných akcích.  
Zkusme si ten měsíc prosinec i začátek ledna 2023 ve stručnosti připomenout. 
Po Mikuláši, který hlavně v Drválovicích navštívil a podaroval naše děti, za 
doprovodu čertů, kteří je naopak postrašili, se nezadržitelně přiblížily vánoční 
svátky. Stalo se již pěknou tradicí, že nás potěšili 18. prosince členové 
Dechového orchestru Malá Haná s předvánočním koledováním. Sešli jsme se 
před obecním úřadem, kde jsme se koledami navnadili na blížící se svátky a 
zapomněli na nadcházející vánoční shon. Účast tentokrát nebyla velká, ale kdo 
přišel, tomu určitě přispěla ke sváteční náladě. V nevlídném počasí potěšilo i 
čajové občerstvení od členů kulturního výboru.  Další akcí, která si již získává 
také na popularitě, byla možnost přinést si do domácností betlémské světlo. Akci 
organizují naši skauti, kteří světlo z Betléma dopraví do naší vlasti a potom 
rozvážejí po nádražích k vyzvednutí svým vyslancům. U nás jim je pan Luboš 
Kobylka. Asi 30 zájemců si světlo přišlo potom zažehnout u obecního úřadu i 
autobusové zastávky v Drválovicích. Stalo se svátečním doplňkem 
štědrovečerních stolů v mnoha domácnostech. A hned následující Štědrý den se 
rozzářily vánoční stromky, aby se u nich přivítaly celé rodiny při vánočních 
zvycích a vzpomínání.  
V neděli 26. prosince na svátek sv. Štěpána se opět rozzářil i náš kostel sv. 
Václava při mši svaté. 
Ve čtvrtek 29. prosince nás  po několikaleté odmlce přivítal na Záložně pěvecký 
sbor Vlastimil na svém Vánočním koncertu. Sál byl naplněn do posledního 
místečka, na některé návštěvníky se ani místo na sednutí už nenašlo. Svou 
návštěvou nás poctila i naše paní senátorka Ing. Jaromíra Vítková z Boskovic. Na 
koncertu zazněly vánoční písně nejen v podání Vlastimilu, ale vystoupili i sólisté 
Milada Dvořáková, Jaroslav Dvořák a zpěvem potěšila paní Lydie Jurková. 
Vlastimil vystoupil pod vedením své dirigentky Dagmar Lžíčařové.  
Aby se i dětem dostalo nějaké zábavy kromě sledování televize a her na 
počítačích, zajistili členové Sboru dobrovolných hasičů Vanovice pro děti 
možnost návštěvy plaveckého bazénu v Boskovicích a za 3 dny i možnost 
bruslení na stadionu v Boskovicích. Nezaháleli ani obětaví funkcionáři TJ Sokol 
Vanovice. Náš kulturní dům se v závěru roku proměnil v arénu sportu, tentokrát 
stolního tenisu. Obrovský zájem zejména mládeže o tenisový turnaj, ale i 
dospělých při jejich tradičním vánočním turnaji  určitě signalizuje, že tento sport 
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 v naší obci má spoustu nadšených pokračovatelů. Více k výsledkům ve 
sportovní rubrice. 
 
A než jsme se nadáli, byl tu Silvestr a Nový rok.  
Naši psí miláčkové si opět opět na Silvestra „užili“ radovánky svých páníčků při 
odpalování petard a ohňostrojů. Ale Nový rok již patřil centrální oslavě na hřišti 
za kulturním domem. Nejen přípitek starosty obce pana Pavlíka, ale i Novoroční 
ohňostroj rozzářil oblohu s nadějí, že ten letošní rok bude lepší než ten uplynulý, 
na který bychom mnozí nejraději rychle zapomněli. A víte určitě, co mám na 
mysli. Zdražování snad všeho, co existuje až o desítky procent, zejména potravin, 
energií, pohonných hmot, léků atd. Obrovská nejistota, co bude dál. Než se lidé 
rozkoukali, přišli vlivem inflace o 20 % svých úspor. A není tomu konec. 
Připravovaná opatření typu zdražování dalších služeb, ale i například obědů dětí 
ve školách, snahy o zavádění placení zdravotních služeb, školné a snižování 
valorizací důchodů, nesvědčí o dobrých vyhlídkách následujících dnů. A to 
pokračuje válka na Ukrajině, jejíž náklady velice silně pociťujeme. 
V závěru tohoto týdne proběhla v obou našich obcích tradiční Tříkrálová sbírka, 
která má pomoci právě nejvíce postiženým lidem, rodinám i dětem v nouzi. 
Jejich výsledky a zhodnocení se dozvíte v další části Zpravodaje. 
Začíná i hodnocení činnosti našich aktivních spolků v obci. V pátek 6. ledna 
hodnotili svou veleúspěšnou činnost v roce 2022, v roce 150. výročí svého 
založení,  naši hasiči ze SDH Vanovice. Ti  se sešli v sále na Záložně na výroční 
valné hromadě. Více zpráva o činnosti v další části Zpravodaje. 
A na co vás mohu pozvat v závěru? Asi na prezidentské volby, které proběhnou 
již v pátek a v sobotu tento týden v obvyklých časech v našich volebních 
místnostech, a také na sobotní  17. Myslivecký ples, který se koná 14. ledna v 
kulturním domě ve Vanovicích. 
Do nového roku Vám všem chci ještě jednou popřát hlavně hodně zdraví a síly, 
abychom všechny nesnáze a problémy společně překonávali.  
 
