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Vážení spoluobčané,  

máme za sebou první jarní dny, i v naší obci už skončila plesová sezóna (15. 3. 

pořádala svůj ples škola), dokonce už proběhl 3. ročník soutěžní přehlídky 

amatérských divadelních souborů. I letos jsme se radovali z velké účasti – a to 

nejen organizátoři, ale především členové divadelních souborů, které zde vystupovali. Viděli 

jsme dvě autorské hry (Kdo vám co dá? – Litovel a Kdopak to zvoní? – Velké Opatovice) a 

jednu situační komedii (Mátový nebo citron? – Boskovice). Byli jsme také součástí 

experimentů - Litovelští publikum přestěhovali na pódium a Opatovští přizvali ke své 

děkovačce nejmenší diváky. Hlasování, které se uskutečnilo ihned po odehrání posledního 

představení, bylo velice těsné: na prvním místě se umístili Opatovští (22 hlasů), na druhém 

místě Boskovští (17 hlasů)  a na třetím místě Litovelští (16 hlasů). Jen připomínám, že 

soubor teaTrum z Velkých Opatovic vyhrál již podruhé za sebou. A dle pravidel naší 

soutěžní přehlídky se s nimi uvidíme i napřesrok. Cenu pro diváka získal Marek Chalupa. 

Protože se blíží Velikonoce, zve KV děti i jejich rodiče na velikonoční dílničky – viz 

pozvánka. 

Chci ještě jednou připomenout, že do konce dubna je možno projevit svůj zájem o 

komplexní pozemkové úpravy katastru Vanovice a Drválovice. Zájemci nechť donesou 

aktuální výpis z LV. Nebude-li dost zájemců, nebude obec o tyto úpravy žádat.  

 

Během měsíce dubna by mělo dojít k propojení naší vodovodní soustavy na přivaděč 

Boskovice – Velké Opatovice. Po několik dní budeme používat stejnou vodu, jako obyvatelé 

dalších obcí. Během nich bude dokončena rekonstrukce vanovického vodojemu, po jejím 

dokončení začneme opět používat vodu vlastní a odběr vody z páteřního přivaděče bude 

spuštěn ve chvíli, kdy budeme mít vlastní vody nedostatek. 

 

V dubnu začnou také práce na stavbě cesty z Drválovic do Vanovic. Věříme, že touto 

stavbou dojde k většímu propojení obou obcí. Současně proběhne tak opravena vozovka u 

Melků. Byly již také osloveny firmy, které by měly během letních prázdnin opravit fasádu 

čelní zdi školy, položit nové podlahy ve školních třídách, resp. instalovat v nich nové 

osvětlení. Rozsah prací bude záviset na tom, zda získáme dotaci od JmK. 

 

Upozorňujeme občany, že v období od 3/2014 do 12/2015 bude probíhat částečná uzavírka 

silnice III/37417 v místě mostu v Podolí z důvodu změny zatížitelnosti mostu. Most je 

v havarijním stavu a bude prováděna jeho rekonstrukce. Uzavírka je nařízena pro vozidla o 

hmotnosti převyšující 16t  mimo bus. Objízdná trasa pro vozidla nad 16t je vedena 

obousměrně po silnici III/3744 a III/37414 (Pamětice – Drválovice – Kladoruby). Obec 

Vanovice se proti vedení této objízdné trasy několikrát odvolala, bohužel odvolání nám 

nebylo nic platné. Žádáme tedy všechny občany, aby především při užívání komunikace 

III/3744 z Drválovic do Kladorub dbali na svou bezpečnost a počítali s tím, že se mohou 

častěji než dříve na této úzké vozovce potkat s širokými vozidly – jedná se především o lesní 

úsek. 

LF 
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Usnesení  ze 52. zasedání OZ, Vanovice 31.3. 2014 od 18h v zasedací místnosti  

Přítomni: Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová,  Josef Pavlík, Jiří Pinkava, 

     Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl, Květoslav Sedláček, Martin Chalupa 

Omluveni: Josef Čížek  

Zapisovatelka: Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé:  Martin Chalupa, Josef Pavlík   

Schváleno jednomyslně 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 51. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Projednání a schválení smlouvy o dodávkách a ceně vody pro Obec Vanovice 

4. Projednání návrhu smlouvy na pronájem hřbitova 

5. Stav na investičních akcích zařazených do rozpočtu na rok 2014 

6. Další úkoly a sdělení 

7. Návrh usnesení a závěr 

Schváleno jednomyslně 

 

OZ schvaluje:  

Jednomyslně předloženou smlouvu o dodávkách a ceně vody mezi Svazkem vodovodů a 

kanalizací měst a obcí a obcí Vanovice. Starosta pověřen jejím podpisem. 

Předloženou smlouvu o nájmu evangelického hřbitova Farnímu sboru ČCE Vanovice. 

Pověřuje starostu jejím podpisem. 

Jednomyslně schválena firma realizující stavbu přístavku u KD – DV – stavby, Jaroslav 

Čuda, Mladkov (139 387 Kč vč. DPH). 

Jednomyslně přijalo záměr obce Vanovice odkoupit od Povodí Moravy dolní rybník ve 

Vanovicích.  

Jednomyslně RO č. 2.  

