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Vážení spoluobčané,  

 

ti, kteří náš Zpravodaj pročítáte pozorně, jste jistě v uplynulém čísle 

narazili na mnoho překlepů a nesrovnalostí. Především se 

omlouvám panu Gonšorovi za zkomolení jeho jména. Trošku zaúřadoval počítačový 

šotek, trochu moje nepozornost. Také jste jistě postrádali informaci o výsledku 

Tříkrálové sbírky. Máme tlumočit poděkování brněnského biskupství za to, že jsme 

se k této tradici připojili a že jste i v dnešní nejednoduché době byli tak štědří. 

Vybralo se totiž 12 552 Kč, což je o 1 112 Kč víc, než vloni. Děkujeme také všem 

koledníkům za jejich čas a nasazení při obcházení našich domácností. 

 

Jistě jste plni očekávání, co nás čeká v měsíci březnu. Jednak se bude konat školní 

ples, o tom více v pozvánce ze školy. Jednak chystáme další posezení s důchodci 

spojené se soutěží o nejchutnější a nejkrásnější vánočku a nejlepší kalvádos. Chceme 

také oživit práci naší knihovny a pozvat další čtenáře k její návštěvě. V měsíci dubnu 

tam proběhne akce ČTENÍ S ANDERSENEM, do kterého bychom chtěli zapojit 

nejen děti, ale i dospělé. Termín bude upřesněn v příštím Zpravodaji. 

Po Velikonocích také začne první ročník soutěžní přehlídky amatérských divadelních 

souborů. Nultý ročník měl velký úspěch, doufejme, že stejně to dopadne i nyní. 

 

To, že nám velmi záleží na udržení a dobrém fungování naší školy, jste si už jistě 

všimli. V uplynulých měsících jsme do školy a jejího zařízení investovali nemalé 

částky, protože začaly dosluhovat přístroje důležité pro chod kuchyně a technické 

zabezpečení. Byla tedy pořízena nová škrabka na zeleninu, v měsíci únoru jsme 

pořídili novou pračku a žehličku, budeme pořizovat hnětací stroj. Také bylo 

provedeno zateplení půdních prostor, od něhož si slibujeme nemalé úspory 

za vytápění. Ve škole se také chystá velká akce a to rekonstrukce topného systému, 

v plánu máme i rekonstrukci sociálního zázemí. Sami vidíte, že škola se stala 

v letošním roce naší hlavní prioritou. 

          L.F. 
 

Informace z OÚ Vanovice 
 

 Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku 

o odpadech, kde je stanovena jednotná sazba jak pro chataře a chalupáře, tak 

pro občany, kteří v obci mají trvalý pobyt. Jednotná sazba činí 500,- Kč/osoba 

nebo 500,- Kč/chata, splatnost je do 31.3.2012. Poplatek za TKO můžete hradit 

buď formou složenky nebo přímo na běžný účet nebo na pokladně OÚ 

Vanovice. Na pokladnu OÚ Vanovice můžou občané chodit platit za TKO  

do 31.3.2012 vždy v úřední den, což je pondělí a středa od 9,00 do 17,00 

hodin, kromě pondělí 12.3.2012! Dodržujte, prosím, úřední hodiny. 

Doporučujeme občanům, aby poplatky zaplatili včas, vyhnou se tak 

nepříjemnému vymáhání ze strany obce. 
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 V těchto dnech vám bude doručena do domácností faktura za vodu, která je 

splatná stejně jako poplatek za TKO a poplatek za psa (poplatek za psa 

se nemění – 50,- Kč/pes a za každého dalšího 70,- Kč/pes) do 31.3.2012.   

 

 Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání rozhodlo, že koncem měsíce 

března provede pan M. Přibyl odečty vodoměrů v Drvalovicích. Od měsíce 

dubna bude odběr vody v Drvalovicích zpoplatněn. Přesné datum odečtů bude 

v předstihu vyhlášeno místním rozhlasem. 
 

Zápis z 21. zasedání ZO Vanovice 23. 2. 2012 

(Přesunuto z pondělí 21. 2. 2012) 

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

Freitingerová, Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl,  

Omluven: Květoslav Sedláček 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé: Sv. Dračka, M. Chalupa 

 

Hosté:   

 

Schváleno jednomyslně 

Program: 

1) Kontrola plnění usnesení z posledních jednání zastupitelstva obce (19.+20.) 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3) Průběžná informace o průběhu inventarizace majetku obce k 31. 12. 2011 

4) Projednání návrhu na podání žádosti o dotaci z PRV JmK 

5) Schválení předčasného splacení úvěru na modernizaci KD 

6) Zhodnocení obecního plesu 

7) Stav na plánovaných akcích 

8) Další úkoly a sdělení 

9) Návrh usnesení a závěr 

 

Program schválen jednomyslně 

 

ad 1) Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání ZO, jednohlasně schváleno.  

ad 2) Kulturní výbor zasedal před 6. obecním plesem a po něm, kdy zhodnotil jeho 

zdárný průběh. Zároveň připravoval dětský karneval. Předseda KV pan Jiří 

Pinkava OZ seznámil s plány KV do prázdnin. ZO vyslovuje poděkování paní 

L. Chalupové za přípravu dětského karnevalu. 

 Osadní výbor nezasedal. 