 
.                                                                                                                            Petr Dvořáček 
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Usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 
 

Datum konání:     7. 12. 2022 
 
Čas konání:           17:00 hod. 
  
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:          Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka 

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

 
Omluveni: Josef Pavlík ml. – příchod 17.15 hod. 
 
Ověřovatelé:   Petr Dvořáček 
 Miroslav Přibyl 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
Program:    

   
1. Kontrola usnesení 1. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Plán inventur za rok 2022 

4. Složení inventarizačních komisí 

5. Pověření k sestavení rozpočtových opatření 

6. Příloha č. 2 ke Smlouvě č.20/18 o odstraňování a separaci komunálního 

odpadu 

7. Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 20-1/22 o odběru a odstraňování odpadů od ob-

čanů ve Sběrném dvoře Letovice 

8. Smlouva o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví 

č. 2258041101 

9. Smlouva o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny úvěru poskytnutého 

Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2259041101 

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 

2258041101 – 11 

11. Zástavní smlouva k pohledávkám z pojistného plnění č. 2258041101-3 

12. Návrh smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny 

13. Rozpočtová opatření 

14. Různé, závěr 
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a) Usnesení 1/2: ZO schválilo program 2. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/2: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 1. zasedání zastupitel-

stva obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/2: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/2: ZO schvaluje plán inventur za rok 2022 
e) Usnesení 5/2: ZO schvaluje složení inventarizačních komisí 

f) Usnesení 6/2: ZO schvaluje pověření starosty obce k přijímání navýšení 

rozpočtových opatření a navýšením rozpočtu na jeden paragraf na straně 

výdajů v celkové částce 100.000,- Kč a na straně příjmů v neomezené výši 

s tím, že zastupitelstvo obce bude na nejbližším řádném zasedání se schvá-

leným rozpočtovým opatřením seznámeno 

g) Usnesení 7/2: 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 a pověřuje starostu obce podpisem přílohy č. 2 

h) Usnesení 8/2: ZO schvaluje Přílohu č. 1 ke Smlouvě o odběru a odstraňo-

vání odpadů od občanů na Sběrném středisku odpadů LETOVICE č. 20-

1/22 s firmou Technické služby Malá Haná s.r.o., Sudice 164, 680 01 Sudi-

ce, IČ 070 37 970 a pověřuje starostu obce podpisem přílohy č. 1 

i) Usnesení 9/2: ZO schvaluje  Smlouvu o investičním úvěru v rámci progra-

mu Investiční úvěry Lesnictví č. 2258041101 (dále jen jako „Smlouva o 

úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupi-

telstva, na základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., 

sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále 

jen jako „PGRLF“) poskytne obci investiční úvěr ve výši 788.000,- Kč (dá-

le jen „Úvěr“), na pořízení nového traktoru VEGA EXCELLENT  

vč. příslušenství a nového navijáku UNIFOREST vč. příslušenství a 

obec je povinna peněžní prostředky z Úvěru PGRLF vrátit za podmínek 

uvedených ve Smlouvě o úvěru a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

j) Usnesení 10/2: ZO schvaluje   Smlouvu o poskytnutí finanční podpory sní-

žení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu 

Investiční úvěry Lesnictví č. 2259041101 (dále jen jako „Smlouva o pod-

poře“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitel-

stva obce, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu maxi-

málně ve výši 394.000,- Kč na snížení jistiny Úvěru dle Smlouvy o úvěru, a 

to za podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy 
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k) Usnesení 11/2: ZO schvaluje  Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím 

převodu práva a o výpůjčce č. 2258041101-11  (dále jen jako „Budoucí 

smlouva“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastu-

pitelstva obce, na základě které se obec zaváže do stanovené doby uzavřít 

s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o za-

jišťovacím převodu práva a o výpůjčce, za podmínek dále uvedených 

v Budoucí smlouvě a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Smlouva o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako 

