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Vážení spoluobčané,  

 

v posledních dnech k nám už pomalu zavítalo jaro. Slunečné počasí a 

teploty, které se vyšplhaly k 18 
o
C vylákaly nejen k procházce do přírody, 

ale mnohým z nás to nedalo a snažili jsme se využít krásného počasí i k práci na 

zahrádce.  

V měsíci březnu se v naší obci událo pár zajímavých 

událostí. Mezi ty kulturní patřil nepochybně již 

tradičně Školní ples. Kulturní výbor pořádal poslední 

sobotu v měsíci posezení s důchodci. Opět jsme mezi 

sebou přivítali členky Vjechétka z Jaroměřic, které 

svými vystoupeními dokázali pobavit celý sál. 

Doufáme, že přijmou i pozvání na další akci, kterou 

budeme pořádat na podzim. K tanci a poslechu hrál, jak minule, pan Jiří Rosenberg 

ze Šebetova. V kuchyni kraloval Luboš Kobylka. Za své umění sklidil zasloužilé 

ohodnocení v podobě velkého potlesku.  

Tentokrát se nás sice sešlo o něco méně, než na našem prvním setkání, ale i tak jsme 

spolu strávili pěkné odpoledne a večer. Určitě k tomu přispěla i soutěž o nejchutnější 

a nejkrásnější vánočku a o nejlepší kalvádos. 

Musím se přiznat, že mne účastníci pěkně 

„vypekli“, protože jsem netušila, že umění uplést 

vánočku se pomalu vytrácí a že ne každý „pálí“ 

jablka. I tak ale bylo několik ochotných a 

odvážných soutěžících, kteří mne nenechali na 

holičkách a soutěže se zúčastnili. V kategorii o 

Nejkrásnější vánočku vyhrála paní Lydie 

Zemánková, v kategorii o Nejchutnější vánočku o 

jeden hlas vyhrála paní Jana Bohatcová, v kategorii o Nejlepší kalvádos jednoznačně 

vyhrál pan Ivan Braunschläger. Děkuji všem, kdo se soutěže zúčastnili ať jako 

soutěžící, nebo jako hodnotitelé. Všichni brali svou úlohu odpovědně a vážně. 

Budeme vděčni za podněty, čemu byste se chtěli na dalším setkání věnovat, čím byste 

si je chtěli zpestřit atd. 

Naše obec se zapojila do programu Veřejná služba, která nahrazuje Veřejně 

prospěšné práce, které byly dosud.  Velký rozdíl je v tom, že uchazeči o zaměstnání 

evidovaní na Úřadu práce nejsou za práci placeni. Uchazeči, aby byli i nadále vedeni 

jako zájemci o práci, musí odpracovat v rámci Veřejné služby 20 hodin měsíčně pod 

naší obcí. Pracovníci, kteří k nám byli posláni z Úřadu práce, již začali uklízet naše 
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obce od zimního posypu, budou pečovat o zeleň, budou zapojeni do terénních úprav 

kolem KD apod.  

V měsíci březnu také proběhlo výběrové řízení na volné pracovní místo na pozici 

obecního zaměstnance na dobu určitou do 31.12.2012. Do výběrového řízení se 

přihlásili 3 zájemci, zastupitelé na 22. zasedání vybrali na tuto pozici jako 

nejvhodnějšího kandidáta pana Gabriela Kicsindiho.  

Pěvecký sbor Vlastimil se začal scházet k pravidelným zkouškám v sále OÚ. Pokud 

rádi zpíváte a měli byste zájem být členy tohoto místního pěveckého sboru, přijďte se 

podívat na jejich zkoušku, třeba vás zaujme. Zkoušky se konají každou středu od 

18.00 hod.             L.F. 

 

Informace z OÚ Vanovice 
 

 Do konce března t.r., tj. do 31.3.2012 jste dle Obecně závazné vyhlášky měli 

povinnost zaplatit poplatek za odpad. Bohužel spousta z vás tak neučinila a my 

jsme nuceni „neplatiče“ sankciovat a vystavit platební výměr. Tato povinnost 

pro nás platí od letošního roku, tento krok je nezbytný a nemůžeme ho ovlivnit, 

protože jsme nuceni se řídit zákony a vyhláškami.  

 

 Také spousta z vás neuhradila fakturu za vodu a poplatek za psa. I v tomto 

případě vzniklou situaci musíme řešit nemilým způsobem. V první fázi budete 

vyzváni upomínkou k zaplacení. 

 

 Děkujeme občanům Drvalovic, že ve stanovený den jste umožnili panu 

Přibylovi přístup k vašim vodoměrům a on mohl zapsat jejich aktuální stav, 

aby se mohlo opět zahájit odečty. 
L.Z. 

Usnesení z 22. zasedání ZO konaného dne 26. března 2012 od 18,00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Vanovice 

Přítomni: Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Martin Chalupa, 

Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Květoslav Sedláček 

Omluveni: Josef Čížek 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Miroslav Přibyl 

 Květoslav Sedláček 

 
Schváleno jednomyslně 

 

Program zasedání zastupitelstva: 

1. Kontrola plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 
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3. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2011 

4. Schválení návrhu rozpočtu obce na r. 2012 

5. Stav naplánovaných akcí 

6. Další úkoly a sdělení 

7. Návrh usnesení a závěr 

 

