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Vážení spoluobčané,  

nastal poslední měsíc roku 2012 a my (možná poněkud bezděky) 

rekapitulujeme. Mám před sebou stručný nástin toho, co jsme si na začátku roku 

kladli za cíl. A myslím, že v mnoha ohledech můžeme být spokojení. 

Podařilo se nám konečně prodat zbývající pozemky v Drvalovicích, což je dobrá 

zpráva pro naši pokladnu i naše další plány. Splatili jsme úvěr, který jsme si 

museli vzít na dokončení rekonstrukce KD. Díky obětavosti a nadšení členů 

SDH Vanovice došlo ke značným terénním úpravám kolem KD, takže v této 

lokalitě vzniká důstojné místo k setkávání při nejrůznějších příležitostech 

(sportovních i společenských). Už tam snad schází opravdu jen to dětské hřiště. 

Byla vyčištěna a vyspravena hasičská nádrž V Křemílkách. Od zateplených 

stropů ve škole i na OÚ a celkové rekonstrukce topného systému ve škole si 

slibujeme velké finanční úspory. Totéž platí i o výměně plynového kotle na OÚ 

ve Vanovicích, který dosloužil a ke které došlo v měsíci listopadu.  

Myslím, že se nám vcelku dařilo i v organizaci kulturního života v obci. Proběhl 

první ročník soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů a měl velký 

ohlas. Už začínáme s organizováním ročníku druhého. Dvakrát jsme se sešli se 

seniory - a i zde se setkáváme s kladným ohlasem (byť i zde je co zlepšovat). Ve 

spolupráci s naší knihovnicí jsme zorganizovali Májové čtení pro děti spojené 

s výtvarnou soutěží. Dobře funguje i spolupráce s FS ČCE ohledně pořádání 

koncertů v evangelickém kostele. Kulturní výbor uspořádal pro děti velikonoční 

dílničku. Na své si tam přišly nejen děti, ale i jejich doprovod.  

V letošním roce jsme oslavili dvojí významné výročí: jednak 100 let od vzniku 

TJ Sokol Vanovice a 140. výročí trvání SDH Vanovice. Nedílnou součástí 

našeho kulturního života v obci je i Malohanácké jarmark, který v letošním roce 

proběhl již potřetí. Konečně se podařilo prezentovat vanovický kroj.  Chlapecký 

kroj jsme dostali darem od pana ing. Jiřího Kalabuse (nechali jsme ho opravit a 

doplnili boty, klobouk a opasek). Paní Pluhařové děkujeme za zapůjčení kroje 

ženského a paní Jitce Krejcarové za zapůjčení kroje dívčího. 

Při oslavách vzniku samostatného československého státu jsme v areálu kolem 

KD zasadili lípu.  

V naší obci se také daří sportovnímu životu. Jednak proběhl další ročník 

cyklovýletu Kolem Malé Hané pořádaný tentokrát obcí Světlá, v KD se konal 
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velikonoční turnaj O pohár starosty obce Vanovice pro neorganizované hráče ve 

stolním tenise. Další sportovní akce se konaly na našem víceúčelovém hřišti - 

např. volejbalový nebo tenisový turnaj… 

K již tradičním zábavám a plesům letos přibyl country bál pořádaný TJ Sokol 

Vanovice. Doufejme, že pořadatele neodradila malá účast a příští rok uspořádají 

podobný bál znovu. Kvůli částečné prohibici byla zrušena předpouťová zábava. 

Díky pracovníkům, kteří v naší obci pracovali buď v rámci Veřejné služby, 

Veřejně prospěšných prací i díky zřízení pracovního místa obecního 

zaměstnance na dobu určitou, se nám letos vcelku dařilo udržovat obec, hřbitov i 

obecní les během celého roku v pořádku.  

Je toho ovšem zase celá řada, na co jsme nestačili. Jednak nás i letos velmi trápil 

nedostatek vody. I kvůli tomu se pouštíme do velké akce - stavby přípojky na 

páteřní přivaděč Velké Opatovice - Boskovice. Stále také dlužíme hřiště našim 

dětem. I v tomto ohledu se ovšem „pohnuly ledy“ - minimálně v tom, že se OZ 

sjednotilo na místu, kde by mělo dětské hřiště vzniknout. Máme již přislíbeny 

některé herní prvky, které bychom tam nainstalovali. Kvůli finanční náročnosti, 

kterou by byl náš obecní rozpočet zatížen, jsme se rozhodli hřiště budovat po 

částech a samozřejmě tak, jak nám dovolí finanční prostředky. 

Přejeme vám všem radostné a pokud možno klidné prožití vánočních svátků a 

rozvážné vykročení do nového roku 2013.  

