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Vážení spoluobčané,    

je  začátek měsíce února a opět  k vám  přicházíme s obecním 
Zpravodajem. Jsem rád, že všichni naši čtenáři se k odběru 
přihlásili i na letošní kalendářní rok.  Já se pokusím přinášet 
Vám měsíční přehled událostí v obci, pozvánky na příští akce, 
společenskou kroniku a snad i něco zajímavého z historie naší obce. Měsíc leden, 
který, který nám svými rozmary počasí připomínal spíš listopad, byl 
poznamenán asi třemi významnými událostmi, které vám později i fotkami 
přiblížím podrobněji. 
Mám na mysli 17. Myslivecký ples, který v našem kulturním domě za velké účasti 
proběhl 14. ledna, potom obě kola prezidentských voleb a nemohu zapomenout 
ani na výroční členskou schůzi hasičů v Drválovicích. 
V měsíci lednu rovněž úspěšně proběhla kolaudace inženýrských sítí pro 
výstavbu domků mezi oběma našimi obcemi. Zde bych chtěl konstatovat, že již 
všechny pozemky jsou prodány a na jaře očekáváme v tomto prostoru čilý 
stavební ruch. 
Pracovníci obce se mezi úklidem občasného sněžení pustili do opravy podlah ve 
sklepě kulturního domu, které již výměnu nutně potřebovaly. Úklid sněhu 
probíhá oproti některým obcím téměř okamžitě. Týká se to jak chodníků a 
hlavních cest na hřbitově, který provádí s naší technikou p. Mirek Přibyl, Pavel 
Holman, tak i místních komunikací ve vlastnictví obce, jejichž úklidu se díky 
výkonnému traktoru skvěle zhostil p. Ladislav Marek. 
Myslím, že jim oběma mohu za kvalitní práci za nás všechny poděkovat. 
Když už jsem u těch díků. Obdrželi jsme v průběhu měsíce poděkování Charity 
Blansko za organizaci Tříkrálové sbírky, kterou jsem hodnotil posledně, a jejíž 
výnos byl i v okrese Blansko rekordní.  
Více v další části Zpravodaje. 
Členové zastupitelstva obce spolu s dalšími odpovědnými občany ukončili 
inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2022, s jejichž výsledky vás seznámím 
v březnovém Zpravodaji. 
Zasedání zastupitelstva obce proběhlo 30. ledna  a kromě obvyklých částí 
programu doporučilo k podpisu novou  smlouvu na odběr elektřiny na celý rok, 
která bude založena na spotových cenách, jež jsou v současné době pro obec 
výhodnější, než vládou stanovené zastropované ceny. V případě jejich navýšení 
nepřekročíme zastropované ceny a máme možnost smlouvu do měsíce 
vypovědět. U plynu pro obec, kulturní dům,  školu i hasičárnu v Drválovicích 
máme cenu zatím zastropovanou podle původní smlouvy v původní výši i pro 
rok 2024. Z výborů zřízených obecním zastupitelstvem zasedal výbor kulturní, 
který  nyní intenzivně připravuje na maškarní karneval, jenž proběhne v sobotu 
25. února v kulturním domě, pozvánku naleznete v další části Zpravodaje. 
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Chtěli bychom vás všechny požádat, pokud máte možnost u svých 
zaměstnavatelů, nebo i vy sami přispět drobným dárky či finanční hotovostí, 
o zakoupení výher do tomboly. Výhry nebo finance můžete odevzdat na Obecním 
úřadě ve Vanovicích nebo přímo paní místostarostce Lence Chalupové, a to co 
nejdříve. 
Zastupitelstvo rovněž rozhodlo podat na ministerstvo financí,  popř. 
ministerstvo pro místní rozvoj, žádost o dotaci na výstavbu školní družiny a 
úpravy kuchyně ve škole. Projekt je plně připraven k realizaci. Celkové náklady 
jsou rozpočtovány na více jak 22 milionů Kč a dotační podpora by v případě 
úspěchu žádosti byla 70 %.  Pokud chceme tento pro obec důležitý projekt 
realizovat, je nutné využít každé výzvy, která se k podpoře nabízí. Již od začátku 
jsme avizovali, že bez dotace projekt nebudeme realizovat. A ty dotační možnosti 
se již krátí vzhledem k propadům státního rozpočtu. 
Rovněž jsme schválili návrh starosty obce na podání žádosti o dotaci na 
vybavení hasičského sboru potřebnou výstrojí i výzbrojí a druhou žádost o 
podporu na úpravu návsi v Drválovicích. V případě úspěchu budou obě akce 
realizovány v letošním roce. 
V dnešním Zpravodaji bude trochu více tabulek. Jednak výsledky volby 
prezidenta a také dost důležité tabulky na srovnání třídění odpadů v našich 
obcích. Více se k problému vrátím v úvodním komentáři před tabulkami. 
A nebude chybět ani historie.  

