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Vážení spoluobčané,  

v měsíci květnu jsme si dostatečně užili volných dní a svátků, (nejen 

svátek práce a Den vítězství, ale i Den matek). V naší obci ale byl tento měsíc 

nepochybně ve znamení příprav a očekávání na vyzvednutí repliky věže 

evangelického kostela. Řemeslníci stihli vše dle plánu, jeřáb dorazil v pořádku, podařilo se 

jej dobře zapatkovat, počasí nám přálo … Sešlo se takové množství místních i přespolních, 

že se jich tolik neobjevovalo ani v našich nejodvážnějších představách. Celá akce se 

poněkud protáhla, protože se přece jen objevilo několik technických problémů, které bylo 

třeba vyřešit. Ale nakonec jsme umu všech zúčastněných odborníků mohli společně 

zatleskat. Východní věž konečně shlíží na naši obec ze svého místa. A už se začalo 

pracovat na přípravě repliky věže druhé, protože i ona je v havarijním stavu. Během 

července bychom si tedy – půjdou-li všechny práce 

tak, jak bychom si představovali (přestane-li konečně 

pršet) – mohli celou akci zopakovat. 

Během měsíce dubna a části měsíce května 

probíhala v naší knihovně soutěž o nejpilnějšího 

čtenáře. Tuto soutěž vyhrál Martin Špidla – za 7 týdnů 

si zapůjčil a přečetl 9 svazků knih. Mezi dětmi byla 

nejpilnější čtenářkou Eva Vlková, která přečetla 4 

knihy. V nejbližších dnech výherci dostanou malou odměnu. Při té příležitosti vás chci 

odkázat na stránky naší knihovny, kde by se postupem času měly objevovat pozvánky a 

odkazy na všechny akce, které knihovna pro děti i dospělé pořádá. 

V měsíci květnu byla vyměněna okna v budově OÚ 

v Drvalovicích. Teď už čeká celý objekt vymalování (včetně 

knihovny) a pořádný úklid. Budova je „skoro jako nová“ – 

ovšem až na dveře od sklípku! 

Určitě vás ale zajímá, co nás čeká v následujícím 

období. Během školních prázdnin proběhne rekonstrukce sociálního 

zařízení v budově MŠ a ZŠ. Tuto akci bude provádět firma STAVODOS s.r.o., která vyhrála 

výběrové řízení. Část investice pokryje účelová dotace, kterou jsme obdrželi z 

rozpočtu JMK. Během letních měsíců by se také měla rozběhnout akce, po které touží 

především děti, a to stavba dětského hřiště v areálu u KD. Návrh si můžete prohlédnout 

na OÚ. A v neposlední řadě bude také zrekonstruována ulice spojující ulici Novou a 

V chaloupkách  v Drvalovicích.                                                                                                      LF 
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Zápis ze 40. zasedání OZ konaného 28.5.2013 v 18.00 hod. ve Vanovicích 

Přítomni: Miroslav Přibyl, Jiří Pinkava, Josef Pavlík, Josef Čížek, Květoslav Sedláček, Mgr. 

Lenka Freitingerová, Petr Dvořáček (příchod v 19 hod.) 

Omluven: Martin Chalupa 

Zapisovatel: Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé zápisu: Květoslav Sedláček, Bc. Svatopluk Dračka 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Zpráva o výsledcích podaných žádostí o dotaci 

4. Návrh na zpracování podkladů pro zateplení KD Vanovice 

5. Stav na plánovaných akcích 

6. Další úkoly a sdělení 

7. Návrh usnesení a závěr 

Schváleno jednomyslně. 

 

Ad. 1. Plnění usnesení 39. zastupitelstva bylo vzato na vědomí. OZ rozhodlo, že 

zatím prospěšnou společnost Energie pod kontrolou kontaktovat nebude.  