LF 

 

První prosincovou sobotu jsme se sešli 

v sále na Záložně, abychom si při 

koncertíku poslechli nejen vánoční 

koledy, které si pro nás připravily naše 

děti. Potom jsme odpočítali rozsvícení 

vánočního stromu před budovou OÚ. A 

následně jsme se zahřáli šálkem punče. 

 

 

V neděli 2.12.2012 se konal v kostele 

sv. Václava první z adventních koncertů. 

Vystupovali MgA. Naďa Blahová, Tomáš 

Jeřábek, František Jeřábek ml. a Zuzana 

Zámečníková, studentka konzervatoře Brno. 

Účast byla velká, zážitek obrovský.  
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V této adventní době nás čekají ještě dva adventní koncerty.  

 

V neděli 9.12.2012 ve 14.00 hod. vás zve na adventní koncert mládežnický 

pěvecký sbor KUDYKAM.  

 

V neděli 16.12.2012 v 15.00 hod. pořádá adventní 

koncert pěvecký sbor VLASTIMIL. 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

asi jste už všichni zaznamenali, že v areálu evangelického kostela začal stavební 

ruch. Zaměstnanci firmy OK Pyrus začali se stavbou repliky první věže kostela. 

Ta by měla být v jarních měsících dokončena a vyzvednuta na místo (kdy 

přesně, to záleží na povětrnostních podmínkách). Celá rekonstrukce mohla začít 

také díky velké štědrosti a obětavosti vás všech, kdo jste se zapojili do sbírky na 

opravu a rekonstrukci věží, která proběhla v uplynulých týdnech. Velice si 

vašich darů vážíme a upřímně za ně děkujeme. 

Při této příležitosti vám chci popřát klidný adventní a radostný vánoční čas.  

Pavel Freitinger, farář 

 

 

 

Vánoční dílničky 

 

Kulturní výbor zve všechny děti na vánoční vyrábění. 

Konat se bude v sobotu  8. a 15.12.2012 vždy od 

15.00 hod v sále na Záložně. 

 

Děti ať si s sebou vezmou:  

 

       8.12.2012 nižší zavařovací sklenici nebo skleničku na  

svícínek, mašli, nůžky 

 

15.12.2012 vyšší svíčku, malý květináč s pískem, 2 roličky od 

toaletního papíru 



 

5 

Usnesení z 32. mimořádného zasedání OZ ve Vanovicích 13.11.2012 

v 19 hod. 

Přítomni: Mgr. Lenka Freitingerová, Miroslav Přibyl, Jiří Pinkava, Květoslav 

Sedláček, Josef Pavlík, Josef Čížek 

Omluveni: Petr Dvořáček, Martin Chalupa, Bc. Svatopluk Dračka 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé zápisu: Josef Čížek, Miroslav Přibyl 

 

Program:  

1. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2013 

2. Žádost FS ČCE Vanovice o příspěvek 

3. Výběr firmy na výměnu plynového kotle na OÚ a odsouhlasení Smlouvy 

o dílo 

4. Informace o platu uvolněného funkcionáře (místostarosty) 

5. Návrh kupní smlouvy na pozemek č.p. 297/17 v k.ú. Vanovice-Drvalovice 

6. Návrh usnesení, závěr 

 

Schváleno jednomyslně. 

 

1. Zastupitelstvo odsouhlasilo Návrh rozpočtu na 2013 jednomyslně. 

2. OZ projednalo žádost FS ČCE Vanovice na příspěvek na opravu věží a 

jednomyslně odsouhlasilo částku příspěvku 100 000 Kč. 

3. OZ vybralo firmu Ekoterm pro výměnu kotle na OÚ, jednomyslně přijalo 

Smlouvu o dílo s touto firmou a pověřuje místostarostku jejím podpisem.  

4. Zastupitelé vzali na vědomí výši platu uvolněného funkcionáře dle zákona 

375/2010 Sb. 

5. OZ jednomyslně schválilo předloženou kupní smlouvu na parcelu 297/17 

s panem Jozefem Paračkou. 

6. Návrh usnesení přijat jednomyslně. 

 

 

Usnesení  z 33. řádného  zasedání OZ konaného 26.11.2012 ve Vanovicích 

v 18.00 hod. 

Přítomni: Mgr. Lenka Freitingerová, Miroslav Přibyl, Jiří Pinkava, Petr 

Dvořáček,  Bc. Svatopluk Dračka 
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Omluveni: Čížek Josef, Pavlík Josef, Květoslav Sedláček, Martin Chalupa 

Hosté: p. Lamplot, p. Špánik, p. Kubín 

Zapisovatel: Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl 

 

Program:  1. Kontrola plnění usnesení z 31. a 32. zasedání OZ 

 2. Zprávy o činnosti výborů za uplynulé období 

 3. Informace o Dětských táborech Drvalovice 

 4. Projednání obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2012 

 5. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2012 

 6. Další úkoly a sdělení 

 7. Návrh usnesení a závěr 

 

Schváleno jednomyslně 

1. OZ uložilo kontrolnímu výboru do příštího ZO porovnat nabídky různých 

dodavatelů energií.  