Tentokrát se budu věnovat zase jedné 
významné osobnosti z dějin Vanovic. Vše 
vzniklo tím, že nám paní Zdena Rejdová 
donesla na obec fotku pana faráře Jana 
Beneše, což byl nástupce Samuela 
Nagyho. Po službě v Nosislavi byl 
povolán do Vanovic a působil na zdejší 
farnosti až do své smrti. Je pochován na 
našem hřbitově. Byl superintendentem 
církve na Moravě. Od jeho narození 
uplyne letos 200 let a 140 let od jeho 
úmrtí. Více již v závěru Zpravodaje.  
 
A i když už jsme to udělali osobně , chtěl 
bych i v tomto úvodníku závěrem popřát 
vše nejlepší ke kulatým narozeninám 
našemu nejstaršímu občanovi, p. 
Vladimíru Čejkovi z Vanovic. Vše nejlepší, 
moc si Vaší práce pro obec vážíme a 
přejeme i nadále hodně zdraví,  tělesného i 
duševního.                                     
                                                  Petr Dvořáček 
 
 Foto: Lada Kučerová 
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Usnesení z 4. zasedání  zastupitelstva obce Vanovice 
 

        
Datum konání:    30. 1. 2023 

 

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:   Jiří Bohatec 

 Miroslav Přibyl 

 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 

 

Program:    

   

1. Kontrola usnesení z 2. a  3.zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Smlouva o smlouvě budoucí s EG.D, a.s. 

4. Stav probíhajících akcí, inventarizace 

5. Rozpočtové opatření 

6. Různé, závěr 

a) Usnesení 1/4: ZO schválilo program 4. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/4: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 2. a 3. zasedání zastupitelstva obce a 

k zápisům nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/4: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/4: ZO bere na vědomí Smlouvu 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 na p.č. 521 

v k.ú. Drválovice 

e) Usnesení 5/4: ZO bere na vědomí stav investičních a neinvestičních akcí za leden 2023 a 

průběh inventarizace majetku obce za rok 2022 

f) Usnesení 6/4: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18 

g) Usnesení 7/4: ZO schvaluje Smlouvu o dodávkách elektrické energie – spot s firmou Dobrá 

Energie s.r.o., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 242 40 834 a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 

h) Usnesení 8/4: ZO souhlasí s přípravou geometrického plánu na prodej části pozemku p.č. 

447/1 v k.ú. Vanovice a vyvěšením záměru o prodeji pozemku 

i) Usnesení 9/4: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu Jihomoravského kraje na 

vybavení zásahové jednotky SDH Vanovice a pověřuje starostu obce podáním žádosti 

j) Usnesení 10/4: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomo-

ravského kraje pro rok 2023 a pověřuje starostu obce podáním žádosti 

k) Usnesení 11/4: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na přístavbu a nástavbu školní družiny 

a rekonstrukci školní kuchyně a pověřuje starostu obce přípravou a podáním žádosti 
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Komentáře a fotky z akcí 

 

17. Myslivecký ples 

 

