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Vážení spoluobčané,  

 

jak jsme psali minule, mělo během měsíce dubna k propojení naší vodovodní 

soustavy na přivaděč Boskovice – Velké Opatovice. Obec uzavřela všechny 

potřebné smlouvy, aby k tomuto propojení mohlo dojít; protože ale nastaly 

drobné problémy na straně dodavatele, došlo k nepatrnému zpoždění stavby. Doufáme 

ovšem, že všechny termíny budou dodrženy a že celá stavba bude koncem května 

dokončena. 

 

Bohužel se také posouvá termín stavby spojovací komunikace mezi Drválovicemi a 

Vanovicemi. Toto dílo by mělo být dokončeno do konce června. 

 

Co nás ovšem může těšit je, že zastupitelstvo JmK schválilo naši žádost o dotaci na 

„Rekonstrukční práce v budově a okolí ZŠ Vanovice“ – v rámci této akce chceme vybudovat 

nové podlahy ve školních třídách a instalovat v nich nové osvětlení. Díky získané dotaci také 

bude obnoven svrchní plášť průčelí školní budovy a opraveno přístupové schodiště. Tato 

akce bude probíhat během prázdninových měsíců. 

 

V dohledné době by měl začít stavební ruch u KD, kde dojde ke stavbě přístřešku pro 

prodávající během nejrůznějších akcí. Posléze dojde také k terénním úpravám. Žádáme proto 

rodiče a vůbec všechny dospělé, aby během této doby věnovali zvýšenou pozornost svým 

dětem a eliminovali tak možnost jejich zranění. 

 

Děkujeme všem občanům, kteří uposlechli výzev a přestali parkovat na zelených plochách 

v obci. Zřejmě ale hlášení a výzvu neslyšeli všichni, proto jsme nuceni ji opakovat: zelené 

plochy v obci nejsou určeny k parkování. Jednak se ničí, jednak je díky zaparkovaným 

vozidlům nemůžeme řádně udržovat. 

 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo vydat nařízením obce tzv. Tržní řád, jímž se zakazuje 

podomní prodej na území obce (platí ve Vanovicích i v Drválovicích). Toto nařízení platí od 

15.5.2014. 

LF 

 

 

 

 

Usnesení z 53. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného  28. dubna 2014 od 18 

hod. v zasedací místnosti obce Vanovice 

 

Přítomni:  Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Martin Chalupa, Josef Pavlík, 

Jiří Pinkava, Josef Čížek, Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl 

Omluveni:   Sedláček Květoslav, Čížek Josef 

Zapisovatelka:  Zouharová Lucie, DiS. 

Ověřovatelé:  Přibyl Miroslav, Bc. Dračka Svatopluk 
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Program: 

1. Kontrola plnění usnesení z 52. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Výběr firmy na „Rekonstrukční práce v budově a okolí ZŠ Vanovice“ 

4. Zpráva finančního výboru o plnění rozpočtu obce za 1Q/2014 

5. Stav na investičních akcích roku 2014 

6. Různé úkoly a sdělení 

7. Návrh usnesení a závěr 

 

OZ bere na vědomí: 

Zprávu o plnění usnesení z 52. OZ 

Zprávu o stavu na investičních akcích v roce 2014 

Zprávy výborů 

Zápis z prohlídky spodního rybníka ve Vanovicích 

Zápis z kontrolní povodňové prohlídky 

Zprávu o plánované akci k výročí 70-ti let od popravy občanů Vanovic a Drválovic za 

2.světové války 

 

OZ schvaluje: 

Tržní řád o zákazu podomního prodeje (jednomyslně) 

Umístění svodidel na silnici Drválovice – Vanovice u dětského hřiště ve Vanovicích 

(jednomyslně) 

Výběr firmy STAVODOS, Boskovice na investiční akci „Rekonstrukční práce v budově a 

okolí ZŠ Vanovice“ 

Zprávu FV ohledně plnění rozpočtu obce na rok 2014 (jednomyslně) 

Smlouvu o dílo s firmou DV Stavby Jaroslav Čuda Mladkov (jednomyslně) 

Roční účetní závěrku školy za rok 2013 (jednomyslně) 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vanovice (jednomyslně) 

Žádost ředitelky školy o souhlas s účastí v individuálním projektu ostatní z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo výzvy 51 (jednomyslně) 

Žádost fotbalového oddílu Panthers Vanovice o příspěvek na činnost ve výši 5 000 Kč 

(jednomyslně) 

Smlouvu s EKO-KOM, a.s. (jednomyslně) 

Dodatek č. 1 s firmou LESCUS Cetkovice o navýšení množství těžené dřevní hmoty (6 pro, 

1se zdržel) 

Sídlem SDH Drválovice bude Drválovice č.p. 26 (jednomyslně) 

Sídlem Mysliveckého sdružení Vanovice – Borotín bude Vanovice č.p 132 (jednomyslně) 

RO č. 3 (jednomyslně) 

 

OZ ukládá: 

Starostovi: oslovit firmy s žádostí o návrh a cenovou nabídku na zhotovení pamětní desky 

padlým občanům Vanovic a Drválovic za 1. světové války. 