Ad. 2. – Zasedal kulturní výbor. Věnoval se přípravě akce pro děti Pohádkový les 

(proběhne 22. června 2013 od 14 hod.) Osadní výbor Drvalovice konstatuje, že výměna 

oken na OÚ Drvalovice byla dokončena. Nyní je nutno vymalovat – v rámci akce nejen 

původně zamýšlenou knihovnu, ale všechny místnosti. Ostatní výbory nezasedaly 

Ad. 3. OZ vzalo na vědomí zprávu o zamítnutí dotace z MAS Partnerství venkova na 

stavbu místních komunikací. Stejně vzalo na vědomí zprávu o schválení poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu JMK na rekonstrukci části vnitřních instalací v MŠ a ZŠ, její 

přijetí jednomyslně schválilo a pověřilo starostu jejím podpisem. Vzhledem k tomu, že 

rozpočtovaná cena rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ a ZŠ byla vyšší než částka 

vysoutěžená firmou STAVODOS, budeme realizovat zamýšlenou stavbu dětského hřiště již 

letos a zahájíme nabídkové řízení na výběr dodavatele. Stejně tak bude realizována stavba 

komunikace v Drvalovicích (od Nové k Chaloupkám). 

Ad. 4 – OZ vzalo na vědomí informace starosty o projektu zateplení KD. A v současné 

době je zamítlo (Pro zateplení 1, zdržel se 1, proti 6) 

Ad. 5 – OZ přijalo žádost o odprodej pozemků pč. 1084/54,55,56 v k.ú. Vanovice. 

Schválilo zveřejnění záměru o prodeji pozemků pč. 1084/54, 55, 56 v k.ú. Vanovice (jedná 

se o lesní pozemky, na nichž jsou umístěny stavby ve vlastnictví fyzických osob.) 

OZ projednalo žádost ředitelky MŠ a ZŠ Vanovice o souhlas s udělením výjimky o 

počtu žáků v ZŠ pro rok 2013/2014 a jednomyslně s ním souhlasí. 
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OZ projednalo předložené dodatky smluv ke smlouvám smlouvy č. 25/1999 a 

21/2004 a 4683 s Agrospolem a.d. Knínice, jednomyslně s nimi souhlasí a pověřuje 

starostou jejich podpisem. 

OZ projednalo žádost pana Jiřího Kohoutka o připojení se na obecní vodovod (p.č. 

301/3 a 229/7 v k.ú. Drvalovice) a jednomyslně ji odsouhlasilo. 

OZ bere na vědomí dvě možnosti umístění rodinného domu p. Paračky (parcela 

297/17) a rozhodlo, že hlavní stavba bude umístěna do linie výstavby ostatních RD. 

OZ projednalo problém zatékání do knihovny. Byl kontaktován klempíř.  

 

Návrh usnesení: 

 OZ vzalo plnění usnesení 39. zastupitelstva na vědomí. 

   OZ vzalo zprávy předsedů kulturního a osadního výboru Drvalovice na vědomí. 

   OZ pověřilo členy finančního výboru kontrolou účetnictví v ZŠ a MŠ Vanovice. 

 OZ vzalo na vědomí zprávu o zamítnutí dotace z MAS Partnerství venkova na stavbu 

místních komunikací.  

 OZ vzalo na vědomí zprávu o schválení poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK na 

rekonstrukci části vnitřních instalací v MŠ a ZŠ, její přijetí jednomyslně schválilo a 

pověřilo starostu jejím podpisem. 

 OZ rozhodlo o zahájení nabídkového řízení na výběr dodavatele na stavbu dětského 

hřiště. 

 OZ usneslo realizovat stavbu komunikace v Drvalovicích (od Nové k Chaloupkám) 

v roce 2013. 

 OZ vzalo na vědomí informace o projektu zateplení KD a v současné době ho zamítlo. 

 OZ schválilo zveřejnění záměru o prodeji pozemků p.č. 1084/54,55,56 v k.ú. Vanovice. 

 OZ jednomyslně souhlasí s udělením výjimky o počtu žáků v ZŠ pro rok 2013/2014. 

 OZ jednomyslně souhlasí s dodatkem smlouvy č. 25/1999 a 21/2004 a 4683 a pověřuje 

starostou jejich podpisem. 

 OZ jednomyslně souhlasí s žádostí p. Kohoutka o připojení na obecní vodovod k p.č. 

301/3 a 229/7 v k.ú. Drvalovice. 

 OZ bere na vědomí dvě možnosti umístění rodinného domu p. Paračky (parcela 

297/17) a rozhodlo, že hl. stavba bude umístěna do linie výstavby ostatních RD. 

 OZ uložilo účetní paní Fojtové připravit Závěrečný účet k vyvěšení tak, aby mohl být na 

příštím zasedání OZ projednán a schválen. 

 

Jednomyslně schváleno. 