Po dvouleté odmlce způsobené covidem, ožil  14. ledna náš kulturní dům 
mysliveckým plesem, který uspořádal Myslivecký spolek Vanovice–Borotín. 
Zaplněný sál, bohatá myslivecká tombola i kuchyně, předtančení v podání paní 
Lenky Šimkové z Drválovic, co víc si přát. K tanci a poslechu zahrála skupina MIX 
Jaroslava Kolčavy. Snad se zablýsklo na lepší časy a další podobné akce budou 
následovat. 
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Prezidentské volby 2023 

 

 S odstupem 14 cti dnů se v lednu konala dvě kola prezidentských voleb. 
Z původně 8 kandidátů v kole prvním, které proběhlo ve dnech 13. – 14. ledna , 
postoupili do kola druhého 2 kandidáti s největším počtem hlasů. Účast voličů 
byla rekordní a vítězem a tím pádem i prezidentem České republiky na dalších 5 
let se stal generál v. v. Ing. Petr Pavel. Volbám předcházela místy až nechutná 
volební kampaň. Nepřísluší mě výsledky dále komentovat, ale je třeba je 
demokraticky respektovat. V přiložených tabulkách vám předkládám celostátní 
výsledky i výsledky v naší obci. Podrobnější výsledky v jednotlivých okrscích 
jsou k dispozici na www.volby.cz.  

 

Výsledek volby - celostátní 

- 

Okrsky Voliči 

v 

seznam

u 

Vydané 

obálky 

Voleb

ní 

účast 

v % 

Odevzda

né 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platnýc

h 

hlasů 
poče

t 

zpra

c. 
v % 

1. 

kolo 

14 85

7 

14 85

7 

100,0

0 

8 245 96

2 

5 626 82

4 

68,24 5 622 812 5 578 58

5 

99,21 

2. 

kolo 

14 85

7 

14 85

7 

100,0

0 

8 242 56

6 

5 789 99

1 

70,25 5 787 540 5 759 19

7 

99,51 

100,00 %  okrsků sečteno                             70,25 %   volební účast 

 

Výsledek volby 

 

Kandidát 

Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo 
příjmení, jméno, 

tituly 
hlasy % hlasy % 

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 376 705 6,75 X X 

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 248 375 4,45 X X 

*4 Pavel Petr Ing. 

M.A. 

Občan BEZPP 1 975 056 35,40 3 359 151 58,32 

http://www.volby.cz/
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5 Zima Tomáš prof. 

MUDr. DrSc. 

Senátoři BEZPP 30 769 0,55 X X 

6 Nerudová Danuše 

prof. Ing. Ph.D. 

Občan BEZPP 777 080 13,92 X X 

+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 1 952 213 34,99 2 400 046 41,67 

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 75 475 1,35 X X 

9 Hilšer Marek MUDr. 

Bc. Ph.D. 

Senátoři MHS 142 912 2,56 X X 

 

Výsledky voleb ve Vanovicích 

- 

Okrsky Voliči 

v 

seznam

u 

Vydan

é 

obálky 

Volebn

í 

účast 

v % 

Odevzdan

é 

obálky 

Platn

é 

hlasy 

% 

platnýc

h 

hlasů 
poče

t 

zprac

. 
v % 

1. 

kolo 

2 2 100,0

0 

451 316 70,07 316 316 100,00 

2. 

kolo 

2 2 100,0

0 

446 321 71,97 321 321 100,00 

Obec Vanovice 

 

Kandidát 
Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 30 9,49 X X 

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 19 6,01 X X 

*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 93 29,43 176 54,82 

5 Zima Tomáš prof. MUDr. 

DrSc. 

Senátoři BEZPP 3 0,94 X X 
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6 Nerudová Danuše prof. Ing. 

Ph.D. 

Občan BEZPP 47 14,87 X X 

+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 117 37,02 145 45,17 

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 4 1,26 X X 

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 3 0,94 X X 

 

 

Děkujeme všem členům okrskových komisí za kvalitní práci a hladký 
průběh všech volebních dnů i zpracování výsledků hlasování. 

 

 

          Petr Pavel 

  

Volební komise ve Vanovicích a Drválovicích                  Nově zvolený prezident    
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Zpráva o činnosti SDH Drválovice za rok 2022 

- výroční členská schůze – valná hromada SDH Drválovice 

dne 20. ledna 2023 

 

       Členská základna Sboru dobrovolných hasičů Drválovice plnila v roce 2022 

jako každoročně klasické úkoly vyplývající z náplně její činnosti.  

