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Vážení spoluobčané,     

jsme na počátku měsíce března a snad vám i fotka na titulní 

stránce navodí příchod krásného ročního období – jara. 

Hezkou jarní fotku tentokrát poskytla paní Lada Kučerová a graficky ji opět 

zpracoval Tomáš Kučera. V březnu si také připomínáme Mezinárodní den žen.  K 

tomuto svátku se vrátím v další části dnešního Zpravodaje. 

Ale nyní opět jako tradičně několik vět k uplynulému měsíci únoru i počátku 

měsíce března.  

Úvodem mi dovolte několik postřehů k tomu, co se děje ve světě, ale v 

posledních dnech i u nás. 1. března uplynuly již tři roky od prvního potvrzeného 

případu covidu na našem území. Na tuto epidemii jen u nás zemřelo více jak 42 

tisíc lidí. Nemoc nadále mutuje a podle statistik i v naší obci se stále objevují 

nové jednotlivé případy. Na problémy spojené s epidemií navázala válka na 

Ukrajině a bohužel zatím není vůle tento konflikt ukončit. Jako by ta válka 

někomu vyhovovala. I papež už vyzývá všechny zapojené země, aby válku 

ukončily, uzavřely příměří a jednaly. 

Bohužel konflikt a jeho následky, kdy již bylo zabito více jak 200 tisíc lidí, mají 

velký vliv i na celou Evropu. Zdražení energií a tím zdražení všeho, k tomu 

devatenáctiprocentní inflace u nás, to jsou dopady ekonomické. Vše vyvrcholilo 

v těchto dnech v našem Parlamentu úsilím o zkrácení valorizace důchodů pro 

lidi, kteří se nemají jak bránit.  

Tolik jen několik poznámek. Ale vraťme se k nám domů, do naší obce. Celé 

uplynulé období bylo ve znamení několika kulturních akcí a také jedné 

nepříjemné události v Drválovicích, kde došlo k havárii na vodovodním řadu a 

celá obec žila několik dnů v provizoriu v zásobování vodou, alespoň pro pitné 

účely. K události se vrátím v další části Zpravodaje. 

Z kulturních událostí bych rád připomněl maškarní akce dětí ze základní školy 

v kulturním domě, z mateřské školy v prostorách mateřské školy a hlavně pak 

velký karneval, který uspořádal kulturní výbor obce v kulturním domě ve 

Vanovicích. Z obrovské účasti dětí, jejich rodičů i prarodičů bylo patrné,  jak moc 

tato dříve tradiční akce všem chybí.  

A připomenu také událost, která se konala v sobotu 4. března, kdy obec 

Vanovice, za vydatného přispění fotbalového klubu Panthers Vanovice, 

uspořádala již XV. Obecní ples. Více rovněž v další části Zpravodaje.  
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I když pozvánka byla už v minulém Zpravodaji, chtěl bych vás znovu pozvat již 

na příští sobotu 11. března opět do kulturního domu. Tentokrát na divadelní 

představení ochotníků z Městečka Trnávky. Bude to komedie Jana Havláska 

„Manželka se nepůjčuje“. V této době troška humoru určitě neuškodí. Začátek 

představení je v 17 hodin. 

Zastupitelstvo obce se v měsíci únoru sešlo na svém  5. zasedání. Závěry jednání 

budou další částí tohoto Zpravodaje. 

Nezaháleli ani naši sportovci. Pokračovaly okresní soutěže ve stolním tenise i 

okresní přebor v šachu. 

A ještě jedno upozornění.  

31. března končí termín na úhradu poplatků, které vybírá obec. To znamená 

vodné, odvoz odpadů i poplatek za psa. Ještě jednou připomínám jejich výši. Za 

psa se platí 100,- Kč, za odpady 550,- Kč na osobu pokud má domácnost 

zavedené třídění, jinak 800,- Kč. Rovněž tak za objekt trvale neobydlený. Platby 

je možné provádět v úředních hodinách. Využít lze i platbu převodem na účet 

obce, který je uvedený na faktuře za vodné. 

 

A závěr tohoto úvodu chci poblahopřát 

všem našim ženám k jejich svátku, k 

Mezinárodnímu dni žen, který připadá na 

8. března. 

V tento den mají svůj svátek všechny 

ženy na světě. Maminky, babičky, 

manželky, sestry, dcery, přítelkyně. 

