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Slovo starosty 

 

Váţení spoluobčané, dostává se Vám dnes do rukou Zpravodaj obce 

s novou grafikou. Vše se vyvíjí a mění, takţe berte toto číslo jako 

vývojovou změnu v naší obci. Věříme, ţe Vás zaujme, a ţe se zvýší i jeho 

odběr.  

A nyní jiţ k dění v obci za období prázdnin. Je dobře začít tím co se nám 

podařilo. Takţe nejdříve bych připomněl Malohanácké řemeslné jarmark. 

Akce proběhla na nově zrekonstruovaném prostoru u hasičské zbrojnice. 

Ve spolupráci s MAS Partnerství venkova, která nesla hlavní finanční 

náklady /asi 30 tis Kč/ a občanským sdruţení Pramínek jste mohli 

shlédnout ukázky 15 starých řemesel, vystoupení 3 folklorních souborů 

a snad i vzpomenout na dávné časy našich předků. K vidění byl i 

malohanácký kroj včetně výkladu jeho symbolů, nabízeno bylo i pečivo 

dle starých původních receptů. Akce hojně navštívena nejen našimi 

občany. Jak jsem jiţ předeslal byly z dotací MAS opraveny 2 úseky 

komunikací, jak u „hasičárny“, tak i u školy. V rámci akce byla zakoupena 

nová sekačka na trávu a křovinořez, prostory byly osazeny novými 

lavičkami, odpad.koši a vysázena nová zeleň. Vyměněn byl i vodovodní 

řad do Fabriky. Náklady byly 900 tis, z čehoţ dotace je 70%. V rámci 

dotačního programu MAS nám byla schválena další akce, 

modernizace kulturního domu. Projekt bude realizován na počátku příštího 

roku a schválená dotace činí více jak 900 tis.  

Neméně úspěšný byl i 4. ročník cyklovýletu  Okolo Malé Hané, který letos 

pořádala naše obec. Zapojili se do ní naši hasiči, sokolové a myslivci, 

kterým tímto děkuji i jménem více jak 300 cyklistů a dalších občanů. 

Tradičně 1. září jsme zahájili v naší škole, nový školní rok 2010-11, kde 

jsme zvláště srdečně přivítali 3 nové prvňáčky a 1 ţákyni z Pamětic, která 

nastoupila do 3 třídy. I během prázdnin probíhaly akce ke zlepšení kvality 

vody v Dravalovicích. Probíhalo pravidelné odkalování, protoţe počet 

odběratelů se nám nezvýšil a voda nám zůstává v potrubí stát a přirozeně 



se nečistí. V těchto dnech připravujeme instalaci na zkoušku 1 domovního 

filtru a v případě jeho osvědčení dokoupíme toto zařízení i na další místa. 

Věřím, ţe by nám pomohl zvýšený odběr ve více domácnostech, snad aţ 

po nové výstavbě. Ještě letos nás čeká oprava vodojemu, kde vlivem 

netěsností dochází k průsakům vody. A nyní snad k tomu nejdůleţitějšímu 

co nás ještě čeká. Jsou před námi volby do zastupitelstva obce a Senátu, 

které proběhnou ve dnech 15.a16.října t.r. Do 9-ti členného obecního 

zastupitelstva kandidují celkem 4 volební strany a tedy celkem 36 

kandidátů. Svědčí to o velkém zájmu o veřejnou práci v naší obci, coţ je 

třeba ocenit.  

Naše současné zastupitelstvo se sejde ještě jednou, abychom si zhodnotili 

naši práci za 4 leté období. Zvoleno nás bylo celkem 9, ale jeden 

zastupitel se celé volební období do práce nezapojoval, takţe nás 8 si uţ 

dnes dovolím říct, posunulo naši obec o pořádný kus dopředu a Vanovice 

se díky aktivitám jak ve sportu, tak i v kultuře dostaly do širokého 

podvědomí nejen Malé Hané. Chtěl bych všem zastupitelům upřímně 

poděkovat. Můj prostor se krátí, takţe závěrem Vám přeji šťastnou ruku při 

volbách, ať jsou zvoleni lidé vzdělaní, schopní, obětaví a s citem pro naši 

obec a Vaše oprávněné potřeby. 