Program schválen jednomyslně 

 

ad 1) Kontrola plnění usnesení z 21. Zasedání ZO - schváleno jednomyslně 

ad 2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období - schváleno jednomyslně 

ad 3) Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2011 - schváleno jednomyslně 

ad 4) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2012 - schváleno jednomyslně 

ad 5) Stav naplánovaných akci - bere se na vědomí 

ad 6) Další úkoly a sdělení 

a) Výběrové řízení na pozici zaměstnance obce - vybrán pan Kicsindi – schváleno 

jednomyslně 

b) Výběrové řízení Technického dozoru investora (TDI) pro rekonstrukci 

sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Vanovice - vybrán byl Ing. Novotný – 

schváleno jednomyslně 

c) 1.000,- Kč/dítě na vítání občánků a 400,- Kč/ČM za vyhotovení pamětních 

listů – schváleno jednomyslně 

d) Smlouva o bezúročné půjčce pro SDH Vanovice – 6 pro, 2 se zdržel 

e) Dopis z povodí Moravy o existenci vodního toku a informaci o vlastníkovi – 

bere se na vědomí 

f) Povodňová prohlídka Vanovického potoka 6.4.2012– bere se na vědomí 

g) Cvrkal – projektant – předložen předpokládaný rozpočet na rekonstrukci 

sociálního zařízení ve škole – bere se na vědomí 

h) Informace od starosty ohledně dopisu od Pozemkového fondu starosta 

záležitost vyřídí – bere se na vědomí 

i) Výběrové řízení na akci Kulturní areál u KD Vanovice - vybrána firma 

Kopřiva  – 7 pro, 1 se zdržel 

j) Dopis od p. Čejky – bere se na vědomí 

k) Smlouva o příspěvku na dojíždějící žáky – Městys Svitávka – schváleno 

jednomyslně 

l) Smlouva o příspěvku na dojíždějící žáky – Město Boskovice – schváleno 

jednomyslně 

m) Projednána stížnost paní Sedlákové z Drvalovic a zastupitelstvo ji postoupilo 

k projednání přestupkové komisi ve Velkých Opatovicích 

n) Projednán dopis od paní Šenkové ohledně omlazení lípy – bere se na vědomí 

Usnesení schváleno jednomyslně       L.Z. 
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Okresní přebor I.

Vanovice „A“ – Voděrady „B“  10 : 8          Bořitov „A“ – Vanovice „A“  11 : 7

Kubín F.         3,5 Tajovský       3,5

Tajovský        2,5 Novák           1,5 

Gonšor M.      2,5 Kubín F.        1

Novák            1,5     Gonšor M.    1

Šošůvka „B“ – Vanovice „A“  13 : 5 Voděrady  „B“ - Vanovice „A“  10 : 8

Kubín F.     2,5 Gonšor M.     2,5

Gonšor M.  1,5                                               Novák            2 

Tajovský     1                                                 Klement         2

                                                                       Kubín F.        1,5

Petrovice „A“ – Vanovice „A“  12 : 6           Vanovice „A“ – Zbraslavec „C“  11: 7

Novák        2,5                                               Novák       3,5

Tajovský    1,5                                               Tajovský   2,5

Kubín F.     1                                                     Kubín F.   2,5

Gonšor M.  1                                                  Klement   2,5

Okresní přebor III.

Lhota Rapotina „A“ – Vanovice „B“ 8: 10  

Klement     3,5

Lébiš          2,5

Gonšor P.   2

Ševčík        2

Vanovice „B“ – Rájec „B“  7: 11                   Vanovice „B“ – Kunštát „B“ 5 : 13

Lébiš               3,5                                            Lébiš         2,5

Ševčík             2                                               Dokoupil   2,5 

Kalas Michal  1,5

Šošůvka „C“ – Vanovice „B“  12 : 6            Okrouhlá „A“ – Vanovice „B“  9 : 9

Klement    2,5                                                  Lébiš         3,5

Kubín P.   1,5                                                   Kubín P.    3

Gonšor P.  1                                                    Klement    2,5 

Lébiš         1

ŠACHY

Základní soutěž

Vanovice – Rovečné „C“  4 : 1 Rovečné „B“ – Vanovice  3 : 2

Turzo P.    1 Audy  L.    1

Hrabal P.   1 Turzo P.    0,5

Audy L.     1 Hrabal P.   0,5

Kubín F.    1 

Vanovice – Boskovice „C“  2,5 : 2,5 Konečná tabulka:

Audy L .     1 1. Rovečné „C“

Kubín F.     1 2. Vanovice

Hrabal P.    0,5 3. Rovečné „B“

4. Boskovice „C“

STOLNÍ TENIS 
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Obec Vanovice 

pořádá 1. ročník přehlídky amatérských divadelních 

souborů 

 

Soutěžit mezi sebou budou 3 divadelní soubory. 

 

28.4.2012 od 20,00 hodin v sále KD Vanovice 

vystoupí divadelní soubor z Vranové  

se hrou  

Medvěd a Námluvy 

 

12.5.2012 od 20,00 hodin v sále KD Vanovice  

vystoupí divadelní soubor LND z Kunštátu  

se hrou  

Faust 

 

26.5.2012 od 20,00 hodin sále KD Vanovice 

vystoupí divadelní soubor z Lysic  

se hrou  

Poprask na Laguně 
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Informace pro občany 

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

Duben 
   

1.4. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

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

8.4. MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998 

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

14.4. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 

15.4. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550 

21.4. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289 

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

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

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

 

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

so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

 

Úmrtí v měsíci březnu 2012 

 

Krejcarová Mária   nedožitých 85 let 

Dračka Svatopluk   nedožitých 72 let 

 
Pozůstalým a rodině upřímnou soustrast. 

 

Jubilanti v měsíci  dubnu 2012 

 

Nečas Jaroslav  60 let 

Bohatec Josef  60 let 

Šenk Lubomír  55 let 

Kohoutek Jaroslav  86 let 

Mašková Jana  55 let 

Pinkavová Blažena  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 

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