Přeji Vám jménem celého 

zastupitelstva Obce Vanovice 

všechno nejlepší a radost z toho, že 

jste ženou! Chtěl bych Vám 

poděkovat za vše, co pro svět, pro 

svou zemi, pro obec a hlavně naše 

rodiny děláte. Moc si Vaší práce a 

obětavosti vážíme.                 

       Petr Dvořáček 

 



 

 
4 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 
 

Datum konání:   22.2.2023 
 
Čas konání:           17:00 hod. 
  
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:          Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Lenka Chalupová, Lukáš 

Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml.  
 
Omluveni: Petr Dvořáček 

Miroslav Přibyl 
 
Ověřovatelé:   Jiří Bohatec 
 Josef Pavlík ml. 
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Host: Mgr. Marcela Sušilová 
 
 
Program:    

   
1. Kontrola usnesení ze 4.zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Výběr dodavatele na traktor s lesní nadstavbou 

4. Kupní smlouva s dodavatelem 

5. Zrušovací vyhláška o společném školském obvodu 

6. Rozpočtové opatření 

7. Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/5: ZO schválilo program 5.zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/5: ZO bere na vědomí plnění usnesení ze 4. zasedání zastupi-

telstva obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/5: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/5: ZO schvaluje jako dodavatele traktoru s lesní nadstavbou 
firmu TLAMKA s.r.o., Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice, IČ 024 13 
752 

e) Usnesení 5/5: ZO schvaluje Kupní smlouvu s firmou TLAMKA s.r.o., Na 
Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice, IČ 024 13 752 na dodání traktoru 
s lesní nadstavbou v ceně 953.480,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy 
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f) Usnesení 6/5: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vanovice, kte-

rou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o společném školském 

obvodu Základní školy a mateřské školy Vanovice mezi obcemi Vanovice a 

Pamětice a pověřuje starostu obce jejím zveřejněním 

g) Usnesení 7/5: ZO bere na vědomí připomínky přednesené zastupitelům 

obce paní Mgr. M. S.  

 

Komentáře a fotky, aneb Pořád se něco děje… 

 

Karneval v základní škole 

Také v letošním roce si žáci základní školy ve Vanovicích zařádili při 

karnevalovém veselí. Karneval proběhl ve čtvrtek 9.2. 2023 a žáci přišli do školy 

vybaveni nápaditými převleky. Děti a rodiče se při přípravě na karneval opravdu 

snažili a vymysleli nádherné kostýmy, což můžete sami posoudit z přiložené 

fotografie. Stejně jako vloni byly pro děti připraveny různé soutěže, vítězem 

klání se stalo družstvo Toníka Charváta. Všichni soutěžící na závěr dostali 

sladkou odměnu a malý dáreček. Děkujeme zaměstnancům školy za přípravu 

školního karnevalu a rodičům i dětem za vzornou přípravu masek.         pf 
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Karneval v Mateřské škole ve Vanovicích 
 
 
Začátek měsíce února byl pro Základní a mateřskou školu ve Vanovicích ve znamení 
tradic. Přípravy byly věnovány každoročnímu karnevalovému veselí. Pro děti ze 
základní školy byl karneval 
připravený v kulturním 
domě a mateřská škola si 
udělala karnevalový rej 
v prostorách školky.   
Tématem pro nejmenší 
děti bylo povolání. Děti se 
proměnily ve zdravotní 
sestřičky a doktory, 
opraváře, baletky nebo 
myslivce. Třídu proměnily 
spolu s výzdobou v místo 
plné zábavy a veselí. 
Během dopoledne 
zdolávaly připravené soutěže, úkoly, ale také si užívaly diskotéku a spoustu sladkých 
odměn. 
Doufáme, že si děti celý den užily a zůstane v jejich vzpomínkách. 
 
                                                                                 Zuzana Vlková – učitelka MŠ Vanovice 
 
 

A je hotovo….. 
 
Ještě jednou, i když jsem o tom psal 
v minulém Zpravodaji, přinášíme snímky 
hotové , opravené podlahy ve sklepě 
v kulturním domě. Skvělá práce se dočkala 
pochvaly účastníků obecního plesu a i výtky 

ze 
stra
ny 

mysl
ivců, 
zda to již nemohlo být při jejich lednovém 
mysliveckém plesu….. 
   
