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Vážení spoluobčané,  

říjen je za námi a kdo se dal pozvat k některé z akcí pořádaných v naší obci, určitě se 

nenudil (i když s ohledem na dokončování podzimních prací na zahradách se nenudil 

asi nikdo). 

5. října jsme se sešli s několika „odvážnými“ a věrnými seniory v kulturním domě. Kromě 

tradičního občerstvení a několika kvízů k procvičení postřehu a paměti jsme mohli shlédnout 

unikátní staré fotografie Vanovic, které FS ČCE darovala dcera ing. arch. Vladimíra Dufky 

(1892-1969), syna řídícího učitele ve Vanovicích Vojtěcha Dufky, paní Olga Krejčová z Brna - 

Řečkovic. A především jsme si mohli poslechnout a taky zazpívat lidové písně při harmonice, na 

kterou hrál pan učitel Jiří Mifek z letovické ZUŠ. Reakci na tuto akci najdete na dalších stránkách 

Zpravodaje. 

Poslední říjnový víkend byl přímo nabitý událostmi. Nejprve jsme se opět vypravili k volbám. Jak 

dopadly volby v našich obcích najdete také v tomto Zpravodaji. 

Těsně po volbách, v neděli 27.10., jsme měli jedinečnou příležitost prohlédnout si papírová 

platidla od vzniku Československa až do doby nedávno minulé. Touto cestou chci ještě jednou 

poděkovat panu Františku Kubínovi, který byl „duší“ celé akce, i panu Karlu Valentovi, který mu 

byl „k ruce“ a který při konané vernisáži srozumitelně a zajímavě o platidlech (a nejen o nich) 

hovořil. Poděkování si určitě zaslouží i členové kulturního výboru, kteří celou akci „doladili“ a 

hudebnicím, jejichž příspěvek dodal celé akci slavnostní ráz. Musím přiznat, že nás překvapilo 

množství lidí, kteří se na výstavu vypravili. 

V pondělí jsme pak 95. výročí vzniku samostatného Československa oslavili lampionovým 

průvodem. Možná i díky prodlouženému víkendu a pěknému počasí se i tato akce, kterou jsme 

pořádali ve spolupráci s SDH Vanovice, vydařila. 

V uplynulém měsíci také začala stavba vodovodního přivaděče, od něhož si slibujeme vyřešení 

našich letitých problémů s kvalitou vody v Drvalovicích a s nedostatkem vody během letních 

měsíců obecně. Celá stavba by měla být dokončena do května 2014. Už brzy se na webových 

stránkách obce objeví fotodokumentace. 

Během následujících týdnů budou provedeny odečty vodoměrů. Připomínám všem, že mají 

povinnost vpustit našeho pracovníka k vodoměru a umožnit mu odečet vody i v případě, že vodu 

neodebírali - při odečtu totiž také probíhá kontrola plomby a funkčnosti vodoměru. Znovu 

připomínám, že špatná kvalita vody, se kterou jsme se letos v Drvalovicích potýkali, bude 

zohledněna při fakturaci.   

A ještě krátce k  soutěži PODZIMNÍ SYMFONIE vyhlášené naší knihovnou. Sešla se celá řada 

pozoruhodných fotografií, už teď se můžete těšit na výstavu, která bude probíhat v budově OÚ 

(bude včas vyhlášeno místním rozhlasem). Vyhodnocení proběhne během adventního koncertíku, 

který se bude konat těsně před rozsvícením vánočního stromu 30.11.2013 v 17 hod. v sále 

Záložny. 

LF 

http://www.stránkách/
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Usnesení ze 46. zasedání OZ ze 21.10.2013 

 

Přítomni: Petr Dvořáček, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Bc. Svatopluk Dračka, Josef Čížek, Josef Pavlík, 

Mgr. Lenka Freitingerová 

Omluveni: Martin Chalupa, Květoslav Sedláček 

Hosté: účetní Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Josef Čížek, Jiří Pinkava 

Zapisovatel: Lenka Freitingerová 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Zpráva o plnění rozpočtu obce za 1.-8.2013 

4. Schválení Návštěvního řádu dětského hřiště 

5. Schválení darovací smlouvy – Mgr. Petr Kopecký 

6. Schválení smlouvy o Poskytnutí peněžního daru HZS JMK 

7. Projednání nabídky na opravu místních komunikací 

8. Projednání Provozního řádu KD 

9. Různé 

10. Návrh usnesení a závěr 

 

OZ vzalo na vědomí: 

