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Vážení spoluobčané,  

stojíme na samém konci funkčního období současného zastupitelstva a možná 

není na škodu ohlédnout se zpět. Všem vřele doporučuji nahlédnout do 

Fotogalerie – Dění v obci na webových stránkách obce. Tam je vše 

nejdůležitější zdokumentováno. Nejen nejrůznější kulturní a sportovní akce, ale i celá řada 

investičních akcí (přivaděč, škola – podlahy, osvětlení, čelní fasáda; cesta Vanovice – 

Drválovice; nová zastávka ve Vanovicích; nové hřiště ve Vanovicích; přístřešek u KD; 

doplnění památníku padlých v 1.sv. válce; zábradlí u nádrže v Drválovicích; opravená 

komunikace k Chaloupkám; ..) Některé akce fotograficky zachyceny nejsou, ale ani na ty by  

nebylo dobré zapomenout. Jistě mezi ně patří oprava prostranství před KD, výměna 

technologie plynové kotelny v MŠ a ZŠ Vanovice, vybudování nového sociálního zázemí 

tamtéž apod. Myslím, že bez velkého nasazení pana starosty při získávání dotací bychom 

celou řadu těchto akcí nebyli schopni zrealizovat (a nebo ne v takovém rozsahu). 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům, kteří se v uplynulém volebním 

období na spravování obce podíleli. Nikomu z nich nešlo o vlastní prospěch, ale o dobro celé 

obce. Věřím, že budete i v nadcházejících volbách vybírat odpovědně (a při pohledu na 

sestavené kandidátky to nebudete mít lehké) a že se nenecháte vyvést z míry nějakými 

anonymy, které nepřinášejí nic jiného než nedůvěru, závist a rozladění. 

LF 

 

Reakce starosty na panflet, který jste objevili v sobotu 4.10. 2014 ve svých schránkách 

 

Vážení spoluobčané. Určitě jste vy ve Vanovicích, podobně jako já objevili v sobotu 4.10.t.r. 

ve svých schránkách anonymní pamflet, podepsaný jakýmsi občanským sdružením. Bral 

bych jej jako součást předvolebního boje, kdyby byl podepsaný kandidující stranou, nebo 

alespoň přinášel pravdivé informace. Protože se jedná o závažnou lež, která má poškodit 

krátce před obecními volbami, mě a mé 2 spolupracovníky, volím tuto možnost své 

obhajoby. Jsem celý život zvyklý se bránit lhářům a do očí jim sdělit skutečnou pravdu. 

Vyjádřím se jen k závistivým lžím, které směřují na moji osobu. 

 

Jediné co je o mě pravda, že jsem skutečně již v důchodu. Nevím, zda tento panflet píše 

fyzická osoba, nebo nějaká skupina, která někoho zastupuje. Takže k mému času, který 

věnuji obci. To, že jsem na úřadě, není doba, kterou věnuji obci, to pochopí i dítě školou 

povinné. Úřední hodiny věnuji jen občanům, kteří za mnou přijdou s konkrétním problémem. 

Nebo si myslíte, že bych byl schopen za 4 hod týdně zajišťovat akce jako "Výstavba 

vodovod. přivaděče , Úprava budovy školy, Jarmark,  Pietu v Drválovicích“ a podobně?  

Cožpak si myslíte, že bych v té pracovní době 4 hod byl schopen zajistit pro obec 

každoročně kolem 1 mil Kč dotací z různých dotačních titulů? Kdo to nechce vidět, nevidí ty 

spousty jednání a zajišťování. Jen moje rodina ví, kolik strávím času doma u počítače, na 
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cestách a jednáních. Nikdo na vás nikde nečeká s penězi. Jsem rád, že naše obec získala 

nejvíc dotačních peněz v rámci MAS Partnerství venkova v uplynulém období. Jen si 

připomeňme v tomto volebním období opravené cesty, rekonstrukci kulturního domu, 

rekonstrukce obou hasičáren, vodovodní přivaděč, škola atd. Myslím, že všude je má silná 

stopa. Takže to jen stručně k tomu mému malému vytížení a zaujetí. Díky mým nápadům se 

podařilo v obci jen za poslední volební období zlepšit spoustu věcí. Každý má svého 

koníčka, svůj osobní zájem, ale pro mě to jednoznačně vždycky od r. 1976 nepřetržitě byla 

jen a jen moje obec a její občané. 

