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Vážení spoluobčané,  

 

na přelomu roku bývá zvykem udělat jakousi inventuru. Ohlédnout se za tím, 

co se podařilo dokončit, co se nepodařilo zrealizovat a nastínit alespoň 

v hrubých rysech, čeho by bylo dobré dosáhnout v nastávajícím roce. 

 

Podařilo se nám získat několik ne nevýznamných dotací. Jednak od JMK dotaci 

ve výši 200 000 Kč na opravu místní komunikace u KD ve Vanovicích (pokryla 

70% celkových nákladů). Dále dotaci ve výši 84 000 na umoření úroků z úvěru. 

Úspěšní jsme byli i při získání dotace z MAS Partnerství venkova na 

rekonstrukci KD. Díky ní jsme mohli přelakovat sál, zbořit rozpadající se 

přístavbu KD, pořídit nový mobiliář i oponu. Okolí KD bude ještě 

zkulturněno. 

 

Odborná firma vyčistila vrt v Křemílkách.  

 

Proběhla celá řada kulturních akcí. Již 5. obecní ples, myslivecký a školní 

ples i 1. dětský maškarní ples. Tradiční zábavy - pořádané SDH Vanovice 

i Drválovice, oddílem malé kopané. Propršené pálení čarodějnic. 

V evangelickém kostele i na Záložně jsme mohli vyslechnout celou řadu 

koncertů. 

V nově zrekonstruovaném KD proběhl nultý ročník soutěžní přehlídky 

amatérských divadelních souborů. Jeho vítěz (amatérský divadelní soubor 

Knínice) se automaticky zúčastní dalšího ročníku této soutěže. Naši senioři se 

v říjnu v KD sešli k čaji o čtvrté, v listopadu se někteří z nich zúčastnili kurzu 

práce s PC, který jsme mohli uskutečnit díky Nadaci manželů Livie a Václava 

Klausových. 

 

Sportovně založení spoluobčané se mohli už po několikáté zúčastnit 

cyklovýletu Okolo Malé Hané i různých pravidelných akcí pořádaných 

sportovními organizacemi působícími v naší obci. 

 

Na prostranství před Hasičskou zbrojnicí se už podruhé konal Malohanácké 

jarmark. A slavil znovu úspěch, stejně jako vloni.  

 

Den vzniku samostatného československého státu jsme znovu oslavili 

lampionovým průvodem a krátkým vzpomínkovým shromážděním v parku 

J.A.Komenského. Při několika akcích vystoupil i náš pěvecký sbor Vlastimil.  

 

Na začátku adventu jsme poprvé uspořádali rozsvícení vánočního stromu, konec 

roku jsme oslavili společným ohňostrojem. 

 

Podařilo se nám prodat pět pozemků v Drválovicích. To nás velmi potěšilo, 
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protože díky tomu budeme v příštím roce moci provést některé důležité 

investice. V budově obecního domu Drválovicích se podařilo zrekonstruovat 

sociální zařízení. Před obchodem byla vysázena jedlička, kterou chceme od 

letošního roku zdobit stejně jako ve Vanovicích. Drvalovičtí hasiči oslavili 

120 let existence svého sboru.  

 

Samozřejmě, že máme pořád řadu bolavých míst. Jednak se nám nedaří prodat 

další pozemky v Drválovicích a tím nám scházejí finanční prostředky na 

důležité akce. Museli jsme si vzít úvěr na dokončení rekonstrukce KD. Stále 

se objevují nové poruchy na hlavním řadu našeho vodovodu. Určitě je také 

ještě co zlepšovat ve spravování webových stránek obce i v naší komunikaci s 

obyvateli.  

 

A čeho bychom se chtěli zhostit v nadcházejícím roce? Jednak bychom rádi 

pokračovali v kulturních akcích - a to jak v plesech a zábavách, tak v 

koncertech i v organizaci divadelních představení. Rádi bychom pokračovali v 

akcích pro naše seniory. Chceme také podporovat snahu jednotlivých 

tělovýchovných oddílů o sportovní vyžití našich občanů. V neposlední řadě 

chceme podpořit činnost místní knihovny a zlepšit stav oficiálních webových 

stránek obce. V letošním roce bude naší prioritou šetření - a proto jsme se 

rozhodli investovat do zateplení stropů ve škole i na obecním úřadě a pro 

celkovou rekonstrukci topného systému v budově školy.  

 

Dovolte, abychom vám všem popřáli do nového roku odvahu k překonávání 

překážek, naději, že se nenaplní ty nejčernější scénáře a radost z toho, že 

žijeme v míru a že se nepotýkáme s hladomorem. A těšíme se na spolupráci s 

těmi, komu leží na srdci blaho naší obce a kdo se nebojí se svými návrhy a 

nápady za námi přijít.  

 
Lenka Freitingerová 

 

 

 

Informace z OÚ Vanovice 

 

• Žádáme všechny, koho pan Přibyl nezastihl při odečtu vody doma a kdo 

jste ve svých schránkách našli odčítací lístky, abyste je co nejdříve odevzdali na 

OÚ nebo je vhodili do schránky OÚ. Faktury dostanete během února letošního 

roku. 