- plnění usnesení z 45. zasedání OZ 

- zprávy předsedů jednotlivých výborů 

- zprávu účetní o plnění rozpočtu obce za 1.-9.2013 

- sdělení KÚ JMK, odboru životního prostředí o vrácení žádosti o poskytnutí dotace ze 

Zvlášntího účtu v oblasti vodního hospodářství JMK 

- pozvánku na veřejné projednávání přípravy Strategie rozvoje mikroregionu Malá Haná a 

Integrované strategie území MAS Partnerství venkova 

- žádost obce Pamětice o změnu na lince 277, spoj 36 

- žádost České pošty o prominutí valorizace 

- informaci o uvažovaném nasvícení evangelického kostela 

- návrh investičních akcí na 2014 

 

OZ schvaluje: 

- návštěvní řád hřiště 

- darovací smlouvu Mgr. P. Kopeckého na 1500 Kč 

- darovací smlouvu s HZS JMK na poskytnutí finančních prostředků ve výši 5000 Kč 

- zařazení oprav místních komunikací, chodníku Vanovice – Drvalovice, místní komunikace 

Dražky a u Melků do plánu investičních akcí na 2014 

- provozní řád KD 

- dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18862/13/PRR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci 

programu rozvoje venkova JMK 

- připojištění dětského hřiště za 1992 Kč/rok u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. 
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- smlouvu 1030015102/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu (Kohoutek Drvalovice, protlak pod silnicí) 

- dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu 

- RO č. 5 

- navýšení měsíční odměny neuvolněného starosty od 1.11.2013 

- prodloužení smlouvy Z. Nechutovi do 31.1.2014 

- skácení túje u hrobu č. 120  (Špidlík) 

  

OZ zamítá: 

- skácení túje u hrobu rodičů paní Čermákové, Uhřice 

- navrhovanou změnu u linky 277 spoje 36 

 

OZ ukládá: 

- místostarostce zajistit zhotovení Návštěvního řádu dětského hřiště 

- místostarostce vyvěšení Provozního řádu KD 

- místostarostce zveřejnit pozvánku na veřejné projednávání strategie rozvoje mikroregionu 

Malá Haná a Integrované strategie území MAS Partnerství venkova 

- starostovi oslovit 3 firmy s žádostí o cenovou nabídku na opravy místních komunikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravdu je ve Vanovicích a Drválovicích jen 26 důchodců schopných dojít do KD? 

 

Jménem těch 26 důchodců, kteří se zúčastnili „Posezení s důchodci“,  

děkujeme Obecnímu úřadu a kulturní komisi za přípravu pěkného a kulturně vzdělávacího 

programu a pak Luboši Kobylkovi za vynikající pohoštění. 

 

Škoda, že si ostatní neumí 1x za rok udělat pro sebe čas a 2-4 hodinky posedět při harmonice  

a dobrém pití mezi svými vrstevníky. 

Pár vděčných důchodců. 

 

Vanovice 7.10.2013 
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Volby do PS 25.10.2013 - 26.10.2013 

  

      Vanovice - volební účast 219 voličů, tj. 62,2 %     

Pořadí    Hlasy % 

1. Česká strana sociálně demokratická 71 33,20 

2. Komunistická strana Čech a Moravy 46 21,50 

3. Ano 2011 26 12,10 

4. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 12 5,60 

 = Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 12 5,60 

5. Strana Zelených 10 4,70 

6. Česká pirátská strana 8 3,70 

7. Strana práv občanů ZEMANOVCI 7 3,30 

8. Občanská demokratická strana 6 2,80 

=  TOP O9 6 2,80 

9. Strana svobodných občanů 5 2,30 

    10. Dělnická strana soc. spravedlnosti 2 0,90 

    11. Politické hnutí změna 1 0,47 

=  Suverenita - Strana zdravého rozumu 1 0,47 

=  Lev 21 - Národní socialisté 1 0,47 

  

  

  Drvalovice - volební účast 72 voličů, tj. 79,2 %     

Pořadí    Hlasy % 

      1. Komunistická strana Čech a Moravy 18 25 

      2. Ano 2011 17 23,60 

      =  Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 17 23,60 

      3. Česká strana sociálně demokratická 7 9,70 

      4. TOP O9 4 5,60 

      5. Občanská demokratická strana 2 2,80 

      =  Strana práv občanů ZEMANOVCI 2 2,80 

      =  Strana Zelených 2 2,80 

      6. Strana skouromníků ČR 1 1,40 

      = Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 1 1,40 

      = Česká pirátská strana 1 1,40 

 

