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Vážení spoluobčané, 

 
v republice na otravu jedovatým alkoholem zemřelo už 27 lidí. Většinu 

z nás zamrazilo, když jsme se doslechli, že jeden z otrávených leží i 

v boskovické nemocnici. V uplynulém týdnu jakýsi člověk zaútočil na 

prezidenta ČR. Co na tom, že se nakonec ukázalo, že útočná zbraň nebyla nebezpečná.  
 

Dvě události, které se staly daleko od nás a přece docela konkrétně ovlivnily i náš život 

(vždyť kvůli částečné prohibici byla zrušena předpouťová zábava ve Vanovicích.) Obě 

mají bohužel stejného jmenovatele - neúctu a snad i pohrdání druhým člověkem. Asi mají 

skutečně pravdu ti, co tvrdí, že je to celkový obraz společnosti. Tak to zkusme alespoň 

v našem vanovicko-drvalovickém „mikrosvětě“ změnit. 
 

Protože se naším evergreenem stává nedostatek vody, rozhodli jsme se využít toho, že 

bude probíhat oprava vodovodního přivaděče Velké Opatovice - Boskovice, a začali jsme 

připravovat vybudování přípojky, která by nám umožnila posílit náš vodní zdroj v období 

nedostatku. Zatím jsme zadali přípravu projektové dokumentace, pokud vše půjde podle 

plánu, mělo by se započít se stavbou na jaře příštího roku. Tato velmi potřebná akce ale 

bude stát nemalé finanční prostředky z našeho obecního rozpočtu. 
 

V současné době probíhá plánovaná oprava požární nádrže v Křemílkách.  
 

Omlouváme se všem seniorům, ale z organizačních důvodů jsme nuceni přesunout 

podzimní posezení s důchodci ze soboty 20.10.2012 na sobotu 27.10.2012. 
 

V příštích dnech dostanou všichni občané, kteří dosáhnou nejpozději v druhý den voleb (tj. 

13.10.2012) plnoletosti, obálku s volebními lístky do krajského zastupitelstva. V naší obci 

jsou - jako obvykle - dva volební okrsky (budova OÚ Vanovice 132 a Drvalovice 26). 

Věříme, že se svého práva volit chopíte s plnou odpovědností a že tak vyjádříte svůj zájem 

na obecném dění.  

V neděli 28.10.2012 oslavíme Den vzniku samostatného československého státu 

lampionovým průvodem. Podrobnosti vyhlásíme včas místním rozhlasem. 

Znovu apelujeme zvláště na starší občany, aby byli obezřetní a nepouštěli nikoho cizího 

do svého bytu. Ke stejné opatrnosti vás vybízíme i při jednání s nejrůznějšími podomními 

prodavači. 

V letních měsících jsme opět mnozí z nás využili služeb mistra kominického pana Dosedly 

z Jevíčka. Kdo by o jeho služby měl ještě zájem, kontaktujte ho na tel. čísle: 732679941. 

L.F. 

Zveme vás na podzimní koncert, 

který se bude konat v evangelickém kostele 

v neděli 21.10.2012 od 17.00 hod.  

Vystoupí MUDr. Rula Machačová a její hosté. 
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Informace z OÚ Vanovice 

 

 Z důvodu odchodu účetní sl. Zouharové na mateřskou dovolenou 

a nástupu paní Mgr. Freitingerové do funkce uvolněné místostarostky 

dochází od měsíce října ke změně úředních hodin Obecního úřadu 

a to následovně: 

Pondělí  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 

Středa  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 

 

Jinak bude místostarostka v nutných případech k zastižení na Obecním 

úřadě: 

Úterý  8.00 – 12.00  13.00 – 15.00 

Čtvrtek  OÚ uzavřen 

Pátek  8.00 – 12.00 

 

Úřední hodiny starosty zůstávají beze změny: 

Pondělí  17.00 – 19.00 

Středa  17.00 – 19.00 

 

L.Z. 
 