 

• Kvůli nezájmu ze strany občanů se ruší sobotní úřední hodiny paní 

místostarostky. 
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Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného dne 19. 

prosinec 2011 v zasedací místnosti OÚ Vanovice 

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

Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Květoslav Sedláček 

Omluven: Martin Chalupa 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Josef Čížek 

  Josef Pavlík 

Schváleno jednomyslně 

 

Program zasedání: 

 

1. Kontrola plnění usnesení z posledního 18. zasedání zastupitelstva 

2. Projednání žádosti o navýšení rozpočtu školy 

3. Zprávy o činnosti výborů za uplynulé období 

4. Schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrt. 2012 

5. Pokyny k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011 

6. Příprava obecního plesu 

7. Zhodnocení práce zastupitelstva za rok 2011 

8. Další úkoly a sdělení 

9. Návrh usnesení a závěr 

Schváleno jednomyslně 

 

Ad1) Kontrola plnění usnesení z posledního 18. zasedání zastupitelstva 

 

Bere se na vědomí 

 

Ad 2) Projednání žádosti o navýšení rozpočtu školy 

 

Žádost ředitelky školy paní Cikánkové o zvýšení příspěvku pro školu  na letošní 

rok o 97.098,-Kč, viz. příloha – 8 pro 

 

Ad 3) Zprávy o činnosti výborů za uplynulé období 

 

Finanční výbor zasedal, ostatní výbory nezasedaly. 

Bere se na vědomí 

 

Ad 4) Schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrt. 2012 

 

Schváleno jednomyslně 

 

Ad 5) Pokyny k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011 
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Starosta seznámil zastupitele s plánem inventarizace a inventarizační komise. 

Bere se na vědomí 

 

Pan Sedláček odešel v 19,15h. 

 

Ad 6) Příprava obecního plesu 

 

Připravit pozvánky a vstupenky na obecní ples. Pan Dračka zajistí nápoje, 

Kulturní výbor ve spolupráci s TJ Sokol zajistí občerstvení a obsluhu vč. 

přípravy a úklidu po plese. 

Bere se na vědomí 

 

Ad 7) Zhodnocení práce zastupitelstva za r. 2011 

 

Starosta zhodnotil práci zastupitelstva za uplynulý rok. 

 

Ad 8)  

1. Zadání změny č. VI pro žádost manželů Zatloukalových – 7 pro, 0 proti, 1 

zdržel se 

2. Plán akcí zastupitelstvo projednalo – viz. příloha 

3. Průniková analýza zpracovaná v rámci projektu spolupráce regionů – 4 

pro, 3 proti, 1 zdržel se 

4. Stavební povolení Nástavba RD č.p. 97 rodiny Melkových – bere se na 

vědomí 

5. Návrh změny č. 1 ÚP obce Světlá – bere se na vědomí 

6. Žádost zástupce společnosti Deep Ing. Adély Kolouchové ZO bere na 

vědomí s tím, že obec má zájem na případné další spolupráci o sociální 

službu Tísňové péče se společností Deep. 

7. Nákup škrabky na brambory pro ZŠ a MŠ Vanovice – 7 pro, 0 proti, 0 

zdržel se 

8. Rozpočtové opatření č. 8 – viz. příloha – 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

9. Zateplení mezistropních prostorů ZŠ a MŠ Vanovice a budovy OÚ 

Vanovice. Posouzení nabídky tří firem (viz. příloha) z nich byla vybrána 

společnost KANEV izolace Hustopeče s předpokládanou cenou projektu 

119.280,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo pověřuje pana Pavlíka, aby 

kontaktoval vybranou společnost a požádal ji o předložení návrhu 

smlouvy o dílo. – 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

Úkoly: 

1. Pan Pavlík a pan Čížek zajistí rozpočty na plánované akce do 

zastupitelstva, které se bude konat v únoru 2012 

2. Pan Pavlík napíše dopis na Telefonica O2, aby odstranili sloup v ulici 

Karlově 
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Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín Vás srdečně 

zve na 

 

 

9. MYSLIVECKÝ PLES 
 

 

 

Pořádaný v sobotu 7.1.2012 ve 20 hodin  

v KD ve Vanovicích 

 

K tanci a poslechu hraje SLZA Petra Křivinky 
 

 

 

 

Myslivecká kuchyně  

Bohatá tombola  

Svoz autobusem zajištěn 
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Informace pro občany 

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

 

 

Leden 
   

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

7.1. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

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

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

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

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

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

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

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

 

Únor    

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

5.2. 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. 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 

 

Dne 7.1.2012 proběhne ve Vanovicích a Drvalovicích Tříkrálová sbírka.  

Koledníci se třemi kasičkami budou obcházet obě obce dům od domu a 

vybírat dobrovolné příspěvky pro oblastní charitu v Blansku. Pověřený 

koledník se prokáže průkazkou. 
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Lednové pranostiky 

 

 

Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží. 

 

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 

 

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 

 

V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.  

 

V lednu mráz - těší nás, v lednu voda - věčná škoda.   

 

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.  

 

 

 

 

Úmrtí v měsíci prosinec 2011 

 

Chalupová Marie   28. prosince 2011 ve věku 87 let 

 

Pozůstalým a rodině upřímnou soustrast. 

 

 

 

Jubilanti v měsíci  lednu 2012 

 

Vojtěchová Věra   88 let 

Hrabalová Miroslava  55 let 

Götz Jan    70 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 
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