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Úvodník 

Doba prázdnin a dovolených skončila, škola i školka už 

otevřely své brány… Prostě už začala ta všednější část roku. 

Myslím ale, že nikdo nemůže říct, že by se o prázdninách v naších obcích nic 

neudálo. 

 

Tak třeba: 

 Drvalovičtí hasiči oslavili 100. výročí založení své organizace – možná, 

že jste na jejich oslavách taky byli a že jste si kromě jiného prohlédli 

zajímavou sbírku hasičských stejnokrojů, přileb, opasků a dalších věcí 

spojených s hasičskou tematikou. Možná jste se také bavili při ukázkách 

hasičského zásahu předvedeného hasičským „potěrem“, možná jste taky 

drželi palce, aby stará hasičská technika své „pány“ nezradila,… Bylo to 

opravdu moc pěkné. Škoda jen, že nás přeci jen nepřišlo víc. Z Vanovic 

do Drválovic to přece není tak daleko… 

 Ustávají práce kolem KD ve Vanovicích. Ke vstupu do něj zve už i 

„zkulturněný“ přístup. Žádná z návštěvnic se už nemusí obávat o své 

podpatky. Řada sportovců jistě již objevila a vyzkoušela pítko 

nainstalované v bezprostřední blízkosti hřiště. 

 I ve škole a školce proběhla řada změn. Děti se těší z nového koberce 

(školka, družina). Chtěla bych touto cestou poděkovat především 

podlahářské firmě pana Františka Sedláčka za jeho sponzorský dar 

věnovaný škole - bezplatné položení koberce. Ve škole se díky snaze paní 

ředitelky podařilo rozšířit prostory pro družinu, díky tomu mohl být 

navýšen počet žáků, kteří ji navštěvují. 

 

Při ukončení školního roku jsem dětem slíbila, že OÚ vypíše další literární 

soutěž. Ta chvíle právě nastala. Obecní úřad Vanovice vypisuje další kolo 

literární soutěže (pro 3. -5. ročník). Podmínky zůstávají stejné jako na jaře. 
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Téma tentokrát zní: MŮJ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITEK. 

Navíc vypisujeme pro žáky 1. - 2. třídy na stejné téma soutěž výtvarnou. 

Termín odevzdání prací: 15. 10. 2011. 

 

Občané bydlící v Karlůvce podali žádost o vyřešení dopravní situace v této 

lokalitě. Musíme vás ujistit, že se touto problematikou zabýváme již několik let. 

Předešlé zastupitelstvo chtělo v dané ulici zřídit obytnou zónu, Dopravní 

inspektorát Blansko (DI) tuto možnost však zamítl s ohledem na úzký profil 

vozovky. Loni jsme v řešení tohoto problému pokračovali. Žádali jsme alespoň 

o snížení povolené rychlosti z 50 km/h na 30 km/h. Ani tato žádost nebyla 

vyřízena kladně. Na posledním zasedání se nabídlo další řešení: příčný práh. 

Kontrolní výbor má vybrat místo vhodné k jeho umístění. Potom bude 

následovat nám již známý proces: podaná žádost na DI a pak čekání na kladné 

rozhodnutí. 

 

Připomínáme všem, kdo skladují cokoliv na obecních pozemcích na jejich 

povinnost řídit se obecně závaznou vyhláškou č. 2/2007 O místních poplatcích. 

 

Všechny občany, kteří dosáhli důchodového věku, zveme na odpolední 

posezení do KD. Bude se konat 8. 10. 2011 od 16.°° - 19.°° hod. A na co se 

můžete těšit? Na setkání s našimi nejmenšími, na překvapení, na malé 

občerstvení, na hudbu k tanci i poslechu, ale především na kus řeči s druhými – 

a to vše v pěkném prostředí. V následujících dnech dostanete pozvánku 

s návratkou (to proto, abychom věděli, kolik z vás o účasti na akci uvažuje). 

Prosíme, uveďte tam bez ostychu, potřebujete-li do KD odvézt. 