„Smlouva o zajišťovacím převodu  práva“) za podmínek a ve lhůtě dle 

Budoucí smlouvy, dle jejího návrhu, který je součástí Budoucí smlouvy, 

která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec 

k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněně převede své 

vlastnické právo k předmětu zajištění na PGRLF, a to dále za podmínek 

uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy.  

l) Usnesení 12/2: ZO schvaluje  Zástavní smlouvu k pohledávkám 

z pojistného plnění, uzavírané mezi obcí jako zástavcem a PGRLF jako zá-

stavním věřitelem (dále jen „Zástavní smlouva k pojistnému plnění“), 

kterou se k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, a to až do vý-

še 788.000,- Kč  s příslušenstvím, a k zajištění budoucích pohledávek 

PGRLF, včetně pohledávek podmíněných, smluvních pokut a pohledávek 

na vrácení bezdůvodného obohacení, které budou vznikat ze Smlouvy o 

úvěru v době do 30.11.2035 a to až do výše 788.000,- Kč, zřizuje ve pro-

spěch PGRLF zástavní právo k budoucím pohledávkám z pojistného plnění 

z pojistné smlouvy, kterou je sjednáno pojištění nového traktoru VEGA 

EXCELLENT vč. příslušenství a nového navijáku UNIFOREST vč. Příslušen-

ství a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

m) Usnesení 13/2: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17 

n) Usnesení 14/2: ZO schvaluje navýšení ceny 1 m³ odebrané pitné vody 

z vodovodního řadu obce Vanovice  a části obce Drválovice od 1. 1.2023 na 

50,- Kč bez DPH za 1m³ 

o) Usnesení 15/2: ZO pověřuje starostu obce ke sjednání ekonomicky nejvý-

hodnější smlouvy na odběr elektrické energie za tzv.spotové ceny na ob-

dobí nejvýše 12 měsíců a pověřuje jej podpisem smlouvy 

p) Usnesení 16/2: ZO bere na vědomí vyvěšení záměru na pronájem části po-

zemku p.č. 1041 v k.ú. Vanovice 

q) Usnesení 17/2: ZO schvaluje vyřazení majetku dle vyřazovacího protokolu 

č. 1 
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Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 
 

Datum konání:    21. 12. 2022 
 
Čas konání:           17:00 hod. 
  
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:          Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka 

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

 
Omluveni: Josef Pavlík ml. 
 
Ověřovatelé:   Bc. Svatopluk Dračka 
 Lenka Chalupová 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
Program:    

   
15. Kontrola usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce 
16. Zpráva o činnosti výborů 
17. Rozpočtový výhled na roky 2023 - 2026 

18. Návrh rozpočtu obce Vanovice na rok 2023 

19. Plánovací smlouva 

20. Úprava smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

21. Smlouva o pronájmu části pozemku 

22. Rozpočtová opatření 

23. Pověření k sestavení rozpočtového opatření 

24. Různé, závěr 

 

 

r) Usnesení 1/3: ZO schválilo program 3. zasedání zastupitelstva obce 

s) Usnesení 2/3: ZO bere na vědomí, že kontrola plnění usnesení z 2. zasedá-

ní zastupitelstva obce bude provedena na 4. zasedání zastupitelstva obce 

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

u) Usnesení 4/3: ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 - 
2026 

v) Usnesení 5/3: ZO schvaluje rozpočet obce Vanovice na rok 2023 
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w) Usnesení 6/3: ZO schvaluje Plánovací smlouvu s pí A.B. a pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy 

x) Usnesení 7/3: ZO schvaluje změnu termínu založení stavby, zhotovení zá-

kladů, případně základové desky na základě stavebního povolení či jiného 

oprávnění provést stavbu, a to do 30.9.2023 ve Smlouvě o uzavření bu-

doucí kupní smlouvě k pozemku p.č. 448/14 v k.ú. Vanovice 

y) Usnesení 8/3: ZO schvaluje Smlouvu o pronájmu části pozemku o velikosti 

17 m² z p.č. 1041 v k.ú. Vanovice dle situačního plánku, který je přílohou 

smlouvy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

z) Usnesení 9/3: ZO pověřuje starostu obce sestavením a schválením rozpoč-

tového opatření za měsíc prosinec 2022 na straně příjmů a výdajů 

v neomezené výši 

aa) Usnesení 10/3: ZO bere na vědomí nový ceník na ukládání odpadů na 

Skládce Březinka II. v roce 2023 od firmy P-D Refractories CZ a.s., Nádraž-

ní 218, 679 63 Velké Opatovice, IČ 163 43 409 o pověřuje starostu obce 

k podpisu tohoto ceníku  

 
Komentáře a fotky z akcí aneb Pořád se něco děje… 
 
 
Koledování s orchestrem Malá Haná před Záložnou 

Je vždycky dobře, když se i do naší obce vracejí  založené zvyky i tradice. Tak 

tomu bylo i v neděli 18. prosince, kdy mezi nás na svém předvánočním 

koledování zavítal Dechový orchestr Malá Haná. Je šest obcí, které pravidelně 

v tomto čase navštěvuje, aby potěšil posluchače svými koledami a navodil tu 

správnou předvánoční atmosféru. Nebylo nás tady letos moc, ale odcházeli jsme 

naplněni krásou lidových koled v jejich podání i zahřátí dobrým čajem od 

kulturního výboru.  
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Betlémské světlo i v našich domovech 

