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Vážení spoluobčané,  

zima ještě nezačala a už je tu jaro. Obecní zastupitelstvo se pustilo s vervou do 

uskutečnění plánů, které si stanovilo na letošní rok. V brzké době bychom rádi 

instalovali novou autobusovou zastávku u OÚ ve Vanovicích ve směru na 

Šebetov. Pan starosta podal žádost o dotaci na opravu přední stěny školy a přístupového 

schodiště do školy a další na dostavbu vodovodního přivaděče. Dětské hřiště čeká oplocení, 

aby bylo chráněno před pobíhajícími psy. V plném proudu je také stavba přivaděče a 

generální rekonstrukce vanovského vodojemu. Bohužel díky suché zimě vody ve vodojemu 

rozhodně není nadbytek, prameny ztrácejí na intenzitě a i proto netrpělivě vyhlížíme 

dokončení stavby. Už je také uzavřena smlouva o dílo s firmou DEAS, která bude stavět 

spojovací chodník mezi Drválovicemi (Novou ulicí) a Vanovicemi. 

Připomínáme všem, že do konce března by měli mít zaplaceny poplatky ze psů (děláme 

revizi jejich evidence, každý pes dostane letos známku), poplatky za odvoz TKO (poplatek 

zůstal na loňské výši, tzn. 550 Kč za každou osobu v obci trvale hlášenou nebo za rekreační 

objekt) i poplatek za spotřebovanou vodu (vodné bylo 30 Kč/m3). V té souvislosti 

připomínáme těm, kdo při odečtech nebyli našimi pracovníky zastiženi doma a ještě odečty  

nedodali, aby tak neprodleně učinili. 
 

Těm, kdo poplatky platí převodním příkazem (číslo účtu 108911076/0300) připomínáme, že 

je třeba uvést specifikaci platby.  

         

V Drválovicích budou poplatky vybírány ve středu 26.3.2014 od 14 do 17 hod. 

 

Usnesení ze 49. zasedání OZ konaného ve Vanovicích dne 30. ledna 2014 od 18hod. 

Přítomni:  Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Martin Chalupa, Josef Pavlík, 

Jiří Pinkava 

Omluveni:   Josef Čížek, Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl, Květoslav Sedláček 

Zapisovatelka:  Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé:  Jiří Pinkava a Martin Chalupa 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení ze 48. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Průběžná zpráva o průběhu inventarizace majetku obce 

4. Příprava 8. obecního plesu 

5. Příprava investičních akcí zařazených do rozpočtu na rok 2014 a výběr akcí, na které  

budeme požadovat dotace z rozpočtu Jm kraje 

6. Další úkoly a sdělení 

7. Návrh usnesení a závěr 
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OZ schvaluje:  

- RO č. 7 (přílohou) 

- Cenu vodného do konce května 2014 ponechat na 30Kč/m3 

- Rekonstrukci armatury ve vodojemu a napojení přivaděče na vodojem 

- Podání žádosti JmK z programu rozvoje venkova ve výši 200.000,- Kč na opravu 

podlah ve školních třídách a opravu fasády přední stěny školy 

- Dohodu o poskytování služeb Moravskou zemskou knihovnou 

- Smlouvu s firmou DEAS Boskovice cena díla 203.291,- Kč vč. DPH, doba zhotovení 

nejpozději do 30.6.2014 na komunikace: Chodník Vanovice – Drvalovice a místní 

komunikace se štěrkodrtí u Melků 

 

OZ bere na vědomí: 

- Zprávu o plnění usnesení  48. zasedání OZ 

- Zprávu o činnosti jednotlivých výborů 

- Průběžnou zprávu o inventarizaci majetku obce 

- Zprávu o přípravě 8.obecního plesu 

- Oznámení o ČOV Paračka 

- Žádost o finanční příspěvek od SONS Blansko 

- Informaci o správním deliktu 

- O možnosti zvýšení odměn pro neuvolněné funkcionáře 

 

OZ ukládá: 

- Účetní připravit do dalšího OZ zprávu o inventarizaci za r. 2013 

- Místostarostce zjistit na ŽÚ stav hostinské činnosti obce 

- Starostovi a místostarostce oslovit firmy s nabídkou na plánovanou probírku 

v obecních lesích 

- Místostarostce zjistit možnosti při řešení nájemních práv ke hřbitovu 

 

 

 

Usnesení z 50. zasedání obecního zastupitelstva, 10.2.2014 ve Vanovicích od 17.30 hod. 

