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Váţení spoluobčané, 

půlka října je za námi a my se teprve nyní dostáváme k vytváření 

nového Zpravodaje. Máme pro to několik důvodů, nechceme vás jimi 

ale zahlcovat. Od nového roku by mělo dojít ke změně – Zpravodaj 

bychom rády vydávaly ke konci měsíce, abyste se s dostatečným předstihem dozvídali 

termíny akcí v měsíci následujícím (únorový Zpravodaj by tedy měl vyjít na konci 

ledna atd.) 

V tomto období drakiád a podzimních plískanic jsme se rozhodli zorganizovat 

NULTÝ ROČNÍK SOUTĚŢNÍ PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH 

SOUBORŮ.  

Soutěţit budou tyto soubory : Velké Opatovice (22. 10.  – Za sušenou vodou), 

Svitávka (5. 11. – Ať ţijí duchové) a Knínice (19. 11. – Dívčí válka). Slosovatelné 

vstupenky jsou v předprodeji na OÚ nebo přímo na místě – a to za 60,-Kč na všechna 

tři představení dohromady. V sobotu 19. 11. proběhne vyhodnocení, vyhlášení 

nejlepšího ochotnického souboru a slosování vstupenek.  

V pátek 28.10. si připomeneme vznik samostatného československého státu. Tuto 

událost, jako uţ několikrát, oslavíme lampionovým průvodem. Jako obvykle se 

sejdeme v 17.30 h ve Vanovicích na dolním konci, v Drvalovicích u obchodu, obě 

větve průvodu se setkají u pomníku J.A.Komenského. Po krátkém kulturním programu 

zájemci odejdou do KD, kde se budou moci občerstvit (jako vloni se této sluţby ujali 

místní hasiči). 

Chtěla bych vás pozvat na poslední letošní koncert, který se uskuteční v neděli 

23.10.2011 v 17 hod v evangelickém kostele ve Vanovicích. Účinkuje MUDr. Rula 

Machačová, Jiří Bělík – hoboj, Vlastimil Bialas – trumpeta, Miroslav Manousek – 

varhany, Lydia a Sergej Golubkovi -  doprovod 

L.Freitingerová, místostarostka 

 

Přátelské posezení 

V říjnu se nám podařilo zorganizovat 

(konečně) setkání pro občany důchodového 

věku. V sobotu 8. 10. se kolem 15.30 h 

začali scházet první účastníci. Trošku nás 

tím zaskočili, protoţe nebylo ještě 

připraveno všechno, jak jsme si přáli, ale 

začali jsme tušit, ţe je to akce, která zde 

chyběla. Naše pozvání přijala asi třetina 
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obeslaných a podle reakcí věřím, ţe toho nikdo nelitoval. K poslechu hrál 

pan Jiří Rosenberg ze Šebetova, pěkný program si pod vedením svých učitelek 

připravily děti z naší školy, několik písní zazpíval Vlastimil. Ovšem nejvíc se na 

vytvoření pěkné atmosféry podílel Vjechétek 

z Jaroměřic. Vtipné scénky přednášené „po 

hanácko“ či „po našemo“ se střídaly s tanečky 

a zpěvem. Na závěr se přece jen někteří 

odváţili na taneční parket. Akce měla podle 

plánu končit kolem 19 hod., mnozí si ale 

uţívali příjemného prostředí našeho KD o 

mnoho déle. Děkujeme všem i za kladné 

ohlasy a projevenou ochotu příště se na 

organizování podobné akce spolupodílet. Uţ 

nás zase něco napadá... 

 

Ohlasy na 7. 10. 2011 

 

Rádi uveřejňujeme dva dopisy, které doslova a do písmene „došly“ na OÚ: 

 

Pochvala a poděkování za „veselé sobotní odpoledne“ 8. října letošního roku. 

Poděkování organizátorům, obdiv všem účinkujícím. Podruhé zas přijdeme… 

Macháčková 

 

Zastupitelstvu obce Vanovice 

Dovolujeme si Vám poděkovat za překrásný večer, který jste pro nás, důchodce, 

připravili v sobotu 8. října 2011. Děkujeme také za milé pohoštění a veselý a vtipný 

program. 