                                                                                                         

Petr Dvořáček - starosta 

 

 

Pozvánka k volbám 

 

Volby do zastupitelstva obce budou probíhat ve dnech 15.10. a 16.10. 

Tímto bychom Vás chtěli vyzvat, abyste se i vy jich zúčastnili. Probíhat 

budou ve dvou volebních okrscích - 1. volební okrsek Vanovice a 2. 

volební okrsek Drválovice. 

Zasedání zastupitelstva obce 

43. veřejné zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 8. 2010 

Přítomni: P. Dvořáček, L. Freitingerová, M. Geršl, J. Chladil, V. 
Maršálková, J. Pavlík, J. Pinkava 

Omluveni: K. Sedláček, Z. Tajovský 
Zapisovatelka: Lucie Zouharová, DiS. 
Hosté: Tomáš Rejda, Jana Sedláková 
 
Ze zasedání: 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se tentokrát uskutečnilo 
v Drválovicích a začalo v 18 hodin. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- zpráva o kontrole usnesení ze 42. jednání zastupitelstva obce - 

jednohlasně schváleno 

- na základě petice podané MS Vanovice - Borotín odhlasovalo ZO 

pozastavení změny č. IV. územního plánu, který se týká fotovoltaické 

elektrárny na „Kopaninách“, aţ do zvolení nového zastupitelstva obce - 

jednohlasně schváleno 

- nákup 1000 ks igelitových tašek s obecním znakem a nápisem 

Vanovice - Drválovice - jednohlasně schváleno 

- přijetí dotace na projekt „Modernizace kulturního domu ve Vanovicích“ 

od MAS Partnerství venkova - 6 hlasovalo pro, 1 se zdrţel 

- zapůjčení 1 vodního filtru na zkoušku k panu Coufalovi, bezplatně,  jen 

za cenu montáţe a dopravy   - jednohlasně schváleno 

- změna sluţeb mobilního operátora z O2 k Vodafone a to od 1. 10. 

2010 - jednohlasně schváleno 

- rozpočtové  opatření  č.  4  s  navýšením  na  straně  příjmů  a  výdajů  

o 1.020.200,-Kč - jednohlasně schváleno 

 

 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- zprávu o zasedání finančního a kontrolního výboru 