 

A nyní k té závisti na moji údajnou odměnu. 

 

Doporučuji ctěnému Občanskému sdružení zjistit si pravdivé informace, než proti mně 

začnete tímto závistivým a lživým způsobem štvát spoluobčany. Má odměna, když jsem 

nastupoval v r. 2010 do funkce starosty, byla necelých 7 tis Kč čistého, po dvou letech mě 

zastupitelstvo zvýšilo odměnu na současných 8 800,- Kč čistého. Takže převedeno do hrubé 

mzdy je má nynější hrubá odměna 10 000,- Kč a ne 15 651,-Kč. Proč lidem lžete? Já si 

odměnu nestanovuji, o tom rozhoduje u neuvolněných funkcionářů vždy zastupitelstvo! 

Kdybych jako neuvolněný starosta bral maximální odměnu, činila by 21 194,- Kč. /viz 

nařízení vlády 18.12. 2013/. To jsou fakta. Uznáte, že za plnou zodpovědnost to není 

přehnané. Za vše v obci podle zákona odpovídá jen starosta, ale to vám budu těžko, 

Občanské sdružení, vysvětlovat, že? A ještě závěrem jedna moje zásada, kterou celou dobu 

ctím. Je dostatek dotačních titulů a každý funkcionář obce by si měl na svoji odměnu vydělat 

tím, že dotace získá. To jsem u sebe vždycky ctil, takže spočítejte si, kolik jsem obci přinesl 

peněz a kolik činila má 4 letá odměna. Rád si počkám, zda tomu bude i nadále. 

 

Ještě je tam o mě jedna zmínka, že něco na někoho přesouvám. Je vidět, že občanské 

sdružení nemá vůbec páru o tom, jak se na úřadě pracuje. Je jasné, že denní běžnou agendu 

vyřizuje uvolněný funkcionář, od toho je uvolněný, ale mohu Vám s lítostí sdělit, že všechna 

rozhodující rozhodnutí činí zastupitelstvo, které se schází pravidelně nejméně 1 x za měsíc. 

Stačí jen přijít a uvidíte. 

 

Další lži a nepravdy nebudu dál komentovat, mě obhajují výsledky mé práce a to snad 

všichni musí dost zřetelně vidět, pokud mají objektivní pohled. I když netvrdím, že se nedá 

udělat víc, nikdo není dokonalý. 

 

Závěrem:  Nenávidím z duše celý život anonymy, podrazáky a ty, co nemají tolik cti, že by 

svůj názor řekli osobně do očí, nemám rád ty, co jsou schopni přijímat nebo dávat úplatky.  

Mám před všemi čisté svědomí a o tom, jak volby dopadnou, snad rozhodnou příští týden 

moji spoluobčané z Vanovic a Drválovic. Pokud mně dají svůj hlas, budu pro Vás i nadále 

rád a s plným nasazením jak jsem zvyklý, pracovat. Pokud ne, poděkuji, že mě umožnili více 

jak 38 let podílet se na řízení obce Vanovice a Drválovice. 

 

Přeji všem kandidátům, kteří se nebáli do této soutěže, ne o vládu, ale o možnost pracovat 

pro Vás vstoupit hodně úspěchů v nadcházejících volbách. 

 

Petr Dvořáček - starosta 
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Usnesení  z 58. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného  3.9.2014 v 18 hod. 

v zasedací místnosti obce Vanovice 

Přítomni: Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Martin Chalupa, Josef Pavlík, Jiří 

Pinkava, Miroslav Přibyl 

Omluveni: Josef Čížek, Mgr. Lenka Freitingerová, Květoslav Sedláček 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka,  Martin Chalupa 

Jednomyslně schváleno 

 

Program: 

