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Vážení spoluobčané,  

Nový rok se začal pomalu rozbíhat, už skoro všichni jsme vzali na milost 

třináctku na konci letopočtu. Skoro by se chtělo říct, že vše běží zase ve 

starých kolejích. A přitom se toho zase tolik událo. 

Ještě nikdy tu v obci neznělo tolik adventní hudby, jako letos. A myslím, že na své si přišli 

všichni. Dobře to hrálo a zpívalo nejen našim školákům, ale i mládežnickému pěveckému 

sboru KUDYKAM a pěveckému sboru VLASTIMIL. Proběhlo i vánoční vyrábění – to tentokrát 

z nám neznámých důvodů bylo navštíveno jen velmi spoře. 

Společně jsme novoročním ohňostrojem oslavili příchod roku 2013. Dokonce už za sebou 

máme i první kolo prezidentské volby. Byla to premiéra nejen prvovoličů, ale nás všech. 

Však to také bylo vidět na volební účasti (v Drvalovicích byla téměř 76%, ve Vanovicích 

63%). Výsledky včetně přepočtu na procenta najdete na našich www.stránkách. 

Zastupitelstvo v čele se starostou obce dělá všechny potřebné kroky pro to, aby se co 

nejdřív mohlo začít se stavbou vodovodního přivaděče, který má posílit naše zásoby pitnou 

vodou v dobách sucha. Podařilo se nám do vlastnictví získat bezúplatně pozemek pod 

vodojemem ve Vanovicích (v době, kdy byl vodojem a vodovod přebírán do vlastnictví obce, 

došlo pravděpodobně k administrativní chybě a pozemek pod vodojemem zůstal v majetku 

Svazku VOK). Vstoupili jsme také do jednání s projektantkou, která by měla připravit 

podklady pro projekt výstavby dětského hřiště (jak už jsme dříve psali, bude-li dobrá 

finanční situace, chceme se pustit do jeho realizace. K tomu je ovšem potřeba projekt – 

takže doufáme, že i v tomto případě platí rčení, že „připraveným štěstí přeje“). 

Jsme rádi, že díky vstřícnosti o.s. ProDeep mohli opět naši senioři načerpat nové zkušenosti 

v ovládání PC a zdokonalit se v něm. Děkujeme paní ing. Adéle Kolouchové za její „slabost“ 

pro náš region. 

I v naší obci už začala plesová sezona. Jubilejní 10. ples Mysliveckého sdružení Vanovice – 

Borotín se skutečně vyvedl – a to co se návštěvnosti, hudby, kuchyně, tomboly i organizace 

týče.  

Kvůli druhému kolu 

prezidentských voleb 

jsme bohužel museli 

přesunout konání 

dětského maškarního 

plesu na konec února. 

Za to se děti i dospělí 
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mohou těšit na pěkný program, včetně malého překvapení.  

Během měsíce února byste všichni měli dostat faktury za spotřebovanou vodu v roce 2012. 

Jejich splatnost je do 31.3.2013. Do stejného data je třeba také zaplatit poplatek za odvoz 

TDO. Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání přijalo novou vyhlášku upravující výši 

tohoto poplatku. Protože se zvýšily náklady na likvidaci TDO, došlo k navýšení poplatku na 

550 Kč za osobu a rok. 

I v letos krátce po Novém roce proběhla v naší obci díky péči 

paní Věry Hegerové tzv. Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, 

kdo jste se do ní zapojili – ať jako „tři králové“ nebo jako 

dárci. V letošním roce byl její výnos opět o něco vyšší, než 

vloni. Celkem se vybralo 12 711 Kč. Vyřizujeme také 

poděkování vedení Oblastní Charity Blansko za připojení se 

k této sbírce.  

Připomínám, že v pátek 25.1. a v sobotu 26.1.2013 bude probíhat 2. kolo volby prezidenta 

republiky. Ti z vás, kdo by ze zdravotních či jiných závažných důvodů do volebních místností 

nemohli dorazit a kdo byste se rádi volby zúčastnili, můžete požádat volební komisi o 

doručení přenosné volební urny.  

LF 

 

Zápis z 34. zasedání konaného ve Vanovicích OZ 17.12.2012 od 17.00 hod. 

Přítomni: Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl, Josef Čížek, Jiří Pinkava, Josef Pavlík, 
Květoslav Sedláček, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Martin Chalupa – příchod 
17.30 h 

Ověřovatelé:  Bc. Svatopluk Dračka, Josef Čížek 
Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 
 
Program:  

1. Kontrola plnění usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2013 
4. Projednání vyhlášky obce na svoz TDO 
5. Návrh smlouvy na převod pozemku p.č. 733/2 v k.ú. Vanovice, zapsaném na 

LV 392 pro k.ú. Vanovice 
6. Další úkoly a sdělení 
7. Návrh usnesení a závěr 
Schváleno jednomyslně 
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Ad. 1 – OZ vzalo plnění úkolů obsažených v usnesení z 33. zasedání OZ na vědomí. Stejně 
tak doporučení kontrolního výboru zabývajících se cenovými nabídkami dodavatelů energií 
– vzhledem k výpovědním lhůtám doporučuje zůstat u dosavadního dodavatele energií 
Bicorn. 
  
Schůzka s p. Lamplotem byla zorganizována, bohužel pro nepřítomnost pana Lamplota 
neproběhla. Ze schůzky byl pořízen zápis, ze kterého je zřejmý negativní postoj občanů 
Drvalovic k záměru pana Lamplota organizovat Dětské tábory v Drvalovicích. Bylo 
doporučeno přepracovat dohodu s kynology a včlenit do ní povinnost minimální údržby 
parcely 60/1 k.ú. Drvalovice.  
 