 

         Dne 28. 5. 2022 – jako již tradičně proběhl v Drválovicích „Den Země“.  
Drválovičtí se v jarním období aktivně pustili do úklidu.  A to nejen svých 
domovů a zahrádek,  ale i okolí své obce.  To, kde žijeme nám rozhodně není 
lhostejné. Zaměřili jsme se na úklid okolí přístupových komunikací a dále hlavně 
na  úklid hasičského výletiště.    Na výletišti jsme provedli opravu plotů, budov, 
venkovního zařízení a hospodářského zázemí.  Pilný pracovní den  jsme pak 
zakončili posezením u ohně s občerstvením a opékáním.  
Daří se nám prosazovat myšlenku, že chceme žít v čistém a zdravém životním 
prostředí.    
 

          Minulý rok se stále ještě nesl v covidových opatření a celkovém zasažení, 
proto se bohužel  drválovické soutěžní družstvo SDH  nezúčastnilo I. kola 
požárního sportu. 
 
      Dne 23. 6. 2022 jsme se na žádost z obecního úřadu Vanovice zajišťovali  
čištění vodní nádrže v 
Drválovicích. Dále jsme ve 
spolupráci s SDH Vanovice 
a s SDH Borotín čistili 
vodní propustek v 
katastru obce Vanovice.  
 
         Na  termín 27.6.2022 
jsme pak přichystali naši 
historickou koňskou 
stříkačku a jeli s ní na 
oslavy 150. výročí založení 
SDH Vanovice.  Zúčastnili 
jsme se slavnostní schůze, 
průvodu a předvedli jsme i 
svou ukázku s touto naší historickou stříkačkou.  
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        Připomínám ještě další akci,  kdy jsme 13. srpna 2022  pořádali na výletišti  
V sadě svobody  naše přátelské sousedské posezení i s dětským odpolednem.  
Opékaly se chuťově výborné  makrely a točilo se studené pivo.  Pro děti byl 
zajištěn a plně k dispozici velký nafukovací  skákací hrad.     Zde musím opět 
pochválit  účast členské základny.  Chválím je jak po stránce organizační, tak i 
přímo při zajištění akce samotné.  Toto přátelské posezení  se velice zdařilo.   
           

          Na den  10. 9. 2022  byla v obci Úsobrno – tedy v našem okrsku,  vyhlášena 

velká akce s historickými zápřahovými koňskými  stříkačkami. Její název byl :   

VODA KOŇKÓ  PŘES 

TŘE KRAJE.     Celkově 

52 různých hasičských 

sborů z cele České 

republiky se postupně 

štafetově podílelo na 

dopravě vody za použití 

těchto historických 

stříkaček v úseku plných 

3 kilometrů. Vzdálenost 

byla rozvržena od centra 

obce Úsobrno, začátek 

byl tedy v Olomouckém 

kraji, pokračoval přes 

náš Jihomoravský kraj a končil až v Pardubickém kraji. Naše stříkačka nás 

nezklamala, své síly jsme rozvážně nasadili,  a celkový podaný výkon, nás všech 

účastníků – hasičů si pak zasloužil zapsání do Pelhřimovské knihy rekordů.  Jen 

více takových zdařilých akcí.   

 

         Dne 17. 9. 2022 proběhl v hasičské zbrojnici úklid techniky -  příprava na 

zazimování.  Při té příležitosti se konalo přátelské posezení i s vyhlášeným 

gulášovým speciálem připraveným a vařeným osvědčeným odborníkem bratrem 

Jiřím  Chladilem.  Toto zakončení sezony  mělo velký úspěch..   

 

            5. 12. 2022 se nám podařil perfektně provést Mikuláš. Dokonce jsme 

navštívili nejen děti drválovické, ale také jsme obešli několik štací ve Vanovicích. 