Místostarostce: zjistit podmínky, za jakých je možno umístit pod označení vjezdu do obce 

dodatkovou tabuli s nápisem: Zákaz podomního prodeje 



 

4 

: iniciovat umístění svodidel na silnici Drválovice – Vanovice u dětského hřiště ve 

Vanovicích 

: oslovit firmu Kordis s požadavkem, aby všichni autodopravci v Šebetově ve směru na 

Vanovice zastavovali na zastávce u školy (linka 277) 

Účetní: vytvořit návrh na vyřazení zcizených laviček ze hřbitova 

 

Příští zasedání OZ se bude konat 28. května 2014 od 18.00 h v Drválovicích. 

 

 

 

Volby do Evropského parlamentu 

proběhnou ve dnech 23.5. a 24.5.2014. V souvislosti s tím uvádíme 

několik důležitých informací: 

Nejpozději do 8.května 2014 do 16.00 hod. je možno zažádat o vydání 

voličského průkazu, který opravňuje voliče volit v jakémkoli volebním okrsku na území 

České republiky. Proto bude kancelář OÚ ve Vanovicích  dne 8.5.2014 otevřena od 15.00 – 

16.00 hod. 

 

Občanské sdružení Pospolitost Vanovic a Drválovic 

 

Rádi bychom informovali naše spoluobčany, že v říjnu loňského roku bylo v naší obci 

založeno občanské sdružení Pospolitost Vanovic a Drválovic (registrované MV ČR, IČO 

02196735). Toto sdružení vzniklo jako reakce na snahu investorů postavit ve Vanovicích 

bioplynovou stanici. Sdružuje zastánce a ochránce životního prostředí. V praxi se tedy jedná 

o činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí, soustřeďování a 

poskytování informací, organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu se 

stanovami sdružení, účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány a osvětová 

činnost. 

  

Mimo již stručně zmíněné si klademe za cíl poskytovat a předávat informace občanům tam, 

kde jsou informace obtížně dohledatelné, a uvádět na pravou míru informace zkreslené a 

jinak zavádějící. Chceme zastupovat občany, kteří mají zájem, aby se obec rozvíjela ve 

 prospěch všech obyvatel obcí Vanovic a Drválovic.  

 

Naše občanské sdružení je otevřené sdružení pro všechny, kterým není lhostejná budoucnost 

našich obcí. Máme zájem o co největší zapojení a rozhodování obyvatel obcí do dění v již 

zmíněných Vanovicích a Drválovicích. 

 

Jsme otevření jakékoliv přímé diskuzi a přímému konfrontování názorů. 

  

Za občanské sdružení Bc. Radka Kučírková, Vanovice 6 

Kontakt:  kucirkova.radka@seznam.cz 
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Z činnosti SDH Drválovice 

  

Dne 11. dubna 2014 se v odpoledních hodinách členové 

SDH Drválovice, a hlavně dětská část naší obce, aktivně 

připojili k akci „Den Země“ a uspořádali jarní úklid v 

areálu výletiště „Sad Svobody“ a na přístupových 

komunikacích do Drválovicíc.  

  

Celkově se zúčastnilo 

9 dětí a 11 aktivních 

členů SDH.   

 

Akci přálo pěkné počasí. 

Děti a dospělí pak odcházeli 

s dobrou náladou a pocitem 

dobře vykonané práce pro 

naši přírodu. Uklidili jsme naše blízké okolí, máme radost z čisté 

přírody a za rok akci určitě rádi zopakujeme.                                                      Karel Valenta  
  

 

 

    

SDH Vanovice oznamuje, že v neděli 11.5.2014 po 10.hod. proběhne 

sběr železného šrotu. Větší kusy členové SDH sami vynesou. Má-li 

někdo větší množství šrotu, nechť to nahlásí panu Svatopluku Dračkovi 

nebo Josefu Pavlíkovi. 
 

 

 

 

 

Paní Kouřilová oznamuje, že kadeřnické služby bude poskytovat v měsíci květnu 

pouze 9.5. od 14 do 17 hod.  
  

Připomínáme, že po domluvě také poskytuje pedikérské služby. 

 

 

Velikonoční turnaj nezařazených hráčů ve stolním tenise musel být 

z technických důvodů odložen. Konat se bude v sobotu 10.5.2014 od 9.00 

hod. v KD. Věříme v hojnou účast. 