 

 

Mgr. Lenka Freitingerová - místostarostka 
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Oznámení 

 Knihovna Vanovice oznamuje, že od září bude otvírací doba jako obvykle 

každý pátek od 17,00 do 19,00 hodin. 

 Obecní úřad nabízí zdarma občanům staré dřevěné židle vyřazené z KD 

Vanovice. Případní zájemci se mohou hlásit u sl. Zouharová v kanceláři 

OÚ Vanovice. 

 Upozorňujeme všechny občany, že z technických důvodů jsme byli 

nuceni kontejner na hřbitově přesunout za horní bránu hřbitova. 

 

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce dne 5. září 2011 v  17 hodin 

Přítomno: Josef Čížek, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, 

Martin Chalupa, Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, 

Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Květoslav Sedláček 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Jiří Pinkava 

Host:   František Kubín 

Jednohlasně schváleno 

Pan Chalupa navrhl jako bod č. 5 před další úkoly a sdělení do programu zařadit 

Žádost občanů o řešení dopravní situace v Karlově ulici  

Program zasedání: 

1. Kontrola plnění usnesení z posledního 14.  zasedání zastupitelstva 

2. Zprávy o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Závěrečné schválení změny č. V územního plánu obce Vanovice 

4. Projednání návrhu na podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ Vanovice 

5. Projednání Žádosti občanů o řešení dopravní situace v Karlově ulici  

6. Další úkoly a sdělení 

7. Návrh usnesení a závěr 

 

Jednohlasně schváleno 

 

 

ad 1) Kontrola usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce 

Jednohlasně schváleno 

 

ad 2) Zprávy o činnosti výborů za uplynulé období 

Výbory nezasedaly 
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Jednohlasně schváleno 

 

ad 3) Závěrečné schválení změny č. V územního plánu obce Vanovice 

Jednohlasně schváleno 

 

ad 4) Projednání návrhu na podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ Vanovice 

Starosta obce seznámil zastupitele s možností získat dotaci na zateplení ZŠ 

Vanovice. 

Pro  0  Proti  8 Zdržel se   1t 

 

ad 5) Projednaní Žádosti občanů o řešení dopravní situace v Karlově ulici  

Pan Chalupa seznámil zastupitele se Žádostí občanů o řešení dopravní situace 

v Karlově ulici.  

Pan Dračka navrhl do Karlovy ulice umístit příčný práh. 

Projednání žádosti 

 

ad 6) Další úkoly a sdělení 

a) Zastupitelstvo se rozhodlo učinit vstřícný krok vůči dlužníkům za PV a 

TKO a nabízí jim možnost individuálního splátkového kalendáře. 

Pověřuje sl. Zouharovou stanovením splátkových kalendářům a jejich 

podpisem – jednohlasně schváleno 

b) Návrh územního plánu obce Knínice – bere se na vědomí 

c) Veřejnoprávní smlouva na garáž pana Petra Hegera, Vanovice – bere se 

na vědomí 

d) Darovací smlouva mezi obcí a panem Jiřím Kalabusem ohledně dětského 

malohanáckého kroje a pověřuje starostu jejím podpisem – jednohlasně 

schváleno 

e) RO č. 5 s navýšením na straně příjmů a výdajů o 1.166.000,- Kč – 

jednohlasně schváleno 

f) Dlužníkům, kteří nereagují na upomínky za TKO se zvýší poplatek za 

odpad o 1,5 násobek – jednohlasně schváleno 

g) Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2014 – jednohlasně schváleno 

h) Dle návrhu na vyřazení zastupitelé schválili prodejní cenu dřevěných židlí 

35,- Kč za kus a prodej 59 ks židlí. 