Sestava byla velice skvěle kostýmově rozvržena a domnívám se, že předsevzetí 

být hodným a polepšit se,  si museli slibovat i někteří dospělí. Rozhodně stojí za 
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to v této tradici pokračovat, možná přidat i další připomenutí tradic jako jsou 

únorové ostatky.  

        

          V průběhu roku 2022 se taktéž vedení našeho SDH  účastnilo různých 

zasedání, porad a aktivit našeho okrsku.  A to  okrskových schůzí, či  valné 

hromady  SDH okrsku Šebetov.   Účastníci zde byli seznámeni s dosavadní 

činností a plány na další rozvoj.  Podařilo se udržet dobré kontakty s naším 

okresním blanenským vedením (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.)    

        Ke stavu členské základny uvádím současný počet 26 členů.    Minulý rok byl 

přijat nový člen  Marek Ladislav, ročník 1997.  Došlo k snížení stavu členské 

základny vyřazením z evidence na základě vlastních osobních žádostí o 

ukončení členství. A to z důvodů zdravotních a věkových.  /Nováková Jaroslava, 

Hrdá Mária, Chladilová Miloslava./  Zde ještě jednou děkujeme za dosavadní 

odvedenou práci.  

            Dne 15. 11. 2022 jsme se rozloučili ve smuteční obřadní síni v Boskovicích 

s naším zesnulým bratrem  - hasičem Stanislavem Maršálem. Zemřel   ve věku 

64 let.  

Děkujeme každému – kdo přispěl ke konání uvedených akcí našeho sboru.   

Tomu pak právem přísluší uznání a poděkování za odvedenou práci.  

  To je všechno k zprávě o činnosti našeho SDH Drválovice za rok 2022.  

  Sepsal:   Jednatel SDH  Drválovice :                                                      Karel Valenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové zasíťované pozemky mezi našimi 

obcemi 
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Děkujeme vám všem, kteří jste na počátku nového roku přijali tříkrálové 

koledníky. Díky vám jsme poprvé v historii Tříkrálové sbírky na Blanensku 

překročili třímilionovou hranici! 

Celkový výsledek Tříkrálové sbírky v Charitě Blansko k 25. lednu činí 3 328 825 

korun. Z toho jste na charitní práci darovali 3 217 057 korun přímo do 

tříkrálových kasiček a aktuálně 111 768 korun online. Protože online koleda 

běží dál, může se tato částka ještě zvýšit. 

Tříkrálová sbírka nám umožňuje pomáhat přímo v našem regionu. V tomto roce 

bychom se chtěli ještě více zaměřit na individuální pomoc lidem v těžké finanční 

situaci například z důvodu energetické krize, zdražování potravin a dalším 

lidem, kteří naši pomoc akutně potřebují. 

Z výtěžku Tříkrálové sbírky dlouhodobě podporujeme práci Mobilního hospice 

sv. Martina, seniory, zdravotně postižené lidi i rodiny s dětmi v nouzi. Část 

výtěžku věnujeme na podporu Charitní záchranné sítě, díky které můžeme 

okamžitě pomáhat lidem, pro které není zrovna dostupná žádná jiná pomoc, a na 

rozvoj práce s dobrovolníky. 

Děkujeme dárcům za štědrost, tříkrálovým asistentům v obcích, farnostem, 

obcím, městům a všem lidem, kteří se na sbírce a na doprovodných tříkrálových 

akcích jakkoliv podíleli. 

 

Děkujeme všem králům, kteří nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic. 

Velmi si toho vážíme. 

 

Děkujeme za vaši důvěru a podporu!  

Ing. Pavel Kolmačka      ředitel Charity Blansko 
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Oprava podlahy ve sklepě v kulturním domě 

Pracovníci obce se v těchto dnech pustili do značně poškozené podlahy ve 

sklepních prostorách našeho kulturního domu. Jeho nevlídnost pocítili ještě 

návštěvníci mysliveckého plesu. Podlahy v místnostech, které slouží k prodeji 

nápojů, jsou vylity samonivelační hmotou na podlahy a následně po vytvrzení 

bude nanesen i barevný nátěr k zabránění případné prašnosti. Takže na příští 

společenské akci již bude hotovo. 