 

 

 

Vítání občánků  

Nové občánky (narozené v roce 2013 a 2014) přivítáme v sobotu 17.5.2014 

v 15 hod. v sále Záložny. 
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FS ČCE Vanovice zve všechny milovníky umění na 

koncert, který se koná v evangelickém kostele ve 

Vanovicích dne 31.5.2014 od 18 hod. Vystoupí mužský 

pěvecký sbor Vocatus ecumenicus z Jimramova. 

 

 

 

Informace pro občany 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 13 

hodin: 

  

Květen       

1.5. MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka 4    516 417 621 

3.5. MUDr. Řehořek  Poliklinika Blansko, Sadová 33   516 488 453 

4.5. MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 453 

8.5. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221    516 435 203 

10.5. MUDr. Roth  Ostrov, Zdrav. středisko    516 444 326 

11.5. MUDr. Sládek  Velké Opatovice, nám. Míru 492  516 477 319 

17.5. MUDr. Srpová  Letovice, J. Haška 12    604 760 665 

18.5. MUDr. Staňková  Jedovnice, Zdrav. středisko   516 442 726 

24.5. MUDr. Stojanov  Poliklinika Blansko, Sadová 33   516 488 451 

25.5. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A    516 416 386 

31.5. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33   516 488 454 

 

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111(Po - Pá 17 - 7h., 

So, Ne a sv. 17 - 24h. 

 

 

Jubilanti v květnu 2014 

 

 Jana Melková    50 

 Jaroslava Sedláková   94 

 Marie Mahelová    85 

 Anna Hrabalová    90 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných let života. 

Dvě májové pranostiky:  

Když se v máji blýská, sedlák si výská.       

Večerní rosy v máji hodně sena dají.    
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OBECNÍ KRONIKA.  

Co známe z obecní kroniky? Ne každý se k ní dostane, řadu z Vás ale možná zajímá, co v ní stojí. 

Proto jsme se rozhodli uveřejňovat vybrané stati tak, jak je přepsali naši předkové. Uváděno bez 

zvláštních korektur. 

 

Rok 1900 

Při sčítání lidu v tomto roce napočteno ve Vanovicích 783 přítomných obyvatel, domů bylo 

132. Poslední číslo měl dům záloženský, zbudovaný hlavně na popud  ředitele záložny Emanuela 

Dvořáčka č.d. 38 v roce 1894 nákladem 13.000 K, na místě neúhledné „budně“ naplněné špinavou 

vodou. Výměra veškerého katastru obce Vanovice r. 1900 činila 731ha 09a 03m. 

 

Rok 1901 

Působením starosty Em. Dvořáčka a člena obecního výboru Stanislava Vlka došlo tohoto 

roku ke zbudování vodovodu po obci a to z pramenů nad Nivkou. Stavbu reservoiru pod Doubkem 

provedla firma Fischmann & spol. z Brna, instalační práce V. Sviták z Prahy. Kopati se začalo 

v březnu a 16. července práce skončeny a voda puštěna. V srpnu pak vykonána s úplným zdarem 

hasičská zkouška s hydranty. Náklad na nádržku a hlavní potrubí 15.000 K, na něž obdrženo 3.000 

K subvence, uhražen výpůjčkou, kteráž pak splácena příjmem z prodeje písku z obecní pískovny do 

šamotové továrny ve Vel. Opatovicích. 

 Jako každá dobrá věc měl i tento podnik odpůrce a to velmi houževnaté, ale po čase i nejtužší 

odpor padl v poznání velkých výhod vodovodu. 

 Při kopání příkop pro hlavní potrubí při č.d. 36 a 37 přišlo se na podzemní skrýše, do nichž 

vedl průchod, co by se člověk v leže protáhl a v nichž v čas války nebo jiného nebezpečí byly 

uschovány potraviny neb hledáno úkrytu. 

 

Rok 1902 

 Koncem školního roku 1901-1902 odešel na odpočinek zasloužilý nadučitel František 

Břenek, na jeho místo nastoupil zdejší rodák Vojtěch Dufka, dosud nadučitel v Sudicích. Ve službu 

se uvázal dne 1. září 1902. 

 

Rok 1904 

 Léto tohoto roku se vyznačovalo prudkými poruchami povětrnostními. Bylo velmi parné, 

teploměr nejednou vystoupil až na 50 °C. v červnu přišla prudká bouře s krupobitím, /od západu/, 

ale nezpůsobila větších škod, poněvadž byla bez větru. Horší byla bouřka v srpnu, která se přihnala 

s krupobitím od jihu a na Vážansku, Knihnicku a od poloviny Dílů na Vanovsku až do půl vesnice 

zničila úrodu. 