Byla provedena konzultace ohledně instalace umývadla ve výdejně jídla ve škole. OZ 
doporučuje ředitelce školy požádat Hygienickou stanici o povolení odkladu nainstalování 
teplé vody s ohledem k plánované rekonstrukci sociálního zařízení v příštím roce. 
 
Ad. 2 – OZ vzalo zprávu finančního výboru o kontrole finančního hospodaření ve škole na 
vědomí. Ostatní výbory nezasedaly.  
 
Ad. 3 – Rozpočet na rok 2013 byl schválen bez připomínek a to jednomyslně. 
 
Ad 4. – OZ znovu projednávalo vyhlášku na svoz TDO. Finanční výbor podal návrh na 
navýšení poplatku o 50 Kč za osobu oproti roku 2012. Kontrolní výbor navrhl zvýšit poplatek 
o 100 za osobu.  Odůvodnění: náklady na odvoz TDO se zvyšují.  Poměrem 8:1 byl přijat 
návrh 550Kč/os. (navýšení o 50 Kč za osobu). 
 
Ad. 5 – OZ projednalo návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 733/2 v k.ú. 
Vanovice, zapsaném na LV 392 pro k.ú. Vanovice od Svazku vodovodů a kanalizací. 
Jednomyslně schváleno. Starosta pověřen jejím podpisem. 
 
Ad. 6 – Místostarostka byla pověřena sestavením posledním RO 2012 s tím, že bude 
schváleno dodatečně. Schváleno jednomyslně. 
 
Ad. 7 -  OZ vzalo na vědomí info Muzea Boskovicka o chystané výstavě týkající se 

výstavby R 43. Stejně tak vzalo na vědomí žádost o finanční podporu této akce. 
- OZ vzalo na vědomí oznámení ÚP Brno o zrušení Veřejné služby. 
- OZ vzalo na vědomí změnu společnosti Kordis JMK s.r.o. na Kordis JMK a.s. 
- OZ vzalo na vědomí Oznámení o udělení stavebního povolení na stavbu 

čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 297/18+19 (Gross, Hanulíková. ) 
       -     OZ pověřilo místostarostku podpisem nové Mandátní smlouvy s Poštou (SIPO) 

- OZ jednomyslně vyjádřilo nesouhlas s projektem p. Lamplota ohledně 
pořádání Dětských táborů v Drvalovicích na  pozemku 60/1 k.ú. Drvalovice. 
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Rekonstrukce věží evangelického kostela 

Nelze si nevšimnout, že stavba je přes zimní měsíce zazimovaná. Možná vás ale zajímá 
harmonogram dalších prací. V jarních měsících by se mělo začít stavět lešení kolem 
východní věže, aby se následně mohla její střecha rozebrat a odstranit. Dále dojde 
k oplechování postavené části, případně k opravě deštíku a dalších částí, které jsou zatím na 
věži. Až poté „dorazí“ velký jeřáb, který novou střechu usadí na její místo (musí být 
bezvětří).  

Všem, kteří jste se připojili ke sbírce na opravu věží, srdečně děkujeme. Všichni by také měli 
dostat potvrzení o daru, které je možné přiložit k vyúčtování daně z příjmů a uplatnit tak 
právo na snížení základu daně. 

LF 

 

 

 

. 

Oddíl malé kopané Panthers Vanovice a kulturní výbor obce srdečně 

zvou všechny   

milovníky hudby, tance a dobré zábavy  
na 

 7. obecní ples  

 
Kdy:   sobota 9. února 2013 od 20:00 

Kde:  kulturní dům ve Vanovicích  
 

 
K tanci a poslechu hraje skupina „Špunt“. 

Součástí programu je vystoupení taneční skupiny „Pouštní bouře“. 

Připraveno bude bohaté občerstvení spolu s tombolou 
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Informace pro občany 

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

12 hodin: 

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

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

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

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

    
Únor 

   

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

5.2. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 
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Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111 - Po - pá 17 - 7h, 

so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

 

 

Na přelomu roku proběhly dva turnaje ve stolním tenisu.  

 

21.12.2012 vánoční turnaj mládeže. Zúčastnilo se 11 hráčů. 

1. Michal Kalas 

2. Petr Kobylka (Roubanina) 

3. Matěj Letfus (Světlá) 

 

28.12.2012 se konal silvestrovský turnaj dospělých. Zúčastnilo se 8 hráčů. 

1. Zbyněk Tajovský 

2. Jiří Dokoupil 

3. František Kubín 

 

Všem vítězům gratulujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

25.2. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460 

26.2. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997 
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Lednové a únorové pranostiky: 

 

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

 

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. 

 

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

 

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 

Zelené Hromnice - bílé Velikonoce. 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

 

Teplý únor - studené jaro, teplé léto. 

 

Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pakli ale 

ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům. 

 

 

Úmrtí v měsíci lednu 

Novák Lubomír ve věku nedožitých 59 let. 

 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 

 

Jubilanti v měsíci  lednu a únoru 2013 

Vojtěchová Věra     1.1.  89 let 

Kupsa Luboš      4.1.  55 let 

Šenk Lubomír     2.2.  88 let 

Čejka Vladimír     3.2.  80 let 

Rejda Bohumil     3.2.  55 let 

Chramostová Jarmila  20.2.  85 let 

Sedlák Jiří    22.2.  60 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: mistostarosta@vanovice.cz 

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