    

 

Vyhodnocení třídění odpadů za léta 2017 – 2021 

 

TS Malá Haná nám v těchto dnech poskytly vyhodnocení třídění odpadů v rámci 

celého svozového území,  a  podrobně i za naši obec. Hodnocení je za ukončené 

období let 2017 – 21. Jak uvidíte z některých  přiložených tabulek a grafů, 

dochází k postupnému snížení tříděných odpadů u plastů, papíru i bioodpadu a 

naopak k postupnému nárůstu u odpadu směsného. Ten se vyváží na skládku a 

musíme za něj platit poplatky za uskladnění, což zvyšuje i tlak na navýšení ceny 

pro obyvatele.  Zastupitelstvo na tento rok rozhodlo zatím poplatky nezvyšovat, 

ale pokud bude tento trend pokračovat,  cena se zvýší. Navíc jsme obdrželi na 

tento systém dotaci a neplněním  kritérií nedostatečným tříděním  hrozí i její 

případné vrácení či zkrácení. 

V první tabulce vidíte přehled produkce tříděných odpadů na jednoho občana 

obce v kg, včetně % plnění třídících cílů. Jak vidíte, naše obec se pohybuje v % na 

50, což je takový průměr. 
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SKO Papír Plast Sklo Bio

Benešov 170,5 21,3 31,8 15,8 131,1 49,5

Bělá u Jevíčka 166,9 20,3 33,2 16,9 175,1 54,9

Bezděčí u Trnávky 144,0 28,2 32,2 19,3 48,3 43,7

Bohuňov

Borotín 158,5 28,7 32,4 19,8 155,8 64,5

Cetkovice 148,8 24,3 30,1 17,3 142,0 55,1

Doubravice nad Svitavou 177,0 17,4 22,3 16,4 73,7 41,5

Drnovice 183,2 17,8 18,4 13,6 9,5 24,6

Horní Poříčí 189,1 12,5 18,3 21,9 58,1 36,1

Chrastavec 204,7 11,0 19,7 16,1 0,0 16,3

Chrudichromy 128,8 28,2 19,0 32,3 126,2 59,9

Jaroměřice 129,4 23,1 29,0 18,4 159,4 54,6

Kněževes 134,8 9,2 14,5 25,2 0,0 65,5

Knínice 152,5 26,9 17,3 14,9 29,3 34,8

Křetín 187,3 18,8 17,8 17,2 112,3 49,8

Kuničky 130,8 11,7 26,4 17,0 94,0 47,3

Lazinov

Letovice 172,8 17,3 18,6 15,4 96,3 45,5

Ludíkov 126,6 18,2 26,2 14,6 109,2 56,0

Lysice 105,0 23,0 20,3 15,6 55,1 64,0

Malá Roudka 150,7 22,5 26,0 18,9 123,1 55,9

Městečko Trnávka 145,5 23,8 36,0 20,1 83,1 49,3

Míchov 170,7 10,7 15,7 18,1 75,1 67,8

Nýrov 206,1 16,1 20,3 14,8 332,7 59,7

Pamětice 135,5 23,4 31,4 17,6 116,2 54,5

Petrov 188,2 9,5 14,0 9,4 14,0 18,4

Prostřední Poříčí 205,7 3,7 12,8 14,7 0,0 13,2

Protivanov 178,7 9,4 21,3 19,0 65,0 40,0

Rozhraní 165,5 19,1 21,0 17,6 25,4 41,1

Rozsíčka 182,2 17,3 22,8 26,5 0,0 25,1

Rozstání 189,6 5,5 32,1 13,2 15,8 34,6

Sebranice 200,5 15,0 23,3 15,9 45,7 33,6

Skrchov 203,2 9,1 12,4 20,9 81,7 40,0

Stvolová 166,0 10,2 18,9 14,1 72,2 43,5

Sudice 146,0 23,7 33,1 14,4 146,2 59,8

Sulíkov 170,9 8,5 14,4 13,8 18,5 22,8

Světlá 226,5 15,7 17,4 18,9 0,0 20,5

Svitávka 124,2 27,0 24,4 16,9 74,7 46,4

Šebetov 180,4 22,6 27,1 14,3 114,4 51,6

Štěchov 218,1 16,7 24,2 20,4 68,7 31,7

Študlov 221,6 26,9 24,1 23,7 0,0 19,8

Uhřice 135,0 27,1 32,0 15,0 157,2 58,9

Úsobrno 134,4 27,4 37,4 24,2 124,8 62,3

Valchov 135,2 24,0 29,8 14,7 164,2 60,3

Vanovice 180,6 23,5 33,4 21,7 134,7 52,2

Vážany 137,5 18,1 32,4 12,2 150,0 56,6

Velké Opatovice 149,7 21,3 19,3 13,6 206,0 60,2

Vísky 224,0 0,0 12,0 12,2 74,3 29,6

Voděrady 231,6 15,3 15,3 8,1 122,2 38,8

Vranová 185,3 16,1 22,4 16,2 210,5 54,0