i) 7000,- Kč na posezení s důchodci pořádané obcí – jednohlasně schváleno 

j) Žádost pana Kubína o podílení se obce na oslavách 100 let založení 

Sokolu ve Vanovicích – bere se na vědomí 

k) Úkoly 

1. Úkol pro pana Pinkavu ohledně provozního řádu KD trvá 

2. Kontrolní výbor připraví do 20. září 2011 Smlouvu o výpůjčce na KD 

Vanovice 
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3. Úkol pro pana Dvořáčka požádat  Jm Kraj o dotaci na dovybavení SDH 

výzbrojí trvá 

4. Úkol pro pana Dvořáčka a pana Pavlíka ohledně odstranění závady 

z kontrolní dohlídky HZS JM Kraje trvá 

5. Kontrolní výbor připraví návrh, za jakých podmínek by bylo možné 

umístit příčný práh do Karlovy ulice 

6. Ve Zpravodaji zveřejnit návrh umístění příčného prahu v Karlově ulici 

7. Pan Přibyl skácí stromy v dolní části Karlovy ulice za mostem směrem 

do - špatný výhled z místní komunikace 

8. Skácet dvě borovice u domu paní Formánkové 

9. Dát do Zpravodaje možnost odkupu dřevěných židlí za 35,- Kč/ks 

 

Jednohlasně schváleno        

Další termín zasedání ZO je stanoven na 10. října 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Závěr školního roku 

Prázdniny uběhly jako voda a tak se ve čtvrtek v osm hodin 

rozezněl v Základní škole poprvé zvonek oznamující začátek 

nového školního roku pro 21 žáků. 

Slavnostního zahájení proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Slavnostní řeč 

přednesl pan starosta a také uvítal naše dva prvňáčky – Adélku Gonšorovu 

a Maxmiliána Ladislava Skudu. Žáky též pozdravil i další host, pan Pinkava. 

Na žácích bylo vidět, že jsou odpočatí, usměvaví a někteří z nich se i trochu 

povytáhli. 

Zahájení školního roku proběhlo i v mateřské škole.  

V letošním školním roce bude navštěvovat mateřskou školu 22 dětí. 

Některé z nich si hned první den trochu poplakaly, neboť jim zde scházela 

maminka, ale za pomoci učitelek snad bolest brzy přebolí.  

 Přes prázdniny byl pro mateřskou školu zakoupen nový koberec a pan Vojtěch 

také neprodleně vymaloval celou třídu, takže to zde první den vonělo novotou. 

Poděkování si zaslouží pan Sedláček, který nám koberec položil. 

Přeji všem žákům i dětem, aby školní rok uběhl stejně rychle, jak jim uběhly 

prázdniny.       Jana Cikánková, ředitelka školy 
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SDH Vanovice  

všechny srdečně zve 

v sobotu 24. září 2011 od 21,00 hodin 

na  předpouťovou zábavu. 

Hrát bude skupina Krounex. 

Vstupné je: 50,- Kč 

 

 

 

 

 
Zářijové pranostiky 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.  

Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří.  

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.  

 Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 

 

Informace pro občany 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích 

od 8 do 12 hodin: 

 

Září 

17.9. MUDr. Kučerová M., Lysice, Komenského 429, tel: 516 472 460 

18.9. MUDr. Kučerová P., Lysice, Komenského 429, tel: 516 472 460 

24.9. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Lidická 8, tel: 516 453 997 

25.9. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, tel: 516 471 210 

28.9. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24, tel: 516 454 046 
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Říjen 

1.10. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2, tel: 516 474 488 

2.10. MUDr. Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice, tel: 516 491 263 

8.10. MUDr. Paděrová, Šebetov, 117, tel: 516 465 452 

9.10. MUDr. Pernicová, Boskovice, Vodní  95 (Minerva), tel: 516 494 138 

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

16.10.MUDr. Srpová,Letovice, J. Haška 12, 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. 

 

 

Narození dětí v červnu, červenci a srpnu 

 

Dominik Veselý  15.6.2011 

Táňa Pecnová  26.7.2011 

Sabina Čaloudová 28.7.2011 

 

 

 

Úmrtí v měsíci červenci a srpnu 

 

Lubomír Šindelář 15.7.2011 

 

 

 

Jubilanti v měsíci  září 2011 

Bártová Marie     84 let  

Čejka Petr     86 let  

Hrdá Mária     55 let  

Kalabusová Květoslava     83 let  

Kolářová Milada     89 let  

Štrajtová Marie     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 