 

 

 

Děkujeme všem, kdo se k volebním urnám vydali, děkujeme členům volebních komisí za 

práci, kterou při volbách odvedli. Porovnat naše výsledky s výsledky v ostatních obcích naší 

vlasti si už můžete sami. 
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Dětské okénko 

Do dětské soutěže se zapojilo 5 dětí. Všem odvážlivcům gratuluji. Protože 

všechny odpovědi byly správné a taky proto, že se všechny děti do soutěžení a 

zjišťování požadovaných údajů pustily s takovou vervou, nemůžeme jednoduše 

určit vítěze. Všechny odpovědi budou slosovány při adventním koncertíku, který se bude 

konat v sobotu před první adventní nedělí, tj. 30.11.2013 od 17 hod. v sále Záložny. 

 

2. kolo dětské soutěže:  

 Namaluj alespoň 3 zvířata, která se ukládají k zimnímu spánku. 

 Vyjmenuj zvířata, která můžeš zahlédnout v lesích kolem Vanovic a Drvalovic. 

 Napiš, jak se máme chovat v lese. 

 Vyjmenuj alespoň 5 zastupitelů naší obce. 

 

Podepsané odpovědi vhoďte do schránky na OÚ do 20.11.2013. Správné odpovědi budou 

zařazeny do slosování o drobné ceny. 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY       

 

Letos proběhnou hned 3 tvořivé vánoční dílničky pro děti i jejich rodiče, a to 

v sobotu 16.11., v neděli 17.11. a v sobotu 23.11.2013 vždy od 15 hod. v sále 

Záložny na OÚ. Letos si ovšem výrobky nebudete moci odnést hned, ale budou vystaveny na 

projední výstavce, která proběhne v sobotu 30.11.2013 při adventním koncertíku. Tam si je 

budete moci za symbolickou cenu odkoupit. Chceme tak dát možnost nejširší veřejnosti poznat, 

jak šikovné děti tu máme. Na dílničkách čeká děti překvapení, které si budou moci odnést domů.  

Na společné tvoření se těší kulturní výbor. 

 

 

 

 

TJ SOKOL VANOVICE 

oznamuje, že cvičení bude v letošním roce probíhat každý pátek a to: 

 

cvičení dětí   od 17 hod.  začínáme   8.11.2013 

cvičení na gymballech od 18 hod.  začínáme 15.11.2013   

dance fitness  od 19 hod. 
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Najde se mezi vámi někdo, kdo pozná, která budova ve Vanovicích by to mohla být? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubní pohotovost v listopadu:     

 

 Listopad     

     

2.11. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804  

3.11. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422  

9.11. MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621  

10.11. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326  

16.11. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453  

17.11. MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453  

23.11. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203  

24.11. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319  

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

     

     

Prosinec     

 

1.12. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 190  

7.12. MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451 
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Knihovna Vanovice zve všechny děti na Čtení pro děti, které proběhne 

v pátek 29.11.2013 od 16 – 17 hod. ke Dni dětské knihy. Zároveň 

proběhne „vařečkování“ – z vařeček si budete moci vyrobit pohádkové 

bytosti. 
 

 

 

Děti narozené v říjnu 

Lenka Hanusová  Vanovice 4 

 

 

Jubilanti v měsíci listopadu 

  8.11.  Jaroslava Marková  55 let 

10.11.  Zdeněk Nechuta   75 let 

21.11.  Božena Kubínová   88 let 

21.11.  Květoslav Sedláček  60 let 

22.11.  Adolf Klíč    60 let 

23.11.  Danuše Bohatcová   60 let 
 

Oslavencům přejeme hodně zdraví, radosti a pohody v dalším životě.  

 

Úmrtí v měsíci říjnu 

10.10.       Emilie Poláková  85 let 

10.10.  ing. Zdeněk Kalabus 63 let 

 

Pozůstalým a rodině upřímnou soustrast. 

 

 

 

Listopadové pranostiky:    

 

Jaký je listopad, tak bude i v květnu. 

Je-li mokrý listopad, bude celá zima vlhká. 

Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží. 

Jestliže listopadový sníh záhy odtaje, polím a studnám prospěje. 

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 

Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři. 

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. 

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. 

Listopadové slunce na zemi nevidí. 

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. 

 
Zpravodaj Vanovic - Drvalovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: mistostarosta@vanovice.cz nebo 

vanovice@vanovice.cz 

mailto:mistostarosta@vanovice.cz
mailto:vanovice@vanovice.cz

