
 

1 

 

Vanovice – Drvalovice 

 

Zpravodaj   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 2012 

 
 

 

 



 

2 

Vážení spoluobčané, 

 

„Kdy už bude nový Zpravodaj?“ ptá se asi mnohý z vás. Máme zpoždění. 

Tak trochu za to můžou neustálé svátky, se kterými jakoby se v květnu 

roztrhl pytel a které nám narušily zajetý rytmus 5 dní práce – 2 dny „odpočinek“. 

A také audit, který se „ohlásil“ na počátku tohoto měsíce. Pro vás, kteří přesně 

nevědí, co si pod pojmem audit představit, je to kontrola hospodaření obce 

za stanovené období, kterou provádí auditoři z Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje. Auditoři z JMK vždy pečlivě pročtou zápisy a usnesení z jednotlivých zasedání 

OZ, kontrolují zápisy jednotlivých výborů, neujde jim nic, co se týká účetnictví, 

zkoumají, zda nedošlo k porušení rozpočtové kázně, dohlížejí na dodržování zákonů, 

dbají na správný chod naší příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ). I tentokrát proběhl 

bez závad – a to především díky dobré práci naší slečny účetní. 

 

Na konci dubna proběhlo hned několik akcí pořádaných kulturním výborem 

nebo některou z organizací. Nejprve se sešlo cca 25 dětí a dospělých na velikonoční 

dílničce. Akce proběhla poprvé a měla velice dobrý ohlas. Foto z ní si můžete najít 

na webových stránkách obce ve fotogalerii. Těsně před Velikonocemi proběhl 

již druhý ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise. Vítězem v mužské kategorii 

a absolutním vítězem mezi neregistrovanými hráči se stal Matěj Kalas 

a Věra Zemánková se stala vítězkou v kategorii žen 

 

Na bílou sobotu jsme mezi sebou přivítali také naše nové občánky. Tentokrát 

bylo pozváno 5 dětí s rodiči, jedno z nich ovšem onemocnělo. Dobře se svého úkolu 

zhostily i děti, které vystoupily se svým kulturním prográmkem pod vedením paní 

učitelky Čížkové z MŠ Vanovice. 

 

30. dubna SDH Vanovice přichystalo u KD tradiční „Pálení čarodějnic“. 

I přes příznivé počasí byla účast nižší, než jsme doufali. Dobře se bavily nejen děti, 

ale i dospělí. Pivo bylo dobře vychlazené, párky dobře vyuzené, bylo i s kým 

popovídat.  

 

28. 4. jsme zahájili první ročník soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů. 

Přivítali jsme mezi sebou divadelní soubor z Vranové, který nám předvedl 

dvě jednoaktovky na motivy Čechova nazvané „Medvěd“ a „Námluvy“. Škoda, 

že účast byla mnohem menší, než při nultém podzimním kole. Pokud vám toto 

představení uteklo, nevadí, přijďte na představení další, která se konají v sobotu 

12. A 26. května vždy od 20.00 hod. To mezi sebou přivítáme divadelníky z Lysic 

a Kunštátu. 

 

První pátek v květnu jsme spolu s naší knihovnicí paní Ambrozovou zorganizovali 

Májové čtení, ke kterému jsme pozvali nejmenší čtenáře (přišlo 10 místních dětí). 

Kromě několika pohádek si děti zazpívaly, vyrobily jarní kytičky, seznámily 
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se s místní knihovnou. Doufejme, že v nich tato akce probudí nový zájem o knihy 

a čtení vůbec. 

 

Na počátku května proběhlo výběrové řízení na Rekonstrukci kotelny ZŠ a MŠ 

Vanovice. Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy. Na 1. místě se umístila firma 

Ekoterm, s.r.o. Vísky, na 2. místě echspol, s.r.o.  a na 3. místě VTES, s.r.o.. 

 

V následujících týdnech nás čekají dvě významná výročí. Nejprve oslaví 100. výročí 

své existence TJ Sokol Vanovice, poté 140. výročí svého trvání oslaví SDH 

Vanovice. Obě organizace se na svá výročí pilně chystají, nezapomeňte je s nimi 

přijít oslavit!! 