 Kontrolní výbor – v uplynulém období vypracoval vyhlášku o svozu TDO.  

      Finanční výbor nezasedal. 
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ad. 3) účetní obce předložila informaci o finančních závazcích a pohledávkách obce 

k 31.12.2011. 

        OZ ji vzalo na vědomí. 

 

ad. 4) byla podána žádost o dotaci pro SDH (20 000Kč). Z programu rozvoje 

venkova (PRV) JMK – je možno žádat o dotaci pro obce ze socioekonomicky 

slabších oblastí – do 300 000 Kč (50%). OZ jednomyslně schválilo podání 

žádosti na projekt Rekonstrukce a regulace topení ve škole Vanovice.  

Během března bude vypsáno výběrové řízení s tím, že doba realizace bude 

o prázdninách.  

 

ad. 5) V lednu byla proplacena dotace na modernizaci KD. Úvěr byl předčasně 

splacen. OZ bere na vědomí. 

 

ad. 6) OZ zhodnotilo průběh 6. obecního plesu, všeobecně je vnímán jako úspěšná 

akce. 

 

ad 7) Hovořilo se především o největší plánované akci a to je o projektu 

Rekonstrukce a regulace topení ve škole. Byl kontaktován projektant. Akci 

je třeba zahrnout do návrhu rozpočtu. Zpráva o stavu naplánovaných akcích 

vzata na vědomí. Návrh akcí bude přiložen. 

 

ad. 8)  

a) MPRaObchodu vypsalo dotační titul na prováděcí projekt energetické úspory – 

každá obec může do 29. 2. 2012 podat 2 žádosti. Návrh – vzít na vědomí. Přesto se 

o možnosti podání žádosti hlasovalo. Pro podání jeden, proti 7. Návrh zamítnut. 

b) Nový školský zákon ukládá zřizovateli rozhodnout o potvrzení stávajících ředitelů 

školy (na 6 let) nebo o vypsání výběrového řízení na toto místo. Byl podán návrh 

výběrové řízení nevypisovat, stávající ředitelku doporučil potvrdit na dalších 6 let. 

Pro 7, zdržel se jeden. Znamená to, že starosta obce prodlouží stávající ředitelce 

její funkční období o zmíněných 6 let (do července 2018). 

c) OZ bere na vědomí oznámení o veřejném projednávání změny ÚP Knínice. 

d) Organizace o výkonu veřejné služby – smlouva s ÚP podepsána.  

e) OZ odsouhlasilo nákup pračky, na hnětač dodá škola parametry.  

f) OZ projednalo a odsouhlasilo žádost SDH Vanovice půjčku 100 000 Kč 

na modernizaci hasičské zbrojnice. S SDH Vanovice bude sepsána smlouva 

o bezúročné půjčce v níž bude zakotveno, že bude splacena po obdržení dotace 

od SZIF. Pro 7, zdržuje se 1. 

g) OZ projednalo žádost FS ČCE Vanovice o dotaci 15 000 Kč na pořádání koncertů 

v roce 2012. Pro 7, zdržel se 1. Schváleno. 

h) Zastupitelstvo souhlasí s podporou Malohanáckého jarmarku (28. 7.) za stejných 

podmínek jako loni (cca 10 000Kč občerstvení pro účinkující). Technickou 

podporu převezmou opět SDH Vanovice. 
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i) OZ schvaluje Dohodu o spolupráci s A. Kolouchovou s tím, že do dohody bude 

doplněna doložka o zákazu přenosu povinností poskytovatele na jiný subjekt. 

j) OZ se opětovně zabývalo otázkou vymáhání dluhu za odběr vody čp. 10 

ve Vanovicích a rozhodlo, že bude řešena ve spolupráci s Mgr. L. Kubínovou, 

jejímž prostřednictvím bude k OS Blansko podán návrh na podání platebního 

rozkazu. 

k) Starosta obce podal informace o připravovaném projektu 3MAS týkajícím 

se digitalizace hřbitovů. Připravovaný program má zjednodušit evidenci 

a fakturaci. Zároveň by měla být vydána historická publikace týkající se této 

problematiky. Na zpracování budou spolupracovat studenti Masarykovy uni. 

Brno. Jednotlivé obce se budou podílet 10% nákladů. (tzn. Vanovice částkou cca 

12 000 Kč.) Zastupitelstvo účast na projektu jednomyslně schválilo. 

l) Zastupitelstvo rozhodlo, že pan Přibyl provede v Drvalovicích odečty vody 

k 31. 3. 2012. Od 1. 4. 2012 bude v Drvalovicích voda zpoplatněna. 

m) OZ rozhodlo o pořízení 30 ks pamětních medailí. 

n) OZ jednomyslně schválilo žádost O. Kohoutka z Drvalovic o skácení lípy 

na vlastním pozemku. OZ bere na vědomí požadavek Eon na skácení a prořezání 

přerostlých dřevin pod el. vedením.  

o) OZ jednomyslně schválilo pořízení pamětní stuhy pro prapor SDH Vanovice 

v ceně cca 10 000 Kč.  

p) Zastupitelstvo rozhodlo o vypsání výběrového řízení na obecního zaměstnance 

na dohodu na dobu určitou od 1. 4. 2012 k provádění sezonních prací. Přihlášky 

do 15. 3. 2012. 