Žďárná 142,2 17,9 29,7 13,5 149,7 57,4

Obec Plnění třídících cílů (%)
Produkce na 1 občana obce (kg)
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      Jak to vypadalo v naší obci před zavedením třídění v domech 

 

 

                                         A po zavedení třídění v roce 2021 

 

 
 

 

 

 

1% 3% 5% 
0% 

91% 

Před zavedením door-to-door systému svozu papíru, plastu, 
bioodpadu - rok 2014 

 

Papír Plast Sklo Bio SKO

6% 
8% 

6% 

34% 

46% 

Po zavedení door-to-door systému svozu papíru, plastu, 
bioodpadu - rok 2021 

Papír Plast Sklo Bio SKO
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A ještě jedna tabulka a  graf – jaký je vývoj třídění v naší obci na 1 
občana naší obce 
Červenec 2019  - dodávka nádob do domácností 

2020 celý rok třídění 

2012 – zhoršení bilance třídění 

        
 

 
  SKO Papír Plast Sklo Bio 

  

 
2014 318,1 1,3 11,5 17,6 0,0 

  

 
2015 212,4 1,4 10,8 18,0 0,0 

  

 
2016 219,0 2,3 9,3 15,7 0,0 

  

 
2017 202,8 5,1 8,4 17,0 0,0 

  

 
2018 225,2 5,0 8,8 18,9 0,0 

  

 
2019 194,6 14,3 20,2 21,8 52,8 

  

 
2020 153,6 29,6 36,4 23,1 136,3 

  

 
2021 180,6 23,5 33,4 21,7 134,7 

  

         

          

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jak vidíte, do roku 2020 byl trend příznivý, stoupaly  kg ve všech komoditách 
a klesal směsný odpad. Ale v tomto roce se vše otočilo, klesal tříděný papír, 
plast, sklo a stagnoval bio, ale začal narůstat směsný odpad, za který platíme 
skládkovné. Svědčí to o jednom. Třídění se omezuje a do směsného 
odpadu opět dáváme „všechno“.  

 

A proto tímto přinášíme včasný apel. V konečném součtu za to zaplatíme 
všichni zvýšením ceny. 
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POZVÁNKY na akce v obci 

 

Jak už jsem předeslal v úvodníku,  kulturní výbor se obrací na všechny naše 
občany, zvláště rodiče dětí, aby sami, nebo prostřednictvím  svých 
zaměstnavatelů přispěli  věcnými nebo i finančními prostředky na zakoupení 
dárků do tomboly. Předem děkujeme. 
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Pozvánka na  XV. Obecní ples 
 

 

 

 

 

Obec Vanovice a fotbalový klub 
Panthers Vanovice Vás tímto zvou  
tradiční, již 15. Obecní ples, který 
se koná v sobotu  4. března 2023 
od 20.00 hod ve všech prostorách 
kulturního domu ve Vanovicích. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                   Pozvánka na divadlo 
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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 

 

ÚNOR  2023 
 

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

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

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

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

18.2. MUDr. Kubínová Eva Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

19.2. MUDr. Kulhánková Emilie  Křtiny, Zdrav. středisko  516 414 291 

25.2. MUDr. Kupková Jarmila  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

26.2.MUDr. Kutlíková Tatiana Boskovice, Růžové náměstí  12          602 882 007 

 