 

Další předvánoční akcí, která i v letošním roce potěšila dušičky několika desítek 

našich občanů v obou obcích, bylo betlémské světlo, které se po putování 

z Betléma  díky našim skautům dostalo i do České republiky a už poněkolikáté 

díky Luboši Kobylkovi i do našich domovů, aby rozsvítilo sváteční stoly v našich 

domácnostech. Obě naše zasněžené obce byly tou správnou předvánoční 

kulisou. 

 

 

Vánoční koncert 

Obecní úřad Vanovice společně s pěveckým sborem Vlastimil opět po několika 

covidových letech uspořádal v sále na Záložně Vánoční koncert. Ten se konal ve 

čtvrtek 29. prosince. 

Přeplněný sál přivítal 

v úvod senátorku za náš 

obvod p. Ing. Jaromíru 

Vítkovou i sólisty, kteří se 

sborem účinkovali. 

Milada Dvořáková – 

příčná flétna, Jaroslav 

Dvořák – trubka a Lydie 

Jurková – soprán. Sbor 

dirigovala paní Dagmar 

Lžíčařová. Skvělý zážitek. 
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Plavání a bruslení 

 

SDH Vanovice a Vísky 

zajistili hodinové pronájmy 

lázní Boskovice a to 27. 

prosince a také zimní 

stadión  o tři dny později. 

Dětem, ale i jejich 

doprovodu se tak nabídla 

možnost skvělé zábavy 

v čase vánočních prázdnin. 
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Novoroční ohňostroj 

s přípitkem 

 

O tom, že se situace 

s covidem vrací alespoň 

po stránce společenských 

událostí svědčí i dříve již 

také tradiční akce. Ano, 

Obec Vanovice 

uspořádala na Nový rok, 

dříve tradiční Novoroční 

ohňostroj spojený 

s přípitkem starosty obce 

v oblíbeném prostoru za 

kulturním domem. Ohňostroj i když nebyl dlouhý, rozzářil oblohu a byl dobře 

viditelný z obou našich obcí. Potom již následovalo vzájemné setkávání občanů 

spojené s přípitkem na šťastný nový rok 2023. Jsem rád, že na Silvestra ubylo 

velké množství domácích ohňostrojů, které netěšili hlavně naše zvířecí miláčky. 

Výroční valná hromada SDH 

V pátek  6. ledna  se rozzářil sál Záložny ve Vanovicích při slavnostní Výroční 

valné hromadě Sboru 

dobrovolných hasičů 

Vanovice. Zaplněný sál, 

většina členů 

v slavnostních uniformách, 

pozvaní hosté z okrsku 

Šebetov i SDH Drválovice , 

prostě skvělá atmosféra jak 

to u hasičů bývá. A bylo co 

hodnotit, zvláště , když 

v uplynulém roce jsme 

oslavili 150.výročí založení 

sboru. V závěru Zpravodaje 

najdete výroční hodnotící zprávu, kde se dozvíte více.   



 12 

 

A to jsou členové sboru při slavnostním focení 

 

Tříkrálová sbírka 

A hned den následující jsme mohli u našich domovů přivítat skupinky 

Tříkrálových koledníků, při Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita Blansko a 

organizuje prakticky každá obec  
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Do akce se aktivně zapojilo celkem 12 dětí ve čtyřech skupinách, a chtěli bychom 

všem koledníkům moc poděkovat. Stejně tak p. Lence Chalupové – 

místostostarostce, která v letošním roce sbírku organizovala. 

Vaše dary, které jste věnovali v našich obcích dosáhly částky   27 819 Kč. 

Moc děkujeme. Peníze budou použity na pomoc lidem v těžké situaci a k rozvoji 

služeb Charity, zejména pro pečovatelky při cestách k lidem na Blanensku, nebo 

vybavení Mobilního hospice sv. Martina. Podpořeny budou i zdravotně postižení 

lidé i rodiny s dětmi v nouzi a na rozvoj práce s dobrovolníky. Charita bude 

pomáhat i lidem v těžkých finančních situacích, například z důvodů energetické 

krize, zdražováním potravin a lidem, kteří pomoc akutně potřebují. 
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Ohlédnutí za prvním půlrokem ve škole 

Ve čtvrtek 1.9. 2022 ZŠ a MŠ Vanovice, za přítomnosti zástupců obce, slavnostně 

zahájila nový školní rok 2022/2023. Ke školní docházce nastoupilo 24 dětí 

v mateřské škole a 21 dětí v základní škole. Žáci základní školy absolvovali 2.9. 

vycházku do Drválovic, od 5.9. pak započala pravidelná výuka.  