Jak vzmáhal se styk obyvatelstva se světem viděti z toho, že roku 1863 na zdejším poštovním úřadě 

bylo prodáno poštovních známek za 7 K (sedm korun) bylo jich r. 1904 již spotřebováno za 150 K. 

novin toho roku došlo sem na 1.000 výtisků.  

 

Rok 1907 

 Rok tento přinesl novou vymoženost celému kraji, totiž uskutečnění železné dráhy ze Skalice 

přes Boskovice do Chornic. Obecní zastupitelstvo účinně akci podporovalo, upsalo na akcie 5.000 
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korun a věnovalo 200m kamene stavebního, 200m písku a 2.000 korun, bude-li nádraží státi nad 

silnicí šebetovskou v bezprostřední blízkosti hranic katastru vanovického a ponese-li jméno 

„Vanovice-Šebetov“. Ale velkostatek v Šebetově ve vlastním zájmu chtěl mít nádraží u pily. 

Záležitost konečně rozřešena k obapolné spokojenosti, kompromisem. První vlak jel dne 16.V.1908. 

téhož roku zrušena tzv. „Přísadniska“ a prohlášena za stavební místa, jelikož byla stále živěji 

pociťována potřeba nových domků. Na těch místech zbudovány dva domky č 133 a č. 134. 

 Dne 19. listopadu zemřel náhle evangelický farář a náměstek superintendentův Ludvig 

z Nagy, když ještě předcházejícího dne byl vyučoval náboženství v Cetkovicích a Uhřicích. Pohřben 

za veliké účasti dne 22.XI. 

 

Rok 1908 

 Na místě svého zemřelého otce zvolen za místního faráře dosavadní vikář v Táboře, resp. 

subadministrátor zdejšího sboru Kamil z Nagy. 

 Čtenářský spolek „Vlastimil“, založený roku 1887 hlavně působením učitele Tomáše 

Tomáška, Em. Dvořáčka a Stan. Vlka, změněn po podnětu naduč. Vojtěch Dufky, far. Kamila 

z Nagy, starosty Em. Dvořáčka v odbor Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu a to z toho 

důvodu, že působnost odborů Národní Jednoty může býti všestranná /kulturní, hospodářská, národní 

atd./, kdežto čtenářské spolky mohou míti působnost jen omezenou. Majetek čtenář. spolku, 

knihovna, jeviště přešel do rukou odboru Nár. Jednoty. Ústřední výbor Nár. Jednoty zavázal se 

reversem, že v případě rozchodu odboru připadne majetek obci. 

 Počet domovních čísel vzrost o domky č. 135 a 136 na „Přísadniskách“, v roce 1909 další 

domek č. 137 tamže. 

 

Rok 1910 

 Na Přísadniskách postaven nový domek č. 138. V roce 1910 poprvé objevují se u zdejších 

rolníků žací stroje. Do té doby byl v užívání žací stroj jen na pozemcích panských. Poněvadž stroje 

dotud vyráběné nemohly býti upotřebovány na úzkých tratích polních. Nová soustava žacích strojů 

nalezla porozumění u pokročilých hospodářů a rychle se rozšířila. 

 Sčítání lidu roku 1910. 

 Dne 31. prosince 1910 napočítáno ve Vanovicích přítomného obyvatelstva 719 osob, 

domácího zvířectva napočítáno 61 koní, 386 kusů hovězího dobytka, 313 kusů vepřového dobytka, 

76 koz, 71 kus plemenných, 1588 slepic, 12 kachen, 126 holubů, úlů včel 54. Hospodáři měli 10 

strojů secích, 15 strojů žacích. Velocipedů bylo v obci 10, motocykl 1. 

 Počet domovních čísel 138, z toho 1 dvůr, 22 selské usedlosti (23 grunt rozprodán v letech 

70tých min. století), 18 podsedků (rozprodány podsedky č. 14, 15, 19), 97 domků, fara. Škola, 

záložna čítaje v to. 

 Z řemeslníků tu byli: 1 řezník, 2 pekaři, 1 modní krejčí, několik krejčích pracujících pro 

konfekcionáře, 2 truhláři, 1 obuvník, 1 kovář, 1 kolář, 1 sedlář, několik tkalců-dělníků a zedníků, 1 

strojník, 1 zámečník,. 2 obchodníci a štěpařský závod. 

 Výměra celého katastru byla 731ha 08a 68m, průměrný výnos z ha půdy 31K 25h. 

 Rodin všech bylo 156, 131 vyznání evag. ref., 25 římsko-katol., národnosti vesměs české. 

________________________________________________________________________________ 
Zpravodaj Vanovic - Drválovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-

mailovou adresu: mistostarosta@vanovice.cz 

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