 

Usnesení z 30. řádného zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.9.2012 

Místo konání a zahájení:  OÚ Vanovice, v 18:00 hodin 

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

Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl,  

Omluveni: Josef Čížek, Martin Chalupa, Květoslav Sedláček 

Zapisovatel: Zouharová Lucie, DiS. 

Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka 

  Mgr. Lenka Freitingerová 

(jednomyslně schváleno) 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení z 28. a 29. zasedání ZO 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Projednání a schválení návrhů kupních smluv a nájemní smlouvy 

4. Vodovodní přivaděč Vanovice 

5. Stav na dalších plánovaných akcích 

6. Další úkoly a sdělení 

7. Návrh usnesení a závěr 
Jednomyslně schváleno 
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ad 1) Kontrola plnění usnesení z 28. a 29. zasedání ZO – jednomyslně 

schváleno 

ad 2) Zprávy o činnosti výborů – výbory nezasedaly – ZO bere na vědomí 

ad 3) Projednání a schválení kupních a nájemních smluv 

a) Kupní smlouva s panem Lamplotem na pozemky p.č. 297/10 a 297/11 

v k.ú. Drvalovice – jednomyslně schváleno 

b) Kupní smlouva s panem Strenkem na pozemky p.č. 297/12 a 297/13 

v k.ú. Drvalovice– jednomyslně schváleno 

c) Kupní smlouva s SDH Drvalovice p.č. 108/2 a 108/3 v k.ú. Drvalovice – 

jednomyslně schváleno 

d) Odprodej pozemku p.č. 360/2 (283 m
2
) v k. ú. Drvalovice - kupní 

smlouva s manželi Tajovskými – jednomyslně schváleno 

e) Nájemní smlouva na pozemek p.č. 214/6 v k.ú. Vanovice s p. Josefem 

Pavlíkem s nájemní cenou 350,- Kč/10 let – 5 pro, 1 se zdržel, 0 proti 

ad 4) Vodovodní přivaděč do Vanovic – objednání projektové dokumentace – 

jednomyslně schváleno 

ad 5) Stav na dalších plánovaných akcích 

a) Rekonstrukce vytápění ZŠ a MŠ Vanovice - Dodatek č. 2 s firmou 

Ekoterm, konečná cena díla dle tohoto dodatku činí 701.649,- Kč – 

jednomyslně schváleno 

b) Oprava nádrže v Křemílkách – akce začala 

c) Výměn osvětlení v obci – akce začne do konce roku 

d) Pasportizace – akce probíhá 

e) Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Vanovice – akce se odkládá 

na r. 2013 

ad 6) Další úkoly a sdělení 

1. Rozpočtový výhled na r. 2012 – 2014 – jednomyslně schváleno 

2. Rozpočtové opatření č. 2 viz příloha – jednomyslně schváleno 
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3. P. Přibyl podal informaci z jednání, které se týkalo vodní nádrže v dolní 

části obce Vanovice (rybník). Dále informoval o tom, že Povodí Moravy 

vyčistí potok u pozemku pana Vojtěcha – ZO bere na vědomí 

4. Smlouva o zřízení věcného břemena mezi obcí a spol. E-on, týkající se 

přípojky novostavby RD pana Pánka v Drvalovicích – jednomyslně 

schváleno 

5. Příspěvek na IDS JmK pro r. 2012 ve výši 26.500,- Kč – jednomyslně 

schváleno 

6. Územní souhlas s napojením NN k pozemku p. Hegra (garáž) – ZO bere 

na vědomí 

7. Odbor tvorby a ochrany životního prostředí Boskovice informoval 

o průběhu šetření ve věci stížnosti paní Čejkové Vanovice č.p. 35 

na neudržovanou zahradu pana Dokoupila Vanovice č.p. 34 – ZO bere na 

vědomí 

8. Podání žádosti na Úřad práce o další volné místo v rámci 

Veřejně prospěšných prací od 1.12.2012 do 30.11.2013. – jednomyslně 

schváleno  

9. Jabloň před domem p. Dračky a p. Marka p. Marek odstraní v období 

vegetačního klidu – jednomyslně schváleno 

Úkoly: 