- petici podanou MS Vanovice - Borotín ohledně fotovoltaické elektrárny 

- příspěvek na „ohledání zemřelého“, o který ţádalo město Boskovice 

- informace o organizaci cyklovýletu Okolo Malé Hané 

- ţádost o povolení vykácení smuteční břízy a stříbrného smrku na 

hřbitově ve Vanovicích podanou panem Boháčkem, Brno a Sudice 

- ţádost o změnu územního plánu za účelem výstavby RD podanou 

panem Markem z Drválovic 

- informaci pana starosty ohledně konaného Malohanáckého 

řemeslného jarmarku 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

- paní Freitingerová nejpozději do 10. 9. 2010 do zpravodaje obce 

připraví klady a zápory fotovoltaické elektrárny v obci 

- pan Pavlík poţádá pana ing. Hrušky o posouzení ţádosti pana 

Boháčka ve věci vykácení smuteční břízy a stříbrného smrku - je nutná 

osobní kontrola stromů před vykácením 

- pan Pavlík osobně navštíví řadový RD č.p. 125 ve Vanovicích pana 

Čalouda ve věci souhlasu s umístěním a provedením stavby a 

stavební výbor posoudí, zda je moţná nástavba na tomto RD, o jejíţ 

povolení majitel objektu ţádá 

- projednat ve stavebním výboru ţádost o změnu ÚP, za účelem 

výstavby RD v Drvalovicích 

a připravit  stanovisko pro zastupitelstvo 

- podepsat s evangelickým sborem darovací smlouvu a vyplatit 

evangelickému sboru 22.000,- Kč na kostelní hodiny ve Vanovicích do 

31. 8. 2010 

- pan Dvořáček zajistí návrhy smluv a všeobecné podmínky společností, 

které nám nabídly levnější moţnost spotřeby energií, aby mohly být 

projednány a případně schváleny při příštím zasedání zastupitelstva 

obce 

- obeslat chalupáře a obyvatele Vanovic, kteří dodnes nenahlásili stav 

vodoměru, aby tak neprodleně udělali. Pokud tak neučiní, obec bude 

nucena vodu uzavřít. 

- sl. Zouharová vyhledá smlouvu s kadeřnicí a popřípadě ji upraví  

- sl. Zouharová aktualizuje provozní řád KD  

- sl. Zouharová do 15.9.2010 připraví vyúčtování dotace na RO SZIF 

ohledně akce „Obnova místních komunikací v obci Vanovice“ 

- pan Tajovský se zúčastní zjišťování průběhu hranic a pozemků v obci 

Šebetov 

- pan Tajovský zkontaktuje firmy na opravu panelového vodojemu 

Drválovicích o objemu 100 m3, který tratí vodu. Do příštího 

zastupitelstva dodá seznam těchto firem i s jejich cenovou nabídku 

- pan Tajovský zajistí podrobnější informace ohledně ţádosti města 

Boskovice o finanční příspěvek na „ohledání zemřelé“. Jedná se o 

informace: na jaké období se má příspěvek uhradit, na kolik let se tak 

obec zavazuje … 

 

Návrh usnesení byl jednohlasně schválen. 

 

 

 

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno na 27. září 
v 18 hodin na Obecním úřadě ve Vanovicích. O případné změně 
termínu budeme občany informovat! 
 

 

 

 

 

 

 



Plánované akce v měsíci září 
 

Sobota 11. září 2010 

Obec Vanovice pořádá zájezd do Vanovic okres Mladá Boleslav. Bude se jednat 

o první setkání obou obcí. Zajištěn je autobus a zájemci, kteří se předem nahlásili 

v kanceláři Obecního úřadu, se dostaví nejpozději v 7,00 h k budově Obecního 

úřadu ve Vanovicích. Návrat se očekává cca ve 21 h. 

 

Sobota 25 září a neděle 26. září 

V sobotu ve 21h se SDH Vanovice pořádá předpouťová zábava v KD Vanovice, 

hrát bude skupina Krounex. 

V neděli se uskuteční ve Vanovicích pouť. 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích 
srdečně zve na koncerty do svého kostela : 
 
18.9. v 18.00 h   účinkuje soubor Carpe Diem z Letovic pod vedením 

sbormistra Karla Pecháčka 
                Na programu bude mimo jiné Renčova Rytmická mše 
 
2.10. v 18.00 h   benefiční koncert pro středisko Diakonie ČCE v Letovicích 

 

                                                                

Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 
 

Prázdniny utekly jako voda a ve středu 1. září 2010 se opět 
otevřely dveře Základní školy ve Vanovicích. 
 
Do lavic usedli ţáci 1. aţ 5. ročníku, coţ je v letošním školním roce 25 
dětí. Všechny ţáky, ale především prvňáčky, přišel přivítat jako kaţdý rok 
pan starosta Petr Dvořáček a s ním také člen zastupitelstva pan Jiří 
Pinkava. Vstupní zkoušku do 1. třídy zvládli Petr Vlk i Vojtěch Štěpán „na 
jedničku“, stejně tak, jako naše nová ţákyně Štěpánka Skudová z 
Pamětic. Pro prvňáčky je však nachystané ještě jedno volné místo, které 
po návratu z lázeňského pobytu obsadí Dášenka Skálová. 
 

