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Vážení spoluobčané,  

ani si to možná nechceme připustit, že prázdniny jsou za námi, že začal 

nový školní rok, že zas budeme o rok starší.  

Rádi bychom se spolu s vámi ohlédli a zhodnotili to, co se nám podařilo 

během prázdninových měsíců v obci vykonat. 

Především bych ráda zmínila investici, kterou jsme  opět o něco zhodnotili budovu 

školy. Během prázdnin byla zrekonstruovaná střecha budovy školní kuchyně, byla 

vyměněna okna a pořízena nová vzduchotechnika. Věříme, že se naší paní kuchařce v 

„nové“ kuchyni bude opět o něco lépe vařit. 

Většina z vás už jistě viděla nově vymalované prostory na OÚ (nejen v kancelářích, ale i 

na schodišti, chodbě, WC) a všimli jste si jistě také nově natřených oken v celé budově. 

V současnosti ještě „dolaďujeme“ sál na Záložně (chceme pořídit nové záclony a 

garnýže).  

Během uplynulých měsíců