 

Úkoly: 

1) Do 12. 3. 2012 vyvěsit návrh rozpočtu. Připraví finanční výbor ve spolupráci 

s účetní obce. 

2) Starosta obce kontaktuje 3 TDI (technický dozor investora) a zjistí jeho finanční 

požadavky k vypracováním výzvy k výběrovému řízení na rekonstrukci topného 

systému ve škole včetně návrhu smlouvy o dílo a stavební dozor.  Na příštím OZ 

bude dále projednáno. Jednomyslně schváleno. 

3) Místostarostka obešle chalupáře v Drvalovicích kvůli odečtům vody tak, 

aby odečet mohl být proveden k 31. 3. 2012. 

4) Místostarostka a účetní obce zabezpečí zveřejnění záměru vypsat výběrové řízení 

na obecního zaměstnance ve Zpravodaji, rozhlasem, na obecních stránkách. 

5) Účetní na příštím OZ předloží konečnou zprávu inventarizace obecního majetku 

OZ ke schválení. 

6) Pan Sv. Dračka zjistí možnosti, jak zefektivnit provoz školy vzhledem k úsporám. 

Schváleno jednomyslně. 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat 26. 3. 2012 v 18.00 hod v zasedací místnosti 

OÚ ve Vanovicích. 
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Pozvání na Čaj o páté 
Zveme všechny občany důchodového věku na další setkání, 

které se bude konat v sobotu 31. 3. 2012 od 17hod v KD Vanovice. 

K poslechu a tanci bude hrát:  J.Rosenberg 

Vystoupení: členky jaroměřického Vjechétku 

Posezení bude spojeno se soutěží o nejkrásnější a nejchutnější vánočku  

a o nejchutnější kalvádos (pravidla viz níže) 

 

Do soutěže o nejkrásnější a nejchutnější vánočku se můžou přihlásit ženy 

důchodového věku. Prosíme ty, které by se chtěly soutěže zúčastnit, aby se závazně 

přihlásily na OÚ Vanovice do 20. 3. 2012.  

 

Podmínky a pravidla soutěže: 

Každá účastnice přinese 31. 3. 2012 mezi 10 a 12 hod na OÚ 2ks vánočky (jeden kus 

bude zařazen do soutěže o nejkrásnější vánočku, druhý bude rozkrájen a bude zařazen 

do soutěže o nejchutnější vánočku). Každému vzorku bude přiděleno číslo.   

Současně bude probíhat soutěž o nejchutnější „kaléšek“ kalvádosu. 

Pravidla soutěže: 

Do soutěže se smí přihlásit občan našich obcí důchodového věku. Závazné přihlášky 

na OÚ Vanovice do 20. 3. 2012. Soutěžící přinesou 31. 3. 2012 mezi 10 a 12 hod 

na OÚ 0,5 l vlastního kalvádosu (pálenky z jablek). Každému vzorku bude přiděleno 

číslo. 

 

Hodnocení soutěže:  

Hodnotící komisí budou účastníci setkání. Soutěž bude anonymní, každý výrobek 

bude označen číslem, ne jménem soutěžících. Každý hodnotící bude mít tři body. 

Jeden přiřadí nejchutnější vánočce (každý dostane kousek na ochutnání), jeden 

nejkrásnější vánočce (vizuální hodnocení), jeden nejchutnějšímu „kaléšku“ (každý 

dostane trošku na okoštování).  

 

Vyhlášení vítězů bude ihned po skončení soutěže. Vítězové dostanou diplom a malou 

pozornost. 
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Informace pro občany 

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

Březen 
   

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

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

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

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

17.3. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452 

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

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

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

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

 

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

so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

  Základní a mateřská škola Vanovice 

všechny srdečně zve již tradičně na 

Školní ples 
který se koná v sobotu 10. března 2012 od 16,00 hodin  

v Kulturním domě ve Vanovicích 

k tanci a poslechu hraje Jiří Rosenberg ze Šebetova 

Občerstvení 

    Tombola 

Předtančení 

Vstupné dobrovolné 
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Dětský karneval 

 

18.2.2012 se uskutečnil již druhý dětský karneval, letos v režii kulturního výboru 

Vanovic. Děti i dospělí spolu prožili několik krásných hodin naplněných rejem 

masek, soutěžemi, tancem a příjemnou atmosférou. Děkujeme hlavní organizátorce 

paní Lence Chalupové za její angažovatnosst a skvělé nápady. A příště se 

nezapomeňte přidat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilanti v měsíci  březnu 2012 

 

Rejdová Zdeňka Vanovice  50let 

 

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