              V průběhu září – prosince jsme pro žáky uspořádali řadu akcí.                

Nejprve přijelo sférické kino, které dětem MŠ a žákům ZŠ promítlo v sále kulturního 

domu pořad o podmořském životě. Pak k nám zavítala paní Hájková z Etických dílen, 

která s pořady: „ Jak je Ti?“ a „ Buďme dobrými kamarády “ pracovala na posilování 

kamarádských vztahů ve třídách i ve školce.                     Žáci 4. ročníku v říjnu 

navštívili dopravní hřiště v Blansku.                              Zájezd do Brna jsme 

uskutečnili 7.10., kdy jsme navštívili dům ekologické výchovy Lipka. Menší děti – 

MŠ + 1. ročník v programu Jabloňka a Ořešánek sklidili úrodu jablek, vymoštovali a 

nabarvili hedvábí listy z ořechu. Vyrobili si skřítka Ořešánka a hudební nástroje ze 

skořápek ořechů. Starší děti v programu Jak roste chleba shlédly video o pěstování 

obilí, vyzkoušely cep, namlely obilí, zadělaly těsto a vlastnoručně si upekly 

dalamánek z chlebové mouky.  

Hned týden na to nás navštívila paní spisovatelka Lenka Jakešová. Představila dětem 

svoje knihy, přečetla a s dětmi zazpívala řadu písniček. 

Měsíc říjen ve škole uzavřela třídenní návštěva České školní inspekce. 

Chmurné 

listopadové dny 

nám prosvítilo 

veselé vystoupení 

divadla Tetiny na 

cestách a hned po 

státním svátku 

jsme navštívili 

Centrum 

polytechnické 

výchovy při ZŠ v Boskovicích. Tentokrát žáci pozorovali vlastnosti látek a vyráběli 

ježečka.  

Také jsme v listopadu vyhodnocovali školní soutěž Ukaž, co umíš! Žáci s rodiči 

doma vyráběli z přírodnin a ve škole proběhla výstavka. A kdo vyhrál? Všechny 

výrobky byly tak nápadité a krásné, že odměnu a diplom dostali úplně všichni. Na 

konci měsíce odborná komise žáků 2. - 5. ročníku „ přezkoušela“  naše prvňačky a 
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povolila jim předání Slabikáře. To byl velký svátek a děvčata Nelinka, Klárka a 

Natálka jsou čtenářkami ! 

Z grantového programu MŽP přijela za našimi žáky návštěva s úžasným programem 

Týna a Mikeš staví dům. Děti prostřednictvím 

stavebnic stavěly ekologicky úsporné domy.  

A už tu byl prosinec a s ním nadílka Mikuláše – po 

covidových uzávěrách konečně přišel osobně a měl 

s sebou anděla i čerta. Naštěstí máme hodné děti a 

tak 

nikoho 

neodne

sli . 

Po 

návštěv

ě 

Mikulá

še jsme ještě stihli shlédnout výsadbu 

stromků  u stavebních parcel mezi 

Vanovicemi a Drválovicemi. Děti si 

vlastnoručně zasadily stromek a pojmenovaly jej Švestík, pro zdárný růst mu 

zarecitovaly, zazpívaly a dokonce zatančily. Vůbec nevadilo, že pršelo, foukal vítr a 

bylo docela chladno, stromek Švestík byl řádně přivítán. 

Čas rychle ubíhal,  nejprve nás s Vánočním programem navštívili učitelé ZUŠ Velké 

Opatovice a po návštěvě krmelce a Vánočním posezení ve třídách konečně přišly 

vytoužené Vánoce. Ale ani ty se dlouho nezdržely a už tu máme nový rok.  

Přejeme Vám všem pevné zdraví, trochu štěstí a hodně radosti ze života. Těšíme se 

na setkání při oslavě 

Dne matek a při 

plánovaných oslavách 

140. výročí založení 

školy ve Vanovicích.  

Za všechny děti a 

zaměstnance ZŠ a MŠ 

Vanovice   

Mgr. Ivana Pfefrová, 

ředitelka školy 
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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 

 

LEDEN  2023 
 

1. 1. MDDr. Hájková Barbora Blansko, Gellhornova 9,                        725 332 967  

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

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

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

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

21.1. MUDr. Chatrný Martin Boskovice, Lidická 8           734 231 260   

22.1. MUDr. Jaklová Eva   Boskovice, Smetanova 24      516454 046 

28.1. MDDr. Veselý Petr  Letovice, Masaryk nám.38      792 325 591                                  

                                                                                                                      

29.1.MDDr. Javorská Aneta PoliklinikaBlansko, Sadová33,                  

516 488 455                                                                                         

 

Jubilanti v měsíci  leden 2023   
 

Luboš Kupsa              -                          Vanovice     

Ivanka Blablová       -                           Drválovice 

Renata Kohoutková   -                       Drválovice   
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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. 

