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  Vážení spoluobčané,  

ani se tomu nechce věřit, rok se sešel s rokem, děti donesly další 

vysvědčení a nastaly prázdniny. Počasí si z nás letos tropí legraci, ale i tak si 

teď můžeme užívat prázdninových dní. S dobou dovolených souvisí ovšem i zvýšená 

spotřeba vody a tak především naši drvalovští spoluobčané pociťují její nedostatek 

(minulý týden jsme dostali celou řadu jednoznačných reakcí). Bohužel je třeba obrnit se 

trpělivostí. Pan Přibyl skutečně dělá, co může, přepouští vodu z jednoho zásobníku do 

druhého, stará se o technický stav čerpadel (a když se něco pokazí, snaží se vše v co 

nejkratší době spravit). I my s netrpělivostí vyhlížíme okamžik, kdy budeme moci rozjet 

akci „Přivaděč“ – která nám pomůže posílit vodní zdroje a překlenout období, kdy naše 

prameny nestačí. 

V měsíci červnu jsme měli několik příležitostí, kdy jsme si mohli vychutnat 

především starou vokální hudbu. Dva koncerty se uskutečnily v evangelickém kostele – a 

ráda konstatuji, že byly velmi dobře navštívené. Konal se také tradiční Koncertík ke konci 

školního roku. Měla jsem zvláštní radost z těch, kdo se přihlásili k vystupování dobrovolně 

a bez velkého přemlouvání. Posluchači ovšem všechna vystoupení ocenili velkým 

potleskem. 

Proběhla také humanitární sbírka vypsaná ve spolupráci s Diakonií Broumov. 

Protože se k této mimořádné akci přihlásilo velké množství obcí, budou vámi darované 

věci odvezeny až během následujících dní. Všem dárcům děkujeme. 

V sobotu 22.6. připravil kulturní výbor obce ve spolupráci 

s oddílem Malé kopané akci pro děti nazvanou „Pohádkový les.“ 

Pozvání přijalo na 40 dětí nejrůznějšího věku. Některé s sebou 

přivedly i dospělé. Mladí fotbalisté se postarali o občerstvení, 

počasí nám přálo, děti i dospělí si spolu strávený čas užili. 

A krátce na to, v pátek 28.6. jsme se sešli na Záložně, 

abychom společně ukončili letošní školní rok. Přítomným byli představeni budoucí školáci, 

rozloučili jsme se s letošními páťáky, kteří po prázdninách 

budou pokračovat na školách v Knínicích a v Boskovicích. A 

ještě jedno loučení jsme zažili: po 

mnoha letech obětavé práce 

odchází paní učitelka Margit 

Čížková. Dojetí se neubránila ani 

ona ani mnozí z přítomných. 

Přejeme paní učitelce, aby se jí na 

jejím novém působišti ve Svitávce líbilo, aby měla stále tak dobré nápady a tolik energie, 
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jako měla u nás. A dětem v naší školce přejeme, aby nová paní učitelka 

byla stejně tak fajn, jako ta právě odcházející.  

Při příležitosti ukončení školního roku byly také odměněny děti, 

které se zúčastnily soutěží vyhlášených při nejrůznějších příležitostech. 

Čtenářskou soutěž „O nejpilnějšího čtenáře“ vyhlášenou knihovnou 

vyhrála Eva Vlková, literární soutěž vyhlášenou OÚ Vanovice vyhrály 

Eva Vlková a Andrea Pětová. Obě děvčata byla odměněna knihami.                                                                                                                                            

LF 

 

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA 

Tentokrát zasedalo zastupitelstvo v Drvalovicích. Po vlnách vedra se 

velmi ochladilo, takže jsme schůzi nijak neprotahovali – i tak skončila 

díky plánování 4. Malohanáckého řemeslného jarmarku až kolem 21. 

hodiny. 

Se zápisem budete seznámeni v příštím Zpravodaji, dnes jen to nejdůležitější.  

 

Jarmark:  

 Koná se 27.7.2013 od 10hod. u Hasičské zbrojnice ve Vanovicích. 

 Přivítáme mezi sebou několik občanů z obce Všejany – Vanovice ve Středních 

Čechách. 

 Jedním z hlavních bodů programu bude krojovaná svatba (viz pozvánku). 

 

Psi: 

 Bohužel jsme opět dostali několik stížností na pobíhání psů bez náhubků (a dozoru) 

po Vanovicích a Drvalovicích. Navíc jsme se museli zabývat stížností paní Malachové 

na psy pana Martina Kalabuse, kteří potrhali psa malé rasy, takže na následky 

zranění pošel. Tuto stížnost jsme předali Komisi pro projednávání přestupků ve 

Velkých Opatovicích.  