 

Příští zasedání OZ bude 24.6.2013 od 18.00 hod. na OÚ Drvalovice. 
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Upozornění 
 

 Upozorňuji všechny občany, aby si zkontrolovali, zda již zaplatili 

poplatky za odvoz TKO za rok 2013 – dle obecně závazné vyhlášky 

2/2012 poplatek činí 550,- Kč za každého občana trvale hlášeného 

v naší obci a 550,- Kč za každý rekreační objekt. Kdo nezaplatí 

poplatek do 30.6.2013 vystavuje se nebezpečí, že mu bude zvýšen 

na dvojnásobek (viz Obecně závazná vyhláška 2/2012 čl. 7).  

 

 

    

Oznámení: 

Pozorným pozorovatelům jistě neuniklo, že se uvolnil jeden „úžinek“. Pokud 

máte chuť pěstovat si vlastní zeleninu za pár korun (nájem činí 70,- Kč za 

rok), přihlaste se na OÚ. 

 

 

 

 

Začal čas koncertů 

 

I přes pokračující stavební práce se budou konat v evangelickém kostele ve  

Vanovicích koncerty. Letos bude veškerý výtěžek věnován na podporu oprav   

věží kostela.  

 

8.6.2013 v 18.00 hod. vystoupí mládežnický pěvecký sbor KUDYKAM 

22.6.2013 v 18.00 hod. vystoupí brněnský ekumenický pěvecký sbor  

 

 

 

 

 

16.6.2013 se koná další KONCERTÍK 
 

Jako v uplynulých letech si i letos chceme vyslechnout několik skladeb v podání našich 

dětí. Přijďte v neděli 16.6.2013 ve 18.00 h. do sálu Záložny. 
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Kulturní výbor zve všechny děti do  

POHÁDKOVÉHO LESA. 

SRAZ JE 22.6.2013 ve 14.00 hod.  

U KULTURNÍHO DOMU VE VANOVICÍCH. 

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. 

 

 

 

 

 

Sběr obnošeného šatstva 

 

Ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov proběhne v sobotu  

22.6.2013 od 9.00 do 11.00 hod. v KD Vanovice sběr použitého ošacení. 
 
Sbírá se: 

Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/  

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)  

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené  

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky  

Obuv – veškerá nepoškozená 

Hračky – nepoškozené a kompletní  

Peří, péřové přikrývky a polštáře  
 
VĚCI, KTERÉ nepřijímáme:  

Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů  

Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí  

Znečištěný a vlhký textil  
 
Věci balte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
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Vyhlášené literární soutěže se 

zúčastnila pouze 2 děvčata. 

Zde je výsledek jejich literární 

činnosti. Blahopřejeme. 
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Zubní pohotovost 
 

Červen 
 

 

 

   
 

 1.6. MUDr. Stojanov    Poliklinika Blansko, Sadová 33   516 488 451  

 2.6. MUDr. Ševčíková B.   Blansko, Svitavská 1A    516 416 386  

 8.6. MUDr. Ševčíková R.   Poliklinika Blansko, Sadová 33   516 488 454  

 9.6. MUDr. Štrajtová   Černá Hora, Zdrav. středisko   608 220 806  

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

16.6. MUDr. Švendová   Křtiny, Zdrav. středisko    516 439 404  

22.6. MUDr. Tomášková   Blansko, Pražská 1b     731 144 155  

23.6. MUDr. Tomaštíková   Adamov, Smetanovo nám. 327   516 446 398  

29.6. MUDr. Vrtělová   Poliklinika Blansko, Sadová 33   516 488 455  

30.6. MUDr. Well    Adamov, Smetanovo nám. 327   516 447 605 

 

 

 

Jubilanti v měsíci červnu 

Stanislav Maršál  10.6.   55 let 

Libuše Čejková  12.6.   85 let 

Marie Palbuchtová  21.6.   70 let 

Lubomír Buryška  27.6.   50 let 

 

Milým oslavencům přejeme hodně zdraví, radosti a pohody v dalším životě.  

 

 

Narození v měsíci květnu 

Vítězslav Šimončič      9.5.2013 

 

Rodičům blahopřejeme a novorozenci přejeme do života vše nejlepší. 

 

 

Úmrtí v měsíci květnu 

Dana Čížková, Vanovice ve věku 47 let 

 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zpravodaj Vanovic - Drvalovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-

mailovou adresu: mistostarosta@vanovice.cz 

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