1) Kontrola plnění usnesení z 56. a 57. zasedání ZO 

2) Studie čištění odpadních vod v obci Vanovice 

3) Opatření obecné povahy pro vydání změny č. VI. ÚPO Vanovice 

4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jm kraje 

5) Příprava piety v Drválovicích – 70. výročí 

6) Další úkoly a sdělení 

Jednomyslně schváleno 

1. Kontrola plnění usnesení z 56. a 57. zasedání ZO - Zo bere na vědomí 

2. Studie čištění odpadních vod v obci Vanovice - Zo bere na vědomí 

3. Opatření obecné povahy pro vydání změny č. VI. ÚPO Vanovice - ZO jednomyslně 

schvaluje 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu  Jm kraje - ZO jednomyslně schvaluje a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy 

5. Příprava piety v Drválovicích – 70. výročí - ZO bere na vědomí, schvaluje jednomyslně 

finanční příspěvek pro SDH Drválovice ve výši 8.000,- Kč 

6. Další úkoly a sdělení 

a) Obecní aparatura se bude půjčovat pouze se souhlasem místostarostky nebo starosty 

obce a o půjčení bude vedena evidence – ZO jednomyslně schválilo 

b) Informaci od Jednoty Boskovice, že nebude prodejnu Drválovice od 31.12.2014 již 

provozovat – ZO bere na vědomí 

c) Rozhodnutí MěÚ Boskovice – pro farmu Drválovice na výstavbu domovních čistíren 

OV – ZO bere na vědomí 

d) Rozpočet ZŠ a MŠ Vanovice na r. 2015 – ZO bere na vědomí 

e) Přenosná aparatura za 8.326,- Kč – ZO bere na vědomí 

f) Nabídka firmy Znakom Brno na svodidla v délce 100 m, cena vč. montáže 42.000,- Kč 

vč. DPH. Svodidla by měla vést podél silnice u KD kolem fotbalového a dětského 

hřiště – ZO jednomyslně schválilo 
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g) Informace ze ZŠ a MŠ Vanovice o počtu žáků v ZŠ Vanovice. Výjimka z počtu žáků 

pro školní r. 2014/2015 s tím, že škola bude tvořena dvěma třídami s počtem žáků 22 

– ZO jednomyslně schváleno 

h) Pan Hartman z Drválovic podal žádost o výměnu oplocení – ZO bere na vědomí 

 

Úkoly: 

7. Pan starosta obce zašle studii čištění odpadních vod v obci Vanovice panu 

Lukešovi na MěÚ Boskovice a na Povodí Moravy 

8. Paní místostarostka vyúčtuje dotaci z rozpočtu Jm kraje na dokončení 

výstavby přivaděče obce Vanovice ve výši 350.000,- Kč 

9. Pan Pavlík prostuduje nabídku přenosné aparatury za 8.326,- Kč a na dalším 

zasedání ZO podá informaci 

 

Usnesení  59. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného  29.9.2014 od 18 hod. 

v zasedací místnosti obce Vanovice 

 

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

Miroslav Přibyl 

Omluveni:   Sedláček Květoslav, Čížek Josef, Bc. Svatopluk Dračka, Jiří Pinkava 

Zapisovatelka:  Lenka Freitingerová 

 

Ověřovatelé:  Přibyl Miroslav, Josef Pavlík 

 

Program po schválení: 

 

1. Kontrola plnění usnesení z 58. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. RO  č. 8 

4. Výběr firmy na úpravu areálu za KD 

5. Další úkoly a sdělení 

6. Návrh usnesení a závěr  

 

OZ vzalo na vědomí 

- Plnění usnesení 58. zasedání OZ 

- Částku na financování systému IDS JMK 50Kč/1obyvatele 

- Otevřený dopis občanů horního konce Vanovic 

- Povolení k užívání stavby objektu pro individuální rekreaci pč. 437/3 (Jan Vlk, Brno) 
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- Vyúčtování pietní akce SDH Drválovice 

- Zprávu o roční kontrole víceúčelového hřiště 

 

OZ jednomyslně schválilo 

- Nákup přenosné aparatury za cca 9000 Kč 

- RO č. 8 (přílohou) 

- Firmu Ekotherm s.r.o. Vísky na dokončení úprav areálu za KD 

- Probírku v obecním lese v kú Pamětice 

- Nákup tlakového čističe na čištění víceúčelového hřiště 

 

OZ jednomyslně zamítlo 

- Návrh firmy ARMEX Energy na uzavření smlouvy odběru plynu na 2 roky s fixací 

ceny 

 

 

 

TJ Sokol Vanovice oznamuje, že od 24. října 2014 zahajuje pravidelná páteční cvičení  

v kulturním domě. 