Spokojení důchodci z č. 22,23,25 a snad i řada dalších  

 

Oznámení 

 Jiţ nějaký čas se nám na Obecním úřadě mnoţí stíţnosti na volné pobíhání psů, 

upozorňujeme tímto občany, na obecně závaznou vyhlášku obce Vanovice 

o zákazu volného pobíhání psů na veřejném prostranství v obcích Vanovice 

a Drvalovice. Majiteli psa můţe být Obecním úřadem udělena pokuta a zároveň 

můţe obec po majiteli psa ţádat úhradu případných způsobených škod. 

 Upozorňujeme všechny občany, ţe z technických důvodů jsme byli nuceni 

kontejner na hřbitově přesunout za horní bránu hřbitova. 

 Vzhledem k tomu, ţe začínají chodit kontroly z Jm Kraje a kontrolují, jak jsme 

důslední ve vymáhání pohledávek především za TKO, jsme nuceni přistoupit 

k méně příjemnému způsobu vymáhání pohledávek. Jiţ v minulém čísle jste 

byli informováni o rozhodnutí zastupitelstva umoţnit občanům splátkový 

kalendář. Této moţnosti vyuţilo jen pár občanů i přesto, ţe obec má právo 

vymáhat sankce aţ do výše trojnásobku dluţné částky. Pokud patříte k 

dluţníkům i vy, vyrovnejte své závazky vůči obci co nejdříve. Dluţné částky, 
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které přejdou do příštího roku budeme povinni tvrdě penalizovat a postupovat 

ke konečnému dořešení vymahačským společnostem. 

 

Usnesení z mimořádné 16. zasedání zastupitelstva obce konané 27. září 2011 

v 17,00 hodin 

Přítomni: Číţek Josef, Bc. Dračka Svatopluk, Dvořáček Petr, Mgr. Freitingerová 

Lenka, Pavlík Josef, Pinkava Jiří, Přibyl Miroslav 

Omluveni:  Chalupa Martin, Sedláček Květoslav 

Zapisovatel:  Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé:  Mgr. Freitingerová Lenka,  Přibyl Miroslav 

Schváleno jednomyslně 

Program: 

1) Projednání kupní smlouvy na stavební pozemky v Drvalovicích 

2) Další úkoly a sdělení 

 

1) Starosta obce seznámil zastupitele se dvěma zájemci o stavební pozemky č. 297/18 

a 297/19 v Drvalovicích. 

Zastupitelstvo po doplnění věty do kupní smlouvy, ţe kupující pan Jiří Gross nesmí do 

uhrazení plné kupní ceny prodávajícímu na účet pozemek prodat ani dlouhodobě 

pronajmout 3 osobě a po odebrání věty, ţe bude uhrazena celá prodejní cena 

z hypotečního úvěru schvaluje jednomyslně. Dále pověřuje starostu jejím podpisem. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu dodatku ke zprostředkovatelské smlouvě 

dle uţ jednou schváleného dodatku. 

2) 

a) Projektovou dokumentaci ke stavbě RD pana Bedáně – bere na vědomí 

b) Smlouva s městem Velké Opatovice na poskytnutí divadelních sluţeb – 

jednomyslně schváleno 
Schváleno jednomyslně 

 

 

Usnesení ze 17. zasedání OZ Vanovic konaného v zasedací místnosti OÚ 

Vanovice 10.10.2011 
Přítomni: Petr Dvořáček, Josef Číţek, Bc. Svatopluk Dračka, Martin Chalupa, 

Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, 

Květoslav Sedláček 

Zapisovatel:  Mgr. Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé:  Josef Číţek, Květoslav Sedláček (schváleno jednomyslně) 

Hosté:   ¨ František Kubín 

Schváleno jednomyslně 

 

Program: 

1) Kontrola plnění usnesení z 15. řádného a 16. mimořádného zasedání zastupitelstva 

obce 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 



 