 

Rádi bychom vás všechny upozornili na platnost vyhlášky 2/2011 regulující volný 

pohyb psů a dalších domácích zvířat. Ti, kdo na tuto vyhlášku nedbají se vystavují 

nebezpečí dalšího postihu.        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. 

 
L.Z. 

Usnesení z 23. zasedání OZ konaného dne 23.4.2012 v Drvalovicích 
 

Omluven:  Martin Chalupa, Josef Čížek 

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

Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Květoslav Sedláček 

Hosté:  Pavla Kouřilová, František Kubín 

Ověřovatelé: Jiří Pinkava, Bc. Svatopluk Dračka 

Zapisovatel:  Mgr. Lenka Freitingerová 

Schváleno jednomyslně 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení z 22. zasedání OZ 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Rozpočtové opatření 

4. Projednání darovací smlouvy pro MAS 

5. Stav na plánovaných akcích 
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6. Další úkoly a sdělení 

7. Návrh usnesení a závěr 

Schváleno jednomyslně beze změn 

 

ad 1. Ke kontrole: výhrada k zápisu a usnesení z 22. Zasedání OZ – provedena oprava 

(projekt ne na rekonstrukci sociálního zařízení, ale na rekonstrukci kotelny) 

Jednomyslně schváleno. 

ad 2. Osadní výbor Drvalovice  - jednou zasedal. Předseda podal zprávu. Kontrolní ani 

finanční výbory nezasedaly. Kulturní výbor nezasedal. Předseda podal zprávu o konaných 

akcích.  

OZ vzalo zprávy na vědomí. 

ad 3. OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 týkající se příjmů obce ve formě vratky na 

sčítání lidu, rezerva na krizové události, dotace OPVK a dotace se SZIF z programu 

Rozvoje venkova. Viz příloha. Jednomyslně schváleno. 

ad 4. Darovací smlouva projednána. Pro 4, proti nikdo, 3 se zdrželi. Darovací smlouva 

neschválena. 

ad 5. Projednáno 

Terénní úpravy u KD – vícepráce ve výši 16 948 Kč. Jednomyslně schváleno. Schválena 

výběrová komise na projekt Rekonstrukce kotelny v ZŠ ve složení Květoslav  Sedláček 

(předseda), Josef Pavlík, Miroslav Přibyl. 

ad 6.  - Stížnost na pí. Mičkovou na porušování obecně závazné vyhlášky č2/2011. 

Upozornit ji na její platnost, v případě neuposlechnutí předat neprodleně do Velkých 

Opatovic. 

- ZÁPIS z kontrolní povodňové prohlídky (p. Přibyl přítomen). OZ seznámeno 

s výsledky kontroly. Závady nutno odstranit.  

- Žádost p. Zatloukala na změnu územního plánu – ochranné pásmo lesa (50 m od 

lesa). OZ souhlasí, aby byl regulativ povolen do 50 m od lesa. Jednomyslně 

schváleno. 

- Žádost Svazu včelařů Knínice  o dar. Návrh 2000Kč. Jednomyslně schváleno. 

- Žádost na JMK program rozvoje venkova a na dotace SDH. OZ bere na vědomí. 

- Žádost paní Skálové ve věci TKO bere OZ na vědomí a pověřuje místostarostku její 

realizací.   

- Žádost o revokaci rozhodnutí ohledně hlasování smlouvy MAS – napadeno hlasování 

(bylo zmatečné). Pro revokaci 6, proti 1.  Nové hlasování: pro 5, proti nikdo, zdrželi 

se 2. Smlouva schválena, starosta pověřen jejím podpisem. 

- Pan František Kubín podal zprávu o přípravách 100. oslav Sokola. Již dřív 

odhlasován příspěvek 10 000Kč na občerstvení (zahrnuto v rozpočtu).  Prostředky 

budou převedeny na účet Sokola do 30. 4. 2012. OZ bere na vědomí 

Úkoly:  

a) místostarostka upozorní pí Mičkovou na platnost obecně závazné vyhlášky č 2/2011 

b) ve středu 25. 4. 2012 v 17hod na OÚ ve Vanovicích výběrová komise ve složení 

Květoslav Sedláček (předseda), Josef Pavlík, Miroslav Přibyl otevře obálky 

c) odstranit závady zjištěné při kontrolní povodňové prohlídce – starosta vyzve písemně J. 