Přítomni: Josef Čížek, Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Květoslav 

Sedláček, Petr Dvořáček, Miroslav Přibyl 

Omluven: Bc. Svatopluk Dračka, Martin Chalupa 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé: Josef Čížek, Josef Pavlík 

 

Program: 

Výběr firmy na plánovanou probírku obecního lesa v k.ú. Pamětice 

 

OZ jednomyslně schválilo výběr firmy LESCUS, s.r.o. Cetkovice. S výhradami schválilo i 

předloženou smlouvu o dílo a po odstranění nedostatků pověřilo starostu jejím podpisem. 
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Usnesení z 51. zasedání OZ, 26.února 2014 od 18h v zasedací místnosti obce Vanovice 

Přítomni: Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Jiří Pinkava, 

 Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl, Květoslav Sedláček 

Omluveni: Martin Chalupa, Josef Čížek 

Zapisovatelka: Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Jiří Pinkava   

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení ze 49. a 50. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Schválení závěrečné zprávy o provedené inventarizaci k 31.12.2013 a schválení návrhu na 

vyřazení 

4. Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo s H3 Inženýrské stavby Blansko na vodovodní 

přivaděč 

5. Stav na investičních akcích zařazených do rozpočtu na rok 2014 

6. Další úkoly a sdělení 

7. Návrh usnesení a závěr 

 

OZ schvaluje:  

- Jednomyslně zaměření hranic pozemku za „hřištěm“ u ZŠ a MŠ 

- Jednomyslně Závěrečnou zprávu o provedení inventarizace za 2013 a návrhy na 

vyřazení majetku obce v hodnotě 19 769 Kč) včetně inventarizační zprávy ZŠ a MŠ 

Vanovice. Vyřazovací protokol přiložen. 

- Jednomyslně Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vodovodní přivaděč. 

- Jednomyslně provedení pasportizace VO od firmy LED 4U pro obě obce z důvodu 

přechodu na úsporné osvětlení LED. 

- Jednomyslně RO č. 1 viz příloha.  

- Jednomyslně žádost SDH Vanovice, aby jeho sídlo bylo na adrese Vanovice 132. 

 

OZ zamítá: 

- Žádost p. Bartoše a p. Gritzbachové o pronájem pozemků. 

 

OZ bere na vědomí: 

- Plnění usnesení 49. a 50. zasedání OZ. 

- Zprávy o činnosti jednotlivých výborů. 

- Informaci o chystaném dotačním titulu na protipovodňová opatření (včetně 

bezdrátového rozhlasu) a nabídce firmy TEWIKO systems. 

- Žádost o komplexní pozemkové úpravy katastru. 

- Žádost o stanovisko po veřejném projednání návrhu změny č. VI územního plánu obce 

Vanovice včetně místní části Drválovice. 

- Rozhodnutí o vydaném stavebním povolení na stavbu ČOV (Krajciger). 

- Oznámení o schválení názvu katastrálního území Drválovice. 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezplatném užívání pozemku. 

- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci projednání žádosti o povolení nakládání 

s vodami a vodoprávní povolení na stavbu domovní ČOV – Paračka. 
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- OZ ukládá: 

- Starostovi zařadit na program 52. OZ bod týkající se řešení situace kolem 

evangelického hřbitova. 

- Starostovi oslovit firmy ohledně plánovaných akcí (oprava podlah ve školních třídách, 

fasády přední stěny školy, oprav schodiště ke škole). 

- Místostarostce oslovit p. Hladila kvůli cenové nabídce na repasi vchodových dveří na 

OÚ. 

- Místostarostce uveřejnit ve Zpravodaji výzvu, aby ti, kdo mají o komplexní úpravy 

katastru, kontaktovali OÚ do konce dubna 2014. 

- Kontrolnímu výboru podat návrh na řešení problému vymáhání dluhů za vodné. 

 

 

 

 

Mnozí z vás jste se nejrůznějším způsobem podíleli na opravě a rekonstrukci věží a fasády 

evangelického kostela ve Vanovicích. Staršovstvo FS ČCE Vanovice tuto (i díky vám 

opravenou) stavbu přihlásilo do soutěže  

o „NEJLÉPE OPRAVENOU KULTURNÍ PAMÁTKU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

V ROCE 2013“.  

Tato soutěž probíhá ve dnech 10.3.2014 – 4.4.2014 a zapojit se do ní může každý, kdo na 

telefonní číslo 900 77 06 zašle SMS. Vítěz této soutěže bude odměněn finanční částkou cca 

150 00Kč (FS ČCE Vanovice by ji použil na umoření půjček, které si byl nucen kvůli loňské 

opravě kostela vzít).  

Chcete-li nám ještě jednou pomoci, zašlete svou SMS (z každého mobilního telefonu je 

možno zaslat pouze jednu SMS) ve tvaru HLA PAMATKY 21 na telefonní číslo 900 77 06. 

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky).  

SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT, a to na telefonní číslo 9007706.  

Cena SMS zprávy je 6,- Kč (vč.DPH).  