Jubilanti v měsíci  únor  2023   
 

Vladimír Čejka                   -                          Vanovice     

Bohumil Rejda                   -                          Vanovice 

Živko Dimitrov  Zlatev    -                          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. 
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SPORT       

STOLNÍ TENIS 
 
Regionální přebor III. 
třídy                                       Regionální přebor IV. třídy 
 
Boskovice B - Vanovice A  7 : 11                          Vanovice B - Petrovice B  4 : 14 
Body: Palbuchta K.       3,5                                      Body: Palbuchta K.         3 
          Klement R.    .       3                                                         Chlup R.               1 
          Gonšor M.              2,5                                                  
          Kubín F.                  2          
 
 
                                           
Vanovice A - Vysočany C  16 : 2                            Letovice A - Vanovice B   13 : 5 
Body: Dokoupil J.          4,5                                    Body: Palbuchta K.       3  
          Gonšor M.             4,5                                              Kubín F.              1,5 
          Palbuchta K.         4,5                                               Chlup R.             0,5 
          Klement R.            2,5 
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Jan Beneš (superintendent) – 200 let od narození a 140 let 
od úmrtí    

Superintendent je úředník na pozici superintendentury, nejdříve v církvi nebo náboženské obci, 
který zastával či zastává post vedoucího duchovního (kazatele) dané církve.  
 

 

Narození 9. listopadu 1823 

Vysoké Mýto 

Úmrtí 18. listopadu 1883 (ve věku 60 let) 

Vanovice 

Místo pohřbení evangelický hřbitov ve Vanovicích 

Povolání farář 

Nábož. vyznání Evangelická církev v Rakousku (1781–1918) 

Příbuzní Bohumil Mareš  

 
Jan Beneš (9. listopadu 1823 Vysoké Mýto – 18. listopadu 1883 Vanovice[1]) 
byl český reformovaný kazatel a čtvrtý moravský superintendent. 

Narodil se roku 1823 ve Vysokém Mýtě. 
Vystudoval gymnázium v Těšíně, filosofii v Prešpurku a teologii ve Vídni. V letech 1849–
1863 byl farářem v Nosislavi. V Nosislavi se oženil s Karolínou Kúnovou, vdovou po svém 
předchůdci. Po smrti superintendenta Samuela z Nagy byl povolán do Vanovic, kde se stal 
jeho nástupcem jako farář i jako superintendent a kde působil až do své smrti. Vynikal 
výbornou znalostí latiny. Je pohřben ve Vanovicích. Jeho zetěm byl farář a teolog Bohumil 
Karel Mareš. Rukopisná sbírka jeho kázání  je uložena The University of Iowa Libraries v 
pozůstalosti Františka Kúna. 

Nosislav Vanovice 

https://cs.wikipedia.org/wiki/9._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1823
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_M%C3%BDto
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1883
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vanovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Far%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrkev_v_Rakousku_(1781%E2%80%931918)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Karel_Mare%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1823
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_M%C3%BDto
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1883
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vanovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vanovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalvinismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Superintendent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_M%C3%BDto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%A1%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farn%C3%AD_sbor_%C4%8Ceskobratrsk%C3%A9_c%C3%ADrkve_evangelick%C3%A9_v_Nosislavi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samuel_z_Nagy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farn%C3%AD_sbor_%C4%8Ceskobratrsk%C3%A9_c%C3%ADrkve_evangelick%C3%A9_ve_Vanovic%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Far%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vanovice
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Bene%C5%A1_superintendent.jpg


 22 

            Záznam o pohřbu Jana Beneše v pohřební  knize pod poř. č. 86  ročník 1883 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

                           Památník na hřbitově ve Vanovicích a dochovaná fotka od p. Zdeny Rejdové 
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A závěrem Zpravodaje, protože v minulém vydání na to nezbyl prostor, ještě 

zveřejňujeme schválený rozpočet obce na letošní rok 2023. 

Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání 21. prosince 2022 
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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