 

 

Přivítali jsme do života        

Michal          Lefler             -                           Vanovice        

 

 Rodičům blahopřejeme a novorozenci přejeme všechno nejlepší do 

dalších let života. 

 

POZVÁNKY 
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Zpráva o činnosti SDH Vanovice za rok 2022 

     Vážení bratři a sestry hasiči, vážení hosté, dovolte abych 

Vás seznámil s činností našeho sboru za rok 2022. Nejprve však 

uctěme minutou ticha památku těch bratrů a sester, kteří se 

dnešního dne nedožili. 

     Uplynulý rok se nesl jednoznačně v duchu oslav 150. výročí 

založení našeho sboru, na které jsme se připravovali de facto již od poloviny roku 

2021. Pokud mám tedy stručně zhodnotit činnost našeho sboru za uplynulý rok 

2022, tak musím zmínit již poslední lednový víkend, ve kterém jsme po silném 

nárazovém větru museli upevnit několik odlétnuvších šablon hliníkové střešní 

krytiny na naší škole. 

     Patrně nejnáročnější zásah na nás však čekal v únoru a to při zásahu při požáru 

rodinného domu č. 196 ve Vanovicích. Jako první jednotka na místě jsme začali 

hasební práce za využití nedalekého hydrantu, po uhašení požáru pak bylo 

samozřejmostí přidat pomocnou ruku i při odstraňování jeho následků. Podíleli jsme 

se rovněž na organizaci následné finanční sbírky pro postiženou rodinu, realizované 

ve spolupráci s obcí. Hned o pár dnů později, jsme byli vysláni k požáru louky a kraje 

lesa mezi Vanovicemi a Borotínem. Na konci března, pak sbor uspořádal brigádu na 

úklid okolí dolního rybníka. Začátkem dubna, to pak byl tradiční sběr železného 

šrotu, konec tohoto měsíce se pak nesl v zorganizování oslavy pálení čarodějnic za 

Kulturním domem. V květnu jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Borotíně, kde se 

nám nepodařilo i přes obrovské úsilí a nasazení dokončit požární útok a vztyčený 

červený praporek nám dal jasný signál, že tuto soutěž, jako již tradičně, rozhodně ani 

letos nevyhrajeme. Nicméně již v této době jsme se soustředili především na 

přípravy již avizované oslavy založení našeho sboru, ale nezapomnělo se ani na 

předprázdninové vyčištění požární nádrže. Přípravy postupně gradovaly de facto až 

do začátku července, scházeli jsme se pravidelně k pátečním brigádám. V rámci 

příprav, byla mj. nově natřena vrata požární zbrojnice, nově byl nastříkán Stratílek, 

nemalá pozornost byla věnována úklidu požární zbrojnice a přípravě areálu za 

kulturním domem. Před oslavami jsme ještě podpořili kamarády hasiče na Vískách, 

kde jsme se zúčastnili Memoriálu Jiřího Přichystala.   

     Vrchol našeho snažení pak přišel 2. července 2022, tedy v den, kdy jsme se 

rozhodli to naše krásné výročí 150. let od založení našeho sboru oslavit. Slavnostní 

schůze, ukázky historické i moderní techniky, slavnostní průvod i následné posezení 

na kulturním domem. To vše ve spojení s bezchybným počasím, precizní organizací a 

neobyčejným kulinářským umem kuchařek místní školy Boženy Sedláčkové a Jitky 
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Zoubkové, které nám na slavnostní oběd připravili doslova luxusní výpečky, mělo 

jediný možný výsledek. Perfektní zážitek pro každého, kdo se těchto našich oslav 

zúčastnil, a bylo jedno, zda se jednalo o hasiče, nebo o zvídavého návštěvníka. 

Prostě všechno klaplo tak, jak mělo a oslavy byly po právu veřejností hodnoceny 

velmi pozitivně. Dva dny po oslavách, bylo jako poděkování všem, uspořádáno 

posezení pro členy a příznivce hasičů, kteří se na organizaci této poměrně náročné 

akce podíleli. Ještě doplním, že v rámci slavnostní schůze, obdržel náš sbor Stuhu 

k historickému praporu III. stupně, jako poděkování obce, jsme pak obdrželi pamětní 

historickou přilbu. Nemohu rovněž nezmínit, že v rámci oslav, představil náš sbor 

veřejnosti nový kus hasičské techniky a to historicky první hasičské zásahové 

motorové kolo. Velké poděkování patří především Filipu Maršálovi, který si renovaci 

a představení této techniky vzal jako osobní závazek a hrdě pak na něm v rámci oslav 

dlouho kroužil v okolí naší hasičské zbrojnice. 