 
 
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

VANOVICE  I  2023 
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Oprava prasklého vodovodního řadu v Drválovicích 
 
Obyvatelé Drválovic pocítili, že bez vody to prostě nejde.  Před 14 dny došlo 
v Drválovicích k havárii vodovodního řadu velkého rozsahu. Havárie, která byla  
našimi prostředky nezjistitelná, dokázala vyprázdnit vodojem a byli jsme nuceni 
odstavit domácnosti od dodávky vody. Protože firma Vodárenská a.s. kvůli vlastním 
poruchám nemohla obci uvolnit hledače, byli jsme nuceni alespoň zajistit přísun 
pitné vody v cisterně. Po několika dnech se podařilo hledačům poruchu najít, byla na 
cestě u hasičárny, kde došlo k prasknutí hlavního litinového vedení. Poruchu poté 
odstraňovali naši pracovníci, zemní práce prováděl pan Přichystal z Borotína. 
Omlouváme se všem drválovickým občanům a žádáme je o trpělivost a shovívavost. 
Protože se potrubí nachází v kamenitém terénu a mnozí starší občané si jistě 

pamatují, jak se potrubí pokládalo, takže se 
není čemu divit, že při jarních pohybech 
zeminy litina pnutím praskne. Po 
zkušenostech z této události se nabízí 
řeš
ení

, 
aby 
si 
ob
ec 

zakoupila vlastní přístroj na vyhledávání 
poruch, jehož pořízení vyjde asi na 85 tis 
Kč. Jedná se hlavně o rychlost vyhledání 
poruchy. Odstranění této poruch trvalo od 
zjištění místa našim zaměstnancům cca 5 hod. Vodárenská si přednostně řeší svoje 
problémy, což chápeme 
a navíc jedna jejich 
návštěva přijde obec 
na více jak 23 tis Kč. 
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KARNEVAL PRO DĚTI 

 

Po tříleté covidové pauze jsme v sobotu 25. února konečně mohli uskutečnit již 

tradiční karneval nejen pro děti. Vybrali jsme pohádku „Tři bratři“. V duchu této 

pohádky se neslo celé sobotní odpoledne. 

Návštěvnost byla větší, než jsme očekávali a pohádkově vyzdobený sál byl přímo 

přeplněn. Po promenádě dětí v kostýmech se i tématicky soutěžilo. Náročnější 

soutěží bylo obouvání se do gumáků. Ale všichni to hezky zvládli. Největší úspěch 

u dětí mělo prolézání tunelů..  Verča Zatloukalová si připravila společné tanečky, 

které měly velký úspěch. Zpestřením celého odpoledne mělo být vystoupení 

pejsků, ale to bylo bohužel ze zdravotních důvodů zrušeno. 

Jsme moc rádi, že máte takový zájem o akce, které pro vás s kulturním výborem 

připravujeme. Chci moc poděkovat všem sponzorům a těm, co se jakýmkoli 

způsobem podíleli na této akci. Ale hlavně velké díky patří členům kulturního 

výboru a jejich rodinám. Velice si jejich práce, času a vynaloženého úsilí vážím. 

Za KV :   Lenka Chalupová 

Postřehy jednoho z rodičů…. 

 

Myslím si, že hlavně menší děti si na karnevalu připadaly opravdu jako v pohádce. 

Vidět na jednom místě tolik pohádkových postav, to se hned tak nepoštěstí. A ani 

chvilku nebyla nuda. Děti se mohly po celou dobu programu zapojovat do dění, 

pořád se měly čím bavit. 

Příjemné bylo i připravené občerstvení, potěšily hlavně tácky s různými druhy 

napečeného cukroví. 

Napínavé bylo rozbalování losů a losování hlavních cen v tombole. Sice velkého 

vystaveného medvěda, po kterém toužila většina dětí, mohl vyhrát jen jeden, ale 

nějakou tu drobnost získal v tombole téměř každý. 

Na programu i výzdobě sálu bylo vidět, že organizátoři si s přípravou dali hodně 

práce a zabralo jim to spoustu času, za což jim patří velké poděkování. Ale tou 

největší odměnou pro pořadatele byl určitě dětský smích a radost v očích malých 

návštěvníků. 