Všem ţákům Základní školy Vanovice přejeme, ať je školní rok 2010/2011 
nejen ve znamení úspěchů, ale také přátelství a porozumění. 
       ZŠ a MŠ Vanovice 
 

Z činnosti Mladých hasičů 

Na začátku léta se nám podařilo sestavit druţstvo malých hasičů, které jelo 

reprezentovat SDH ač nikdy netrénovalo a ani na  ţádné soutěţi nebylo. 

5.června v Šebetově  se zúčastnilo své první soutěţe, kde obsadilo  krásné 4. 

místo . Největší úspěch sklidili 2 naši nejmladší členové a to Jakub Dračka a 

David Chalupa. Za týden tedy 12. července proběhla soutěţ v Sudicích, kde 

skončili taktéţ na 4. místě, ale na poţárním útoku skončili na 2.místě. Nesmíme 

zapomenout ani na druţstvo starších ţáků, které se zúčastnilo jarního kola hry 

Plamen a dalších soutěţí. Řada z nich chodí pomáhat na brigády a různé 

akce, které jsou pořádány SDH.  

 

Obě druţstva začátkem prázdnin navštívila Western Park v Boskovicích, kde 

probíhal přímý přenos ,,Snídaně s Novou´´. Děti se vydováděly na různých 

atrakcích a soutěţích. Můţeme být hrdí, protoţe do velkého finále se probojovali 

hned 2 zástupci SDH Ladislav Marek a Michal Kalas .  

4. července se konala soutěţ mladých hasičů ve Velenově. Naše druţstvo 

mladších ţáků vybojovalo překrásné 3. místo a bylo to o to krásnější ţe to byl 

jeho první pohár . 

4. září proběhla jiţ tradiční soutěţ ,, O Pohár Starosty obce Borotín´´ zúčastnila 

se obě druţstva . Mladší ţáci se umístili na 3.místě jak na Poţárním Útoku,  tak i 

v místní disciplíně Kybl Cup. Starší ţáci se umístili na 7. místě a v Kybl Cup na 

3.místě   Nyní se připravujeme na braný závod hry Plamen. Trénujeme s dětmi  

vázání uzlů, zdravovědu a  topografické značky .  

 Chtěli bychom poděkovat  členům SDH  za pomoc při zajišťování tréninků a 

účasti na soutěţích.   

Drţte nám pěsti ať se co nejlépe umístíme   

Za SDH Tereza Pavlíková 



 

 

Ohlédnutí za akcemi konanými v  červenci a srpnu 
 

Neděle 8. srpna 2010 

V neděli 8. srpna proběhl na víceúčelovém hřišti jiţ 6. ročník volejbalového 

turnaje smíšených týmů. Vzhledem k nepříznivému počasí se nejenţe musel 

turnaj přesunout z původního sobotního termínu na neděli, ale i účastníků bylo 

nakonec jen osm, oproti plánovaným deseti. Přesto se určitě jednalo o 

nejkvalitnější obsazení ze všech jiţ odehraných ročníků a tomu odpovídala i 

předváděná hra. Z vítězství se nakonec radovali Tygři Velké Opatovice, kdyţ 

v nejhezčím zápase dne porazili Kornóty Boskovice 2:1 na sety. Pohár za třetí 

místo si odvezl tým „Dítě v autě“ z Brna, který si poradil se Světlou. Na dalších 

místech se umístily Biskupice, škola Boskovice, Vanovice a místní veteráni. I 

přes špatné počasí si účastníci pochvalovali pohodovou atmosféru, ocenili 

bohatou tombolu a předběţně potvrdili účast i na další ročník. 