   V polovině července, jsme ještě uspořádali tradiční rybářské závody dospělých. Co 

čert nechtěl, asi půl hodiny před začátkem, byla naše zásahová jednotka, vyslána 

k požáru lesní hrabanky a suchých pařezů v lese u vysílače v Dválovicích. Zde jsme 

mohli poprvé skutečně vyzkoušet a ocenit pohon 4x4 u našeho zásahového vozu, se 

kterým jsme i s přívěsným vozíkem, dokázali vystoupat až k samotnému vysílači. Po 

návratu ze zásahu jsme se samozřejmě vrátili k rybníku a závody mohly 

plnohodnotně pokračovat. Na doplnění bych chtěl ještě zmínit rybářské závody pro 

děti, které proběhli v témže víkendu. V srpnu jsme se pak podíleli na zajištění oslav 

ke 140. výročí založení SDH Březiny. Začátkem září, proběhla na základě požadavku 

obce, brigáda na čištění mostu pod komunikací u Vojtěchových a to za spoluúčasti 

sborů z Borotína a Drválovic. Další zářijovou akcí s naší účastí, byla dálková doprava 

vody vahadlovými stříkačkami v Úsobrně, nesoucí název „Voda koňko přes tře 

kraje“, kde byl vytvořen rekordní zápis do České knihy rekordů v délce úseku, na 

který se voda dopravovala. Akce se zúčastnilo 39 historických stříkaček, voda byla 

dopravena do vzdálenosti 3.800 metrů a bylo spotřebováno, resp. z vodního zdroje 

odčerpáno 17.500 litrů vody. Konec větších místních kulturních akcí uplynulého 

roku, pak představoval Sósedské předpouťové pokec. Na konci září, byla naše 

zásahová jednotka, vyslána na pátrací akci v okolí autostrády, ve spolupráci s policií 

jsme pátrali po pohřešované ženě s malým dítětem, do této pátrací akce byl nasazen 

i policejní vrtulník. V průběhu pátrání pak bylo zjištěno, že žena i s dítětem tajně 

vycestovala do Jižní Ameriky. V říjnu proběhlo školení zásahové jednotky na práci s 

hydranty. Konec tohoto měsíce se pak nesl v organizaci lampionového průvodu, a 

následující den jsme pomáhali při výlovu rybníka ve Slatině. Poslední měsíc 

uplynulého roku, jsme se zúčastnili večerního námětového cvičení v Úsobrně, jehož 

předmětem bylo pátrání po třech pohřešovaných osobách. V období zimních 
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prázdnin, jsme zajistili relax v lázních Boskovice a bruslení na tamním zimním 

stadionu. 

     Na závěr bych chtěl ještě zmínit, že v uplynulém roce oslavil náš nejstarší člen Ing. 

Vladimír Hruška krásné 75 narozeniny a ještě jednou bych mu chtěl na tomto místě 

poděkoval za jeho dlouholetou činnost pro sbor. Upřímné poděkování patří ale 

především všem, kteří se na činnosti a zajištění chodu našeho sboru v uplynulém 

roce na úkor svého volného času podíleli a je jedno, zda se jednalo o hasiče, nebo 

někoho, kdo činnost našeho sboru pouze podporuje. Přeji tedy všem členům našeho 

sboru a jejich rodinám v roce 2023 především pohodu, klid a zdraví. 

  Bc. Svatopluk Dračka – starosta sboru 

 
 
 
SPORT 
 
STOLNÍ TENIS 
 
 
Regionální přebor III. třídy                                       Regionální 
přebor IV. třídy 
 
Rájec-Jestřebí C - Vanovice A  10 : 8                   Vanovice B - Letovice B  11 : 7 
Body: Gonšor M.        2,5                                        Body: Chalupa D.           4,5 
          Palbuchta K.      2,5                                                  Kubín F.                   3  
          Klement R.          2                                                     Palbuchta K.         2,5 
          Kubín F.                1                                                      Chlup R.                1 
 
 
 