 

17 h - cvičení a pohybové hry pro děti - Jana Přichystalová a Veronika 

Zatloukalová 

18 h - zdravotní cvičení na gymballech - Jitka Přikrylová 

19 h  - dance Fitness - Roman Gonšor  

 

 

 

Informace pro občany 

Provozní doba kadeřnictví 

Paní Kouřilová oznamuje, že kadeřnictví ve Vanovicích bude v říjnu a v listopadu otevřeno 

takto: 

Říjen:  středa    8.10.   14 – 17 hod. 

   středa 22.10.  14 – 17 hod. 

Listopad:   středa    5.11.  14 – 17 hod. 

  středa  19.11.  14 – 17 hod.  sobota 8. 

února 2014 od 20:00 



 

7 

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

Ve dnech 10.10. (od 14 do 22 hod.) a 11.10.2014 (od 8 do 14 hod.) se 

uskuteční volby do obecních zastupitelstev.  

 

 

 

 

V sobotu 18.10.2014 od 17 hod. se v evangelickém kostele ve Vanovicích 

uskuteční koncert u příležitosti Roku české hudby. Vystoupí MUDr. Rula 

Machačová se svými hosty. 

Vanovicích  
 

 

V sSoučástí programu je vystoupení skupiny „Vjechétek“. 
V sobotu 4.10.2014 se uskutečnilo další setkání s důchodci. I tentokrát se sešlo asi 35 

občanů, kteří si zazpívali při doprovodu kláves, na které hrál pan Drábek z Boskovic. 

Dokonce i na tanec došlo. Při obrazové projekci jsme se dozvěděli (případně jsme si 

zopakovali) některá data z historie naší obce i školy. V soutěži o sladko-kyselé zavařeniny 

usilovalo o umístění téměř 25 vzorků. Mezi vítězi se dokonce 2x objevili manželé Hruškovi, 

2x manželé Sedláčkovi a poslední výherkyní byla paní L. Pospíšilová. Ceny byly 

zanedbatelné, chuť dodaných vzorků ohromná. 

Chci touto cestou poděkovat seniorům, že se k podobným akcím nechají pozvat. Ale 

především chci poděkovat všem, kdo k organizování podobných akcí nechají zlákat, věnují 

jim svůj čas a energii.                                                                                                             LF 

 

Uzavírka silnice  

MěÚ Boskovice nám zaslalo Rozhodnutí, ve kterém  povoluje úplnou uzavírku 

silnice č. III/3744 (Šebetov – Vanovice) ve dnech  9.10.-.12.10.2014 z důvodu 

opravy železničního přejezdu. Ve dnech 9.10.-.11.10. do 7.59 hod. nedojde k přemístění ani 

ke zrušení autobusových zastávek  (linkové autobusy budou jezdit uzavřeným úsekem bez 

omezení), v sobotu 11.10. od 8.00 hod.  do neděle 12.10. do 20 hod. nebude obsluhována 

zastávka Šebetov – u pily ani Vanovice, zastávka (přes opravovaný přejezd nebudou moci 

projet ani autobusy, vozy IZS budou také muset použít objízdné trasy). 

Protože se nám nepodařilo zainteresované orgány přimět k odložení plánované uzavírky, 

dokud nebude otevřen průjezd Borotínem, žádáme občany, aby při svých cestách do 

Šebetova v tyto dny používali linkové autobusy, při jízdě vlastními dopravními prostředky  

objízdnou trasu přes Pamětice a Sudice, případně polní cestu do Knínic. 
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Informace pro občany 

 

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

hodin: 

 

 

 

Jubilanti v měsíci  říjnu  2014 

Hana Mičková   60let 

Eliška Šenková   55let 

Leoš Audy    50let 

Josef Čížek    55let 

 

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 

Říjen   

4.10. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 

5.10. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 

11.10. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24 

12.10. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 

18.10. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 

19.10. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 

25.10. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 

26.10. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 

28.10. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 

 

Listopad   

1.11. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 

2.11. MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka 4 

8.11. MDDr. Potůček Blansko, Mahenova 13 
 

 

  
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