Jednomyslně skácení smuteční břízy na hřbitově. 

 

OZ bere na vědomí: 

Plnění usnesení 51. zasedání OZ. 

Zprávy o činnosti jednotlivých výborů. 

Žádost o schválení účetní závěrky a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku školy (na 

příští OZ bude pozvána účetní školy). 

Žádost svitavské nemocnice o příspěvek na BABY box. 

Rozhodnutí MěÚ Boskovice odboru dopravy o objížďce Kladoruby – Drválovice – Pamětice 

pro vozidla nad 16t. 

Informace Povodí Moravy ohledně dolního rybníka ve Vanovicích. 

 

OZ ukládá: 

Starostovi oslovit firmy ohledně plánovaných akcí (oprava podlah ve školních třídách, 

fasády přední stěny školy, oprav schodiště ke škole). 

Místostarostce zajistit zaměření hranic pozemku za hřištěm u ZŠ a MŠ. 
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Místostarostce vyzvat firmu DV – stavby, Jaroslav Čuda, Mladkov o předložení smlouvy o 

dílo a ostatní firmy vyrozumět o výsledku výběrového řízení. 

Starostovi vyzvat firmu Lescus k předložení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – navýšení 

těžby o 109,45 m3. 

Starostovi projevit zájem o odkup spodního rybníka ve Vanovicích. 

Místostarostce zajistit opravu trampolíny v Drválovicích. 

Místostarostce kontaktovat Hasičskou pojišťovnu v souvislosti s krádeží laviček na hřbitově. 

 

 

 

 

 

 

Volby do Evropského parlamentu 

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

několik důležitých informací. 

Dle ustanovení §28 odst. 1 zákona o volbách do Evropského 

parlamentu bude sestaven seznam voličů – nejpozději do 13.4.2014 do 16 hod. do něj budou 

zaneseny:  

a) údaje o voličích, státních občanech ČR, ze stálého seznamu voličů, který je veden 

podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí 

b) údaje týkající se občanů jiných členských státu EU z dodatku stálého seznamu voličů, 

a to na základě žádosti takového voliče podle §29 odst. 3 zákona o volbách do EP 

c) údaje o voličích, kteří jsou občany jiného členského státu EU a kteří o zápis do 

seznamu voličů pro volby do EP požádají podle §29 odst. 1 a 2 zákona o volbách do 

EP 

d) údaje o občanech ČR, kteří mají v jeho správním obvodu trvalý pobyt a kteří podle 

záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb do EP věku 18 

let 

e) údaje o občanech jiných členských států EU, u nichž je v evidenci podle jiného 

právního předpisu (v informačním systému cizinců) údaj o zápisu do seznamu voličů 

pro volby do EP. 

 

Abychom dostáli naplnění ustanovení §28 odst. 1 zákona o volbách do EP bude z tohoto 

důvodu OÚ Vanovice otevřen v neděli 13.4.2014 od 15 – 16 hod. 
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Poděkování 

 

Děkuji jménem Farního sboru ČCE ve Vanovicích všem, kdo jste se zapojili do SMSkové 

soutěže o Nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje v roce 2013. V soutěži 

jsme se i díky Vám umístili na 3. místě. Toto místo bohužel není honorované, ale jsme 

přesvědčeni, že i tak mělo hlasování svou cenu. Vážíme si velmi Vaší podpory.  

 

P. Freitinger, farář FS ČCE Vanovice 

 

 

Kulturní výbor zve všechny děti (a jejich doprovod samozřejmě taky) na 

Velikonoční dílničky 

Kde: kuchyňka v KD 

Kdy: v sobotu 12.4.2014 od 15 hod. 

 

 Pod vedením zkušené lektorky se naučíte vytvářet velikonoční ozdoby 

z vizovického těsta. 

 Kromě jiného si vyrobíte velikonoční kraslice (přineste si vyfouknutá 

vajíčka). 

 Možná bude i překvapení. 

 

 

 

 

Informace pro občany 

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

hodin: 

 

Duben       

5.4. MUDr. Loskot  Svitávka, Hybešova 197    516 471 210 

6.4. MUDr. Lukeš  Boskovice, Smetanova 24   516 454 046 

12.4 .MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2   516 474 488 

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

19.4. MUDr. Padalík  Boskovice, Nemocnice Boskovice  516 491 263 

20.4. MUDr. Paděrová  Šebetov, 117     516 465 452 

21.4. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko   725 415 615 

26.4. MUDr. Pernicová  Boskovice, Růžové nám. 16   774 177 804 



 

6 

27.4. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9    516 412 422 

   

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 

 

Děti narozené v březnu 

22.3.  Bernard Jansa  

  

Rodičům blahopřejeme. 

 

 

Jubilanti v dubnu 2014 

 

04.04.   Jiří Nečas    60 let 

08.04.   Otakar Dračka   75 let 

08.04.   Zbyněk Rozbořil   65 let 

23.04.   Ludmila Štulpová   60 let 

28.04.   Radomíra Kučírková  50 let 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných let života. 
Zpravodaj Vanovic - Drválovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na 

e-mailovou adresu: mistostarosta@vanovice.cz 

   
 

 

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

So, Ne a sv. 17 - 24h.) 
  

  

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