 

Odkazy: : http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/ 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/#z21  

http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/foto/21a.jpg  

http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/foto/21b.jpg 

 
 

 

Žádáme občany, kteří mají zájem o komplexní pozemkové úpravy katastru Vanovice a 

Drválovice, nechť se přihlásí na OÚ ve Vanovicích do konce dubna 2014. Přineste 

s sebou aktuální výpis z LV.  

http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/#z21
http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/foto/21a.jpg
http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/foto/21b.jpg
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Jak je zřejmé z následující pozvánky, chystáme další ročník soutěžní přehlídky amatérských 

divadelních souborů. Organizace bude podobná té loňské. Každý z návštěvníků obdrží 

vstupenku, která mu bude při vstupu do sálu označena razítkem. Ten, kdo získá nejméně 2 

razítka, se bude po zhlédnutí posledního soutěžního vystoupení moci zúčastnit hlasování. 

Jeden vylosovaný divák obdrží malou pozornost – stejně tak jako nejúspěšnější divadelní 

soubor.  

 

 dy:   sobota 8. února 2014 od 20:00 

3. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH 

SOUBORŮ 

KD Vanovice - vždy od 18 hod. 

 

22.3.2014  divadelní komedie Michala Schmalze „Kdo vám co dá?“  

- SOS – Spurníkův ochotnický soubor Sokola Litovel 
 

29.3.2014   konverzační komedie „Mátový nebo citron?“  

autorů Patricka Haudecoeura a Danielle Navarro-Haudecoeur 

- Ochotnické divadlo Boskovice při TJ Sokol 
 

   5.4.2014   hra Romana Krejčíře „Kdopak to zvoní?“  

- divadelní soubor  teaTrum Velké Opatovice 

 

 

 

 
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 

26.3.2014 od 15.00 hod. do 15.30 hod. ve Vanovicích u KD 

26.3.2014 od 15.45 hod. do 16.15 hod. v Drválovicích u obchodu 
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Dětský maškarní ples 

Již po čtvrté se konal v sobotu 22. 2. 2014 ve Vanovicích karneval 

pro děti. V zaplněném a palmami vyzdobeném sále Kulturního domu 

přivítaly všechny přítomné hlavní postavy z filmu Madagaskar. Do 

kostýmů Lva, Žirafy, Hrocha, Zebry, Lemura, opic a tučňáků byli 

převlečeni téměř všichni členové kulturního výboru Vanovice.  

Hned na začátku si organizátoři připravili malou 

improvizovanou scénku na píseň z filmu „Já tak rád 

trsám, trsám“, aby ukázali ducha této akce. Během 

celého odpoledne bylo možné zakoupit občerstvení 

v Madagaskarském baru, kde obsluhovali 2 opice a 2 

tučňáci. Nechyběly ani soutěže, hry, tanečky pro 

nejmenší a losování tomboly, na kterou se děti vždy moc 

těší. V tombole bylo 

bezmála 100 drobných cen, za které děkujeme všem 

sponzorům.  

Děti se svými rodiči úspěšně zdolávaly připravené soutěže. 

Všichni se skvěle bavili u tzv. „židličkové“ nebo u soutěže 

„Převoz dítěte v banánové krabici s lovením bonbonů mezi 

uzávěry od pet-lahví“.  Největší úspěch měla zvláštní 

mašinka složená z dětí a rodičů, kteří se museli držet za dřevěné špejle, plnit přitom příkazy 

strojvedoucího a dávat pozor, aby se nerozpojili, či aby se jim nezlomila špejle.   

Kulturní výbor věnoval přípravě karnevalu hodně 

času a bylo vidět, že to stálo za to! „ Je to pro nás 

krásný, přímo nádherný pocit, když vidíme zájem 

místních občanů, a nejen těch, o tuhle akci a hlavně 

radost a štěstí v očích přítomných dětí“. Ještě 

jednou děkuji všem, kteří se, dovolím si říct, na 

zdařilém karnevalu podíleli. Jmenovitě bych chtěla 

ještě poděkovat Janě Čížkové za namalování 

obličejů 

a Tajdovi 

za jeho hudební doprovod. Fotky z této akce 

naleznete na webových stránkách obce Vanovice.      

 

Za kulturní výbor Lenka Chalupová 
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Informace pro občany 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 13 

hodin: 

 

Březen 
 

  
1.3. MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 

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

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

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

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

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

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

23.3. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

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

30.3. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 

    
Duben 

   
5.4. 

MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210 

 

Děti narozené v lednu a v únoru 

Dominik Skála  20.2. 

 

Rodičům blahopřejeme. 

 

 

Jubilanti v březnu 2014 

3.3.  Hedviga Šimončičová 

4.3.  Josef Chmel 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných let života. 

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

e-mailovou adresu: mistostarosta@vanovice.cz 

   
 

 

  
Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111(Po - Pá 17 - 7h., 

So, Ne a sv. 17 - 24h.) 
  

  

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