Leona Paroulková 



 

 
9 

 

O tom, že se karneval vydařil, svědčí i 

několik fotek…. 
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XV. Obecní ples v kulturním domě 

V sobotu 4. března  večer se rozzářil náš kulturní dům asi největší akcí letošní 

plesové sezóny. Obec Vanovice za výrazné spolupráce s fotbalisty Panthers Vanovice 

uspořádala již XV. Obecní ples. Zaplněný sál asi 200 účastníky, krásné předtančení 

letovické skupiny VO-CO- GOU,  kvalitní hudební i taneční doprovod skupiny Nota 

Bene, nádherná výzdoba sálu a v neposlední řadě kvalitní občerstvení a doopravdy 

bohatá tombola, prostě vše jak má být. Chtěli bychom za zvládnutí přípravy a 

průběhu plesu poděkovat všem pořadatelům a zvláště fotbalistům. 
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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 

 

BŘEZEN 2023   
 

4.3.  MUDr. MUDr. Loskot Pavel,   Svitávka, Hybešova 197                516 471 210 

5.3.  MUDr. Ševčíková Radomíra, Poliklinika Blansko, Sadová 33   516 488 454 

11.3. MUDr. Mikulášková Miroslava,LetoviceMánesova 468/2      516 474 488  

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

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

19.3. MUDr. Paděrová Miroslava, Šebetov 117                                     516 465 452 

25.3. MUDr. Paulíčková Jarmila, Černá Hora, Zdravot.středisko     725 415 615 

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

DUBEN 

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

2.4.  MDDr. Prachařová Iva    Poliklinika Blansko, Sadová 33           725 906 610 
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Jubilanti v měsíci  březnu  2023   
 

Jaromír Veselý              -                      Vanovice     

Luboš Pospíšil               -                      Vanovice 

Jitka Zoubková              -                      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. 

 

                   POZVÁNKA 

 

 



 

 
14 

 

SPORT 
 
STOLNÍ TENIS       
 
Regionální přebor III. třídy                                       Regionální přebor IV. třídy 
 
Vysočany C - Vanovice A  2 : 16                           Kunštát D - Vanovice B  16 : 2 
Body: Palbuchta K.       4,5                                       Body: Palbuchta K.       1 
             Klement R.    .    4,5                                                     Kubín F.              1 
             Gonšor M.          3,5                                                
             Kubín F.              3,5          
 
Vanovice A - Rájec-Jestřebí C  6 : 12             Vanovice B - Letovice A  8 : 10 
Body: Klement R.             2                                       Body: Palbuchta K.         3  
             Gonšor M.             2                                                 Chalupa D.               3 
             Palbuchta K.         1                                                  Kubín F.                  1 
             Dokoupil J.            1                                                  Chlup R.                  1 
 
 
 
Okrouhlá A - Vanovice A  9 : 9                      Petrovice B - Vanovice B  7 : 11 
Body: Palbuchta K.        3,5                                      Body: Palbuchta K      4,5 
            Dokoupil J.            3                                                  Chalupa D.           4,5 
             Gonšor M.            2,5                                                  Kubín F.             1 
                                                                                                      Chlup R.            1 
 
Okresní turnaj ve stolním tenisu 25. 2. 2023 v Němčicích 
Účastnilo se 47 hráčů včetně tří z Vanovic.  
Všichni naši uspěli: 
  4. Michal Gonšor 
13. František Kubín 
17. Kryštof Palbuchta 
 
ŠACHY 
 
Vanovice - Adamov  2,5 : 2,5                             Sloup - Vanovice  
2 : 3            
 
Body: Zapletal Karel     0,5    Body :   Klement Roman    1 
          Klement Roman   1        Čejka Michal            1     
           Špidla Vít               1        Vondál Filip             1 
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A závěrem, zase trochu historie.  

Dnes jsem se rozhodl alespoň okrajově sáhnout do historie, pro nás 

sedmdesátníky ještě docela živé. Říká se, že je to velice těžké a historikové to 

neradi činí. Ale protože to je dost významná etapa v životě naší obce, pokusím se 

Vám ji přiblížit. Možná už tušíte správně. Bude to o zakládání JZD ve Vanovicích 

i obecně o družstevnictví. Protože nám zanechal p. Jiří Chmelař fotodokumentaci, 

snad vás to tak jako i mně, zaujme. 

Úvod bude obecný o družstevnictví a v další části bych rád využil vzpomínek lidí, 

co ve JZD Vanovice pracovali a prožili zde většinu svého aktivního života. 

Idea zemědělského družstevnictví je u nás mylně, hlavně po r. 89 spojována 

s obdobím po roce 1948 a také s kopírováním metod v SSSR. 

Ale družstevnictví zapustilo na našem venkově kořeny již ve druhé polovině 

19.století. 