Zbyněk Tajovský 

 

Sobota 14. srpna 2010 

V sobotu 14. srpna za KD ve Vanovicích proběhl jiţ tradiční zápas Ţenatí x 

Svobodní. I přes velký věkový rozdíl bylo na konci zápasu skóre vyrovnané. 

Rozhodl, jako loni, penaltový rozstřel, kde převládla vynikající forma golmana 

Michala Gonšora. Poté kolem 17,30h následoval zápas „mladých nadějí“ Vanovic 

a Borotína, ve kterém naše „naděje“ rozdílem třídy předčili soupeře 9:2. 

Následovalo vyhlášení tomboly a volná zábava s reprodukovanou hudbou. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. 
         
   Oddíl Malé kopané 
 

 

 

 

 

Sobota 28. srpna 2010 

 

Po 9 hodině se začali registrovat první účastníci jiţ 4. ročníku cykolvýletu Okolo 

Malé Hané. I přes počáteční nepříznivé počasí, po proslovu starostů, cca v 

 11:00 hodin ze startovní rampy za Kulturním domem ve Vanovicích vyrazilo 304 

cyklistů, aby absolvovali trasu 43 km dlouhou. První zastávkou byla obec 

Borotín, dále se pokračovalo do Velké Roudky, Malé Roudky, Skočovy Lhoty, 

Velkých Opatovic, Úsobrna, Uhřic, Cetkovic, Světlé, Šebetova a zpět do 

Vanovic. Kaţdá ze zmíněných obcí měla připraveno pro účastníky stanoviště s 

občerstvení, např. guláš, dršťkovou polévku, chlebíčky… 

Neţ se cyklisté vrátili, myslivci připravili občerstvení v podobě opečených makrel, 

párků a bůčku. Sokoli Vanovice měli na starosti prodej nápojů a prodej lístků do 

tomboly.  

 

Obci se podařilo od sponzorů získat 60 cen. První cenu do tomboly -  jízdní kolo, 

stejně jako u předchozích ročníků cyklovýletu, věnovala pořádající obec. 

SDH Vanovice připravili areál za Kulturním domem, kde po 20 hodině starosta 

obce Vanovice Petr Dvořáček předal putovní pohár starostovi obce Šebetov 

Zdeňkovi Číţkovi. Šebetovu bychom chtěli jako pořadatelům příštího tj. 5. 

ročníku cyklovýletu Okolo Malé Hané popřát slunečné počasí a alespoň tak 

vydařený cyklovýlet, jako byl ten letošní. 

 

Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům za dary a lidem, kteří se podíleli 

na organizaci 4. ročníku cyklovýletu Okolo Malé Hané. 

       Obec Vanovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informace pro občany 
 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 

12 hodin: 

 

11.9. MUDr. Lukeš - Smetanova 24, BOSKOVICE, tel.: 516 454 046 

12.9. MUDr. Mikulášková - Mánesova 468/2, LETOVICE tel.: 

516 474 488 

18.9. MUDr. Padalík - Nemocnice Boskovice, BOSKOVICE tel.: 

516 491 263 

19.9. MUDr. Kučerová - Komenského 429, LYSICE tel.: 516 472 460 

25.9.    MUDr. Pernicová - Vodní 95 (vedle Minervy), BOSKOVICE 

tel.516 494 138 

26.9. MUDr. Sládek - nám. Míru 492, VELKÉ OPATOVICE tel.: 

516 477 319 

28.9. MUDr. Srpová - J. Haška 12, LETOVICE tel.: 604 760 665 

 

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111 - Po - pá 

17 - 7h, so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

 

Telefonní kontakty 

 

Obec Vanovice    516 465 621, 516 465 878, 

606 639 580 

Starosta obce Petr Dvořáček  606 639 654 

Správce víceúčelového hřiště Fr. Kubín 721 651 452 

Ovocná školka Vanovice  731 616 318 

Kadeřnictví Zdena Kouřilová   739 035 399 

MVDr. Miroslav Krejčí   604 619 875 

Škola a školka Vanovice  516 465 622,516 465 648 

  