1. Účetní a místostarostka zajistí roznos letáků ohledně volného pohybu psů 

a povinnosti sbírání psích exkrementů 

2. Starosta informuje písemně manžele Jabůrkovi o rozhodnutí ZO o 

odprodeji pozemku p.č. 360/2 v k.ú. Drvalovice 

3. Starosta písemně odpoví paní Nerudové ohledně situace s vodou 

v Drvalovicích 

4. Kontrolní výbor podá návrh, kde by se mohly u KD vysázet lípy u 

příležitosti 28. října 2012 

5. Místostarostka vypoví nájemní smlouvu se spol. Agrospol.,a.d. na 

pronájem p.č 214/6 v k.ú. Vanovice 

 

Usnesení jednomyslně schváleno. 
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  TJ Sokol Vanovice pořádá 

  COUNTRY VEČER 

 se skupinou PRAK 

13. října 2012 od 20h 

v KD ve Vanovicích 
 

ukázky tanců      bohaté občerstvení    vstupné 50 Kč 

 

 

 
 

 

Kulturní výbor obce Vanovice 
 

pořádá 
 

v sobotu 27. října 2012 od 17.00h v KD Vanovice 
 

Posezení s důchodci 
 

Připraven je zábavný program 
 

Občerstvení 
 

Hudba 
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Rekonstrukce věží evangelického kostela ve Vanovicích 

 

Vážení spoluobčané, 

 

možná, že si také neumíte představit Vanovice bez dominanty evangelického kostela. I my 

jsme na náš atypický kostel s dvěma věžemi náležitě hrdí. Ovšem právě dvě věže s sebou 

přinášejí dvojnásobek starostí. Krovy obou „sester“ jsou nyní v havarijním stavu a 

finanční náročnost jejich obnovy byla odbornou firmou vyčíslena na téměř 4 000 000 Kč.  

 

Obnova je už neodkladná. Sbor dokáže v horizontu nejbližších dvou let shromáždit 

z vlastních prostředků, z dotací od státních a samosprávních orgánů a s podporou církve 

pouze polovinu této částky. Má-li být akce realizována, je třeba zajistit prostředky i 

z dalších zdrojů. Proto jsme při této příležitosti připravili leták, který stručně popisuje stav 

věží s názornými obrázky. Dovolíme si doručit ho do vašich schránek s prosbou o finanční 

podporu.  

 

Rekonstrukci chceme zahájit ještě letos. Žádáme všechny návštěvníky hřbitova o 

pochopení při dočasném omezení vjezdu osobních automobilů a pohybu osob v areálu, 

protože staveniště vyroste přímo před kostelem. 

 

Zároveň jsme dočasně upustili od praxe zvonění před a po bohoslužbách (a to včetně 

pohřbů), aby se vibracemi dále nezhoršovala narušená stabilita věže. 

 

Za pochopení a případnou finanční pomoc děkujeme. Věříme, že i s vaší pomocí se podaří 

zachránit tuto unikátní památku, která navíc není mrtvým muzeem, ale místem setkávání. 

 

Jménem Farního sboru Českobratrské církve evangelické  

Mgr. Pavel Freitinger, farář a ing. Tomáš Rozbořil, kurátor 

 

Informace pro občany 

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

Říjen 

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

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

20.10. MUDr. Křížová Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 452 808 

21.10. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

27.10. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460 

28.10. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460 
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Listopad 
   

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

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

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

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

 

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 září 2012 

 

Kalabusová Květoslava  ve věku  84 let 

 

Pozůstalým a rodině upřímnou soustrast. 

 

 

Sňatek v měsíci září 2012 

 

Manželům Geršlovým a Mlčochovým přejeme na jejich společné cestě životem 

hodně štěstí, zdraví, lásky a co nejméně starostí. 

 

 

Narození dětí v září 2012 

 

Erik Burkoň  Vanovice 90 

 

 

 

Jubilanti v měsíci  říjnu 2012 

 

Nováková Jiřina  60 let 

Šenková Marie  80 let 

Tajovská Marie  70 let 

Zoubek Karel  75 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