Důvody, pro které přitahovala samostatně hospodařící rolníky, bylo značné 

usnadnění, zlevnění a zdokonalení vlastního hospodářství a výhodný prodej, 

případně zpracování zemědělských produktů. Očekávala se i pomoc při uplatňování 

mechanizace v zemědělství a v neposlední řadě i pěstitelské poradenství, 

využívající moderních šlechtitelských a chovatelských metod a postupů. 

Zemědělská družstva se rozrostla postupně v nejsilnější sektor družstevnictví, 

který zahrnoval nejen klasická hospodářská družstva, ale i potravinářský průmysl, 

družstevní záložny apod. Myšlenka integrace byla naplněna již v roce 1896, 

založením Ústřední jednoty hospodářských družstev, která si záhy vydobyla 

významnou pozici na agrárním trhu. Do tohoto období patří ve Vanovicích i 

založení Občanské záložny, Vodních družstev 1 a 2, společné sběrny mléka – 

Mlékárny, sušárny ovoce, apod. Vanovice byly díky pokrokovosti svých 

představitelů i hospodářů považovány za kolébku efektivnosti, spolupráce i 

pokroku na Malé Hané. Jména jako Břeněk, Vlk, Dvořáček, ale i evangeličtí 

faráři Nagyové, byli pro ostatní v okolí pojmy. Přispívala k tomu i vysoká úroveň 

zdejšího základního školství , vzdělání a pokroku. 

Kromě záložen vznikala různá neúvěrní rolnická družstva, např. Společný mlátící 

stroj, již zmíněné mlékárny, skladiště, lihovary, sklady obilí , výrobny krmiv. 

V létech 1918 – 39, v období tzv první republiky vznikla centrála 

Centrokooperativ, založená v r. 1927 v době největšího rozkětu družstevnictví, 

které sdružovala již za deset let 12 zemědělských družstevních svazů a více jek 

11 tisíc družstev. Zemědělské družstevnictví se stalo významným komplexně 
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vybudovaným finančním, obchodním i organizačním systémem, který ovlivňoval 

celostátní život. 

V období 2 světové války a okupace Československa Německem, byly na území 

Protektorátu Čechy a Morava trosky družstevního hnutí násilně sjednoceny 

německými okupanty do jimi vytvořených svazů a ústředí. Družstva byly přísně 

podřízena potřebám nacistického válečného hospodářství a pracovníci byli násilně 

převáděni do válečné výroby. Do družstevních organizací byli dosazení němečtí 

vládní komisaři. Je třeba připomenout, že za účast v odboji položilo svoje životy 

mnoho členů i pracovníků družstev. I naše obce by o tom mohly vyprávět. 

Ihned po osvobození v květnu 1945 byla ustavena centrála sjednoceného 

družstevnictví, Ústřední rada družstev. Ta soustřeďovala a organizovala všechna 

družstva a jejich členství v radě bylo povinné. Jejich součástí byly i pro 

jednotlivá odvětví samostatné odbory. 

Po Únoru 1948, kdy došlo k převratu a změně společenského systému, zanikla 

v 50 tých letech všechna družstva poskytující dosud různé služby jednotlivě 

hospodařícím rolníkům. V r. 1952 byla zestátněna všechna zpracovatelská 

družstva a vznikl nový typ zemědělských družstev výrobních - Jednotná 

zemědělská družstva s direktivně plánovacím systémem. Správa JZD byla 

přenesena v r. 1952 na Ministerstvo zemědělství. 

Do té doby spadá i období zakládání JZD i na Malé Hané. Převážná část 

samostatně hospodařících zemědělců se vstupu do družstva bránila. Tuto dobu si 

pamatuji i já ze svého mládí. Přesvědčování, vyhrožování, nesmyslné dodávky 

zemědělských produktů. Ano, nebylo to chování dobrovolné, jako za časů 

předchozích družstev. Ale přišla 60 tá léta, kdy JZD získávala více 

samostatnosti. Byly obce, mezi nimi i naše, kde sedláci pochopili, když se vedení 

družstva ujmou oni a povedou je, prospěje to nejen jim samým, ale i společnému 

hospodaření. V 70 tých letech se již dostávali do čela podniků vysokoškolsky 

vzdělaní odborníci ze zemědělských rodin a úroveň šla rychle nahoru. Co 

družstvům nepomohlo, bylo nadměrné slučování ve velké celky. To proběhlo i 

v našich obcích.   
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