Zahradnictví Kohoutek   724 279 051 

 

Váţení spoluobčané, 

na poslední schůzi obecního zastupitelstva 12.8.2010 jsme projednávali kromě 

jiného i petici proti zamýšlené stavbě fotovoltaické elektrárny v lokalitě 

“Kopaninách“, kterou sepsalo Myslivecké sdruţení Vanovice – Borotín a pod něţ 

se podepsalo na 180 občanů. Navíc dva zástupci předkladatele petice na 

zasedání OZ přišli a zúčastnili se ho. Mohou vám tedy dosvědčit, ţe 

zastupitelstvo tuto iniciativu vzalo se vší váţností na vědomí, ţe se jí zabývalo a 

ţe také projevilo potěšení z toho, ţe se celá řada lidí odváţila vystoupit 

z anonymity a ve vší slušnosti a váţnosti se rozhodla vyjádřit svůj názor. 

Protoţe se celá věc týká všech a ne všichni mají, jak jsme zjistili, potřebné 

informace, rozhodlo OZ vloţit do dnešního Zpravodaje tento dodatek. Na jedné 

straně by měly zaznít informace, proč zastupitelstvo dalo souhlas se stavbou 

fotovoltaické elektrárny v lokalitě “Kopaninách“, na druhé straně pohnutky, proč 

se Myslivecké sdruţení rozhodlo vystoupit proti její stavbě. 

Na schůzi OZ 12.8.2010 proběhla ohledně celé věci ţivá diskuse. Na jedné 

straně jsme si kladli otázky typu: Bude mít taková věc negativní vliv na ţivot lidí? 

(hluk, odrazy,..). Ovlivní negativně ţivot zvěře? (přirozené chodníčky – vymínili 

jsme si, ţe případná stavba bude na několika místech přerušena). Vzniknou 

nenávratné škody na přírodě? (součástí případné smlouvy by byl závazek firmy, 

po uplynutí ţivotnosti panely na vlastní náklady odstranit). Na straně druhé jsme 

samozřejmě hledali přínos pro obec – tedy pro nás všechny. Firma, která o 

povolení poţádala, se zavázala zaplatit změnu v územním plánu, spravit cestu 

vedoucí k vodojemu a také se zavázala vyplácet do obecní pokladny ročně 50 – 

100 tis.Kč podle výkonu elektrárny.  

Protoţe jsme petici projednávali krátce před komunálními volbami, rozhodli jsme 

se konečné rozhodnutí odloţit, abychom nové zastupitelstvo nezavazovali 

k věcem, na něţ by mohlo mít jiný názor. 

 

Za obecní zastupitelstvo Lenka Freitingerová 

 



 

Jubilanti v měsíci září 2010 
 

Čejka Petr - Vanovice 114 85 let 

Kolářová Milada - Drválovice 13 88 let 

Kubínová Alena - Vanovice 39 60 let 

Přibyl Miroslav - Vanovice 168 70 let 

Štrajtová Marie - Drválovice 60 86 let 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho 

krásných let života. 

Vítáme do života 

Štěpána Pavlíka, který se narodil 20.8.2010 a přejeme mu do ţivota vše 

nejlepší! 

Blahopřání novomanželům 

Manţelům Petře a Michalu Rejdovým přejeme všechno nejlepší na společné 

cestě ţivotem. 

 

Úmrtí 

V měsíci červenci, srpnu a  začátkem září nás navţdy opustili: 

15.7. Ing. Zdeněk Vahala, Vanovice 157, 78 let 

9.8. Josef Dvorský, Vanovice 49, 73 let 

2.9. Marie Kohoutková, Drválovice 11, 83 let 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 

Zpravodaj Vanovic - Drválovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky 
můžete zasílat na e-mailovou adresu: ucetni.vanovice@seznam.cz 

 