VÁNOČNÍ TURNAJ ŽACTVA 
Tělovýchovná jednota Sokol Vanovice v rámci kroužku stolního tenisu 
uspořádala 
ve středu 21. 12. 2022 žákovský turnaj. Zúčastnilo se celkem 13 chlapců a 
děvčat. 
Pohár pro vítěze vybojoval        Šimon Řehák.   Další pořadí:  
                                                                                          2. Erik Burkoň 
                                                                                          3. Štěpán Pírek    
                                                                                          4. Dominik Veselý 
                                                                                          5. Anna Poláková 
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SILVESTROVSKÝ TURNAJ REGISTROVANÝCH HRÁČŮ 
Tradičního turnaje se zúčastnilo 6 hráčů. 
Pořadí: 1. Michal Gonšor   (zvítězil počtvrté v řadě, předtím také v roce 2013) 
             2. Jiří Dokoupil 
             3. Kryštof Palbuchta 
             4. František Kubín 
             5. Roman Klement 
             6. Pavel Lébiš 
 

   
   
   
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Jitka 
Špidlová 
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A závěrem, zase trochu historie. Posledně jsme skončili vyprávění o historii 

Záložny ve Vanovicích a jak jsem slíbil , rád bych vám pověděl něco o jedné 

z dalších významných osobností z naší obce, tentokrát o JUDr.Vojtěchu 

Přichystalovi 

Záznam o narození 

Vojtěch Přichystal se narodil 27.11. 1909 ve Vanovicích v domě č.p. 

122, jako páté dítě domkaře   

Josefa a Františky 

Přichystalových. Jejich předci 

v těchto prostorách pracovali 

jako tkalci pro úpravnu a barvírnu 

v Letovicích. (Jan Přichystal, 

jeho děda). Tkaní ve fabrice 

skončilo kolem roku 1800 a 

jednotlivé dílny byly prodány 

familiantům. 

 Vojtěch, protože byl z dětí 

nejnadanější, zpočátku absolvoval 

vanovickou obecnou školu. Po   

vychození měšťanky se jako 

nadaný žák i za svízelných 

hospodářských poměrů přihlásil na 
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reálné gymnázium v Boskovicích 

a po jeho úspěšném zakončení 

maturitní zkouškou, jako nejlepší 

žák ročníku nastoupil ke studiu 

na Právnickou fakultu Karlovy 

univerzity v Praze, kde promoval 

v r.1933 a získal titul JUDr.  

Po půlroční nezaměstnanosti 

(byla světová hospodářská krize) a bezplatné praxi byl přijat do 

soudních služeb pro obvod vrchního 

soudu v Košicích. Pracoval jako 

soudcovský čekatel a později soudce 

u několika soudů na východním 

Slovensku. 

V Košicích prožil evakuaci jižního 

Slovenska a na jaře 1939 v Dobšiné 

vytvoření takzvaného Slovenského 

štátu. Jako Čech byl propuštěn 

z jeho služeb a v červnu 1939 

převzat do soudních služeb 

v českých zemích. Od té doby 

pracoval jako soudce u okresního a krajského soudu v Brně. 

V roce 1942 byl jako okresní soudce přidělen do sekretariátu 

Nejvyššího soudu v Brně, kde pracoval do konce roku 1950, kdy 

byl Nejvyšší soud přemístěn do Prahy.  

Od roku 1948 byl členem 

KSČ. Od února 1950 byl 

zaměstnán u krajského soudu 

v Brně, jako předseda 

trestního odvolacího senátu a 

od února 1953 jako náměstek 

předsedy Krajského soudu. 



 24 

Od května 1960 byl přidělen legislativnímu odboru Ministerstva 

spravedlnosti v Praze k výpomoci při pracích na novelizaci 

trestního zákona a trestního řádu. Později byl jmenován vedoucím 

odboru legislativy ministerstva spravedlnosti, pak ředitelem 

trestního úseku tohoto ministerstva. Při dovršení šedesáti let byl 

vyznamenán státním vyznamenáním „Za vynikající práci“. V květnu 

1970 byl jmenován předsedou Nejvyššího soudu ČSSR, byl členem 

legislativní rady vlády, členem vědeckého kolegia věd a státu, 

členem Československé akademie věd, členem katedry trestního 

práva a kriminalistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  

V těchto funkcích setrval do 20. října 1972, kdy po krátké těžké 

nemoci ve státním sanatoriu v Praze zemřel na srdeční infarkt. 

Jeho památku uctili poslanci Federálního shromáždění na schůzi 

konané 31. října 1972. 

Tolik ve stručnosti životopis tohoto původně chudého chlapce 

z Vanovic.  

 

Upozornění všem odběratelům Zpravodaje na rok  2023: 

 

Tento měsíc bude Zpravodaj dodán do Vašich domácností podle 

stavu k 31.12. 2022. Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku a 

nauhradili poplatek, v příštím měsíci již Zpravodaj neobdržíte. 

 

Příloha :   Upozornění SDH Vanovice – prevence čištění komínů 

 

Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena 

Zpravodaje je 5,- Kč. Příspěvky můžete zasílat  na e-mailovou 

adresu: vanovice@vanovice.cz 

Vchod do školy roku 1933 

mailto:vanovice@vanovice.cz