5 

3) Projednání a schválení provozního řádu KD ve Vanovicích a plánu kulturních akcí 

na rok 2012 

4) Projednání návrhu na prohlášení kříţe u kostela sv. Václava za kulturní památku 

místního významu 

5) Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 

6) Další úkoly a sdělení 

7) Návrh usnesení a závěr 

Program schválen jednomyslně 

 

ad 1) Kontrola plnění usnesení z 15. a 16. zasedání OZ, jednomyslně schváleno.  

ad 2) ZO bere na vědomí zprávy kulturního, kontrolního výboru – svolat obyvatele 

Karlůvky, veřejně projednat řešení dopravní situace do příštího zasedání OZ. OZ 

o věci rozhodne na svém příštím zasedání. Zprávu Finančního výboru bere na 

vědomí.   

ad 3) Předloţený návrh Provozního řádu bere OZ na vědomí. Je ovšem ještě třeba 

zapracovat připomínky (např. osvobození místních organizací od nájmu atd.) 

OZ se tímto návrhem bude zabývat na dalším zasedání. 

ad 4) Návrh projednán – vstoupit do jednání s technickým administrátorem ŘKC 

ohledně vlastnictví kříţe 

ad 5) Rozpočtové opatření č. 6 s navýšením na straně příjmů a výdajů o 800.000,- Kč - 

viz příloha. Schváleno jednomyslně. 

ad 6)  

a) OZ pověřilo starostu objednáním oprav vozovek do 100.000,-Kč s firmou DEAS 

b) Starosta informoval OZ o projektu MAS – VENKOV – Můj domov, aneb „Víš, 

kde ţiješ?“ a záměru MAS vytvořit místní přírodovědně-vlastivědné učebnice. 

Obec má přispět 10 100 Kč škole, která bude partnerem projektu. 

Jednomyslně schváleno. 

c) příspěvek IDS na 2012 – 548 obyvatel, 50 Kč na obyvatele – OZ bere na vědomí  

d) ţádost Sv. Dračky o dokup pozemků p.č. 42/3 a 1086 – návrh na doplnění kupní 

smlouvy ve věci převodu vlastnického práva k nemovitosti – 8 pro, 1 se zdrţel 

e) M. Horák – ţádost o skácení kaštanu (klíněnka), vyčištění keřů, ořezání poškozené 

větve dubu. 

Keře budou vyčištěny, poškozená větev ořezána. Skácení kaštanu se nepovoluje. 

f) ţádost manţelů Číţkových o příspěvek na dlaţbu – zamítnuto.  

g) Projektová dokumentace RD Stanislava Pánka z V. Opatovic. – OZ bere na 

vědomí. 

h) Starosta pověřen jednáním s ÚP o přijetí dvou pracovníků od 2012. V případě, ţe 

se nepodaří prodlouţit smlouvy pro stávající pracovníky VPP, zřídí Obec jedno 

další pracovní místo od 1.11.2011 do 31.12.2011 

i) Nájemci hrobu č. 591 – odstupují od smlouvy, nabízení Obci obrubu k prodeji. 

Obec nemá zájem, zmocňuje sl. Zouharovou k jednání s nimi. 

Jednomyslně schváleno 
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Úkoly: 

1)  Svolat obyvatele Karlůvky ohledně veřejného projednání tamní dopravní situace 

(do příštího zastupitelstva) – M.Chalupa 

2)  Starosta objedná u firmy DEAS opravy komunikací do 100 000 Kč 

3)  Kontrolní výbor přeměří výměry nově upravených ploch u KD 

4)  Slečna účetní a J.Pavlík zapracují připomínky, dopracují ceník, předloţ OZ ke 

schválení Provozní řád KD Vanovice. 

5) Místostarostka kontaktuje administrátora z olomouckého biskupství s dotazem, 

zda kříţ ve Vanovicích není ve vlastnictví ŘKC 

6)  Místostarostka odpoví manţelům Číţkovým ohledně jejich ţádosti 

 

Návrh usnesení – 6 pro, 1 proti, 1 se zdrţel. 