 V této souvislosti apelujeme na všechny majitele psů, aby dbali dodržování vyhlášky 

2/2011 (psi nesmějí volně pobíhat; nemají-li náhubek, musí být na vodítku; na volno 

nesmějí být bez náhubku; psí výkaly jsou majitelé psů povinni odklízet). 

 

Dětské hřiště: 

 V červenci bude vypsáno nové výběrové řízení na stavbu dětského 

hřiště v areálu KD ve Vanovicích (z oslovených firem na nabídku 
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zareagovala pouze jedna, proto jsme akci odsunuli). 

 

Sociální zázemí v ZŠ a MŠ: 

 Hned počátkem prázdnin nastoupila do školy firma, která během léta 

zrekonstruuje sociální zázemí ve škole i ve školce. Tak by měla být celková 

rekonstrukce školní budovy u konce. 

 

Bioplynová stanice Vanovice  

 Na mimořádném zastupitelstvu se budeme zabývat projektem, do něhož už byly 

zapracovány naše dřívější připomínky. Projekt je v úředních hodinách 

k nahlédnutí v kanceláři OÚ, visí na úřední desce JMK, je vyvěšen i na adrese: 

http://potral.cenia.cz/eiasea/view/eia100cr (kód záměru JHM1061). 

 

VODA V DRVALOVICÍCH 

Jako každý rok zaznamenali obyvatelé Drvalovic i v těchto dnech zhoršenou kvalitu 

vody. Bohužel se tato situace každoročně opakuje. V souvislosti se zvyšující se životní 

úrovní (nebo alespoň projevy s tím spojené – např. kdo z vás už vlastní zahradní bazén?) 

každý rok bojujeme s nedostatkem vody. Pramen ve Vanovicích nestačí zvýšenou 

spotřebu pokrýt, a proto jsme čas od času nuceni použít zdroj v Křemílkách, který byl před 

mnoha lety vybudován k pokrytí potřeby vody v Drvalovicích; ten je ovšem bohatý na 

železo a mangan (proto současné zbarvení vody). Filtr, který jsme před lety pořídili, vodu 

dostatečně těchto prvků zbavuje, ovšem není schopen ovlivnit rozpouštění jejich usazenin 

ve vodovodním vedení.  

Právě k této situaci došlo i v minulých dnech – voda ze zásobníku ve Vanovicích 

nestačila pokrýt zvýšenou spotřebu (musíme až 3x žádat obyvatele, aby omezili spotřebu 

vody, než vůbec zareagují), museli jsme proto dočerpat vodu z Křemílek. Bohužel vždy 

chvíli trvá, než načerpaná voda z Drvalovského vodojemu odteče.  

Velké zlepšení a doufejme, že i vyřešení naší situace, si slibujeme od výstavby 

přivaděče, kterým se chceme napojit na páteřní vodovod Velké Opatovice – Boskovice, a 

ze kterého bychom posilovali v době nedostatku vody vlastní zdroj. 

 

KNIHOVNA VE VANOVICÍCH OZNAMUJE: 

 Během prázdnin bude mít otevřeno v pátek POUZE od 18 – 19 hod. 

 Od 19. do 26.7.2013 bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena. 

http://potral.cenia.cz/eiasea/view/eia100cr
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OÚ oznamuje, že ve dnech 8.7. a 10.7.-12.7.2013 bude z důvodu dovolené zavřeno. 

 

Zubní pohotovost 
 

 

 

Červenec 
  

 

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

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

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

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

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

20.7. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499 

21.7. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

27.7. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786 

28.7. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101 516 434 055 

   
 

   
 

 

Jubilanti v měsíci červenci 

 

Miroslav Hrabal  2.7.    65 let 

Marta Čejková  3.7.   70 let 

Radovan Vojtěch           4.7.   65 let 

Emilie Poláková  5.7.   85 let 

Jaroslava Gecová         13.7.   55 let 

Milena Audyová         16.7.   50 let 

Jana Učňová                20.7.   50 let 

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

 

Narození v měsíci květnu  

 

Vítězslav Šimončič      9.5.2013 

Štěpán Pírek     11.5.2013 

 

Rodičům blahopřejeme a novorozencům přejeme do života vše nejlepší. 

 

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
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REKONSTRUKCE VĚŽÍ EVANGELICKÉHO KOSTELA VE VANOVICÍCH  

SPĚJE KE SVÉMU ZÁVĚRU 

 

  

V PONDĚLÍ 8. ČERVENCE 2013 KRÁTCE PO POLEDNI  

BUDE USAZENA NA KOSTEL JIŽ DRUHÁ VĚŽ  

 

POKUD VÁS TATO JEDINEČNÁ PODÍVANÁ ZAJÍMÁ, PŘIJMĚTE POZVÁNÍ 

 

POSEZENÍ S VYHLÍDKOU A OBČERSTVENÍM ZAJIŠTĚNO 

 

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE VANOVICÍCH 