Vlka a Štulpovi k odstranění závad.  

d) starosta podepíše Darovací smlouvu MAS 

Návrh usnesení jednomyslně schválen. 

 

Příští jednání OZ 28. 5. 2012 ve Vanovicích 
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Usnesení z 24. zasedání OZ konaného 30.4.2012 v 17.00 hod. ve Vanovicích 
 

Přítomni. Josef Čížek, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, 

Martin Chalupa, Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Květoslav 

Sedláček 

Zapisovatel:  Mgr. L.Freitingerová 

Ověřovatelé:  Jiří Pinkava, Josef Pavlík 

Schváleno jednomyslně 

 

Program:  

1. Výběr firmy na výměnu technologie kotelny ZŠ a MŠ. 

2. Návrh smlouvy s TJ Sokol na dar 10 000 Kč. 

3. Žádost p. J. Vlka o ohrazení pozemku 1084/30.  

4. Žádost p. Havlíčka týkající se poplatku za TKO 

5. Různé 

6. Návrh usnesení a závěr 

Jednomyslně schváleno 

 

1. ZO seznámeno se zápisem z jednání výběrové komise na projekt Rekonstrukce kotelny v 

ZŠ.. Nabídky vyhověly podmínkám zadavatele. První se umístil Ekoterm,s.r.o. 2. 

Techspol, s.r.o. 3. VTES s.r.o. dle výše nabídky. Doporučení výběrové komise: uzavřít 

smlouvu o dílo s Ekoterm s.r.o. Smlouva o dílo byla součástí výběrového řízení. 

Pro 8, zdržel se 1.  

Starosta je pověřen podpisem Smlouvy o dílo s firmou Ekoterm, s.r.o. Vísky. 

 

2. Návrh smlouvy s TJ Sokol na dar 10 000 Kč. Zastupitelé ji dostali v písemné podobě 

předem. 

Smlouva schválena jednomyslně. 

 

3. Žádost p. J. Vlka o ohrazení pozemku 1084/30 (ohrada nutná kvůli zamýšlenému 

vypásání pozemku.) Zastupitelstvo s vypásáním souhlasí jednomyslně. Pozemek musí být 

ohrazen pouze pastevním ohradníkem za současného respektování práv vlastníků 

sousedních nemovitostí.   

 

4. Žádost p. Havlíčka týkající se poplatku za TKO. Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo. 

 

5. Starosta pověřen zahájením jednání ohledně opravy dětského vanovického kroje. 

 

6. Návrh usnesení schválen jednomyslně. 
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Obec Vanovice a TJ Sokol Vanovice 
 

 

zvou všechny občany na 

 

 
 

TĚLOVÝCHOVNÉ  SLAVNOSTI 
 

 pořádané v rámci XV. Všesokolského sletu     

a 100. výročí založení Sokola ve Vanovicích 

 

 

Neděle 20. května 2012 od 14:00 
 

na hřišti za KD    
 

 

V programu vystoupí: 
 

Cvičenci České asociace sportu pro všechny:  
TJ Sokol Vanovice a TJ Rytmus Boskovice  

  

Žáci MŠ a ZŠ Vanovice, The Monsters 
 

Cvičenci České obce sokolské:   
Župa Krále Jiřího, Župa Východočeská  

a Župa Pernštejnská 
 

 

 

V průběhu celého odpoledne bude připraveno bohaté občerstvení. 

Po skončení programu bude k tanci a poslechu hrát reprodukovaná hudba. 
 

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kulturním domě. 

 

 

Vstupné dobrovolné! 
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Obec Vanovice 

pořádá 1. ročník přehlídky amatérských 

divadelních souborů 

 

 

Soutěžit mezi sebou budou ještě 2 divadelní soubory. 

 

 

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: 

 

Květen 

12.5. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460 

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

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

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

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

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

    
Červen 

   

    
2.6. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452 

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

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

10.6. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997 

12.5. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460 

 

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

so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

 

 

 

Jubilanti v měsíci  květnu 2012 

 

Hrabalová Anna   88 let 

Hruška Vladimír  65 let 

Sedláková Jaroslava  92 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