 

Jednomyslně schváleno        

 

Tělovýchovná jednota Sokol Vanovice oznamuje: 

- ve čtvrtek 27.10.2011 v 18h zahajuje pravidelná zdravotní cvičení na    

gymballech 

- byl zahájen nácvik sletové skladby pro děti ve věku 7 - 14let. Případní další 

zájemci o účast na Sletu v Praze ve dnech 30.6. - 6.7. 2012 se mohou ještě 

přihlásit. Stačí přijít v sobotu v 10:30h do KD, kde nácviky probíhají. 

 

Výlet do Prahy 

Snad kaţdý, kdo čte tento článek ví, které je 

hlavní město České republiky. Ne všem je 

ale dopřáno "stověţatou Prahu" navštívit.  

Ţákům 3., 4. a 5. ročníku ZŠ Vanovice a ţákyním 4. A 5. 

ročníku ZŠ Šebetov se to ovšem podařilo. V úterý 27. 9. 

2011 jsme se díky pomoci ochotných rodičů a jejich 

osobních automobilů dopravili z Vanovic do 

Letovic na vlakové nádraţí, odkud jsme jeli 

rychlíkem aţ do Prahy. Tam na nás čekala 

předem domluvená paní průvodkyně, se kterou 

jsme projeli pár stanic metrem a během tří hodin 

s ní strávených jsme shlédli: Valdštejnskou 

zahradu, Praţský hrad a jeho okolí, Chrám 

sv.Víta a prošli jsme Malou Stranu. Potom uţ 

bez průvodcovského výkladu jsme pokračovali 

přes Karlův most, Kampu, kolem Národního 
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divadla a odtud přes Václavské náměstí aţ na Hlavní nádraţí. Děti se ve volných 

chvílích občerstvovaly, ale také nezapomínaly na své nejbliţší 

a nakupovaly suvenýry na památku.  

Vše proběhlo v naprosté pohodě, nikomu se nic nestalo a hlavně se nikdo neztratil. 

A to především díky nápadu naší paní ředitelky - pořídit dětem do Prahy stejné 

křiklavě oranţové kšiltovky, které po celý den měly na hlavě. Tento nápad se osvědčil, 

protoţe děti opravdu nešlo přehlédnout a náš strach o ně byl o to menší. Však posuďte 

sami a navštivte naše webové stránky, kde je umístěno několik fotografií 

z nezapomenutelného výletu:  www.zsvanovice.skolniweb.cz. 

Všichni pevně věříme a doufáme, ţe jsme Prahu neviděli naposledy. Na závěr snad jen 

ponaučení pro příště – jeden den je málo... 

          Mgr.Klevetová 

 

Sport 

Stolní tenis 

Okresnbí přebor I. Okresní přebor III.

Kubín Fr. 4,5 Klement 2

Gonšor M. 1,5 Ševčík 2

Novák 1 Gonšor P. 1

Ţďárná "B" - Vanovice "A" 11:7 Vanovcie "B" - Okrouhlá "A" 5:13

 

 

 

Informace pro občany 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 12 hodin: 

 

Říjen 

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

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

22.10. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227

23.10. MUDr. Ţilka Benešov, 19 516 467 313

28.10. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018

29.10. MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 456 109

30.10. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203  

http://www.zsvanovice.skolniweb.cz/
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5.11. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310

6.11. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 204

12.11. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 298

13.11. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109

17.11. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046

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

20.11. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 380

26.11. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263

27.11. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460

Listopad

 
 

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

so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

 

 

Sňatek v měsíci září 

 

Manţelům Charvátovým přejeme na jejich společné cestě ţivotem 

hodně štěstí, zdraví, lásky a co nejméně starostí. 

 

 

Jubilanti v měsíci  říjnu a listopadu 2011 

Marek Radomír 55 let 

 Krejcar Milan  70 let 

Chlupová Jarmila  55 let 

Lepková Vlasta  55 let 

Bartoš Miroslav  65 let 

Učeň Jan  50 let 

Kubínová Boţena  86 let 

Cápal Zdeněk  87 let 

 

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

života. 

Zpravodaj Vanovic - Drvalovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: 

ucetni.vanovice@seznam.cz 