2. OZ vzalo na vědomí informace p. Lamplota o Dětských táborech 

v Drvalovicích. 

3. Projednalo vyhlášku 2/2012 o místním poplatku za svoz TKO a neschválilo ji 

(Pro 4. Proti 1.) 

4. Vzalo na vědomí starostův příkaz k provedení inventarizace majetku obce 

k 31.12.2012. Jmenný seznam inventarizačních komisí schválilo 

jednomyslně. 

5. Jednomyslně schválilo Dohodu s městysem Knínice o příspěvku na 

dojíždějící žáky ve výši 19 903 Kč.  

6. Vzalo na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Vanovice o instalaci teplé vody do 

výdejny jídla a pověřilo p. Přibyla jejím vyřízením. 

7. Schválilo jednomyslně žádost p. Pavly Kouřilové o povolení výjimky 

z obecně-technických podmínek na stavbu krytého stání.  

8. Schválilo jednomyslně žádosti p. Jansy a p. Sedláčka o skácení stromů s tím, 

že oba skácí stromy na vlastní náklady a vlastní nebezpečí. 

9. Vzalo na vědomí veřejnoprávní smlouvu na stavební úpravy domu čp. 148 

(MUDr. Milan Karlíček) 

10. Jednomyslně schválilo rozpočtové opatření č. 4 (navýšení o 52 000 Kč na 

straně příjmů i výdajů.) 

11. Vzalo na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Vanovice o limitní příslib. 

Rozhodnutí se odkládá na příští zastupitelstvo. 
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12. Uložilo místostarostce a panu M. Přibylovi svolat informativní schůzku 

drvalovských občanů a pana Lamplota ohledně zamýšleného projektu 

Dětských táborů na OÚ v Drvalovicích 8.12.2012 v 17.00 hod. 

 

Návrh usnesení jednomyslně schválen. 

 

Příští schůze zastupitelstva 17.12.2012 v 17.00 hod na OÚ Vanovice. 

 

 

Nabídka a příležitost pro seniory 

 

V měsíci lednu proběhne další vzdělávání našich seniorů. Tentokrát se jedná o 

kurz práce na PC pro mírně pokročilé. Zváni jsou účastníci kurzu pro 

začátečníky, který proběhl na podzim 2011 (zopakují si již získané dovednosti, 

naučí se např. upravovat fotografie apod.). V případě, že nebude naplněna 

kapacita kurzu (což je 10 - 12 lidí), budou zbývající místa nabídnuta dalším 

zájemcům (přihlášky odevzdávejte na OÚ). Školit budou lektoři ProDeep o.s., 

účast na kurzu je zdarma. Bližší termín bude upřesněn. 
 

 

MUDr. RULA MACHAČOVÁ oznamuje: 

 

Ordinace o vánočních svátcích bude otevřena pouze pro akutní stavy, a to: 

ve čtvrtek  27.12.2012  7.30 hod - 10.00 hod.  Lidická 10, Boskovice 

                 v pátek     28.12.2012 7.30 hod - 10.00 hod. Šebetov 

 

Ve dnech 31.12.2012 - 4.1.2013 čerpá MUDr. R. Machačová dovolenou. 

Sestra bude v ordinaci přítomna:  

Šebetov: 2.1. a 4.1.2012 od 7.30 - 10.00 hod 

Boskovice: 3.1. 2013 od 7.30 - 10.00 hod 

Od 2.1. do 4.1.2013 zastupuje MUDr. P. Doležel. 

 

 

 

V sobotu 8.12.2012 v 17.00 hod proběhne informativní schůzka občanů 

Drvalovic s panem Jiřím Lamplotem ohledně zamýšleného projektu Dětských 

táborů  lokalitě hřiště v Drvalovicích. Přijďte a využijte schůzky k případným 

dotazům. 
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Informace pro občany 

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

 

 

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  prosinci 2012 

Dračková Jitka 70let 

Tajovská Zdenka 91let 

Přichystal Pavel 55let 

 

 

 

 

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: mistostarosta@vanovice.cz 

Prosinec 

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

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

8.12. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

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

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

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

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

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

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

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

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

29.12. MDDr. Jež Jan Boskovice, Lidická 8 516 456 109 

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

    

1.1.2013 MUDr. Krampl Boskovice, Růžové náměstí 16 
733 644 499 

 

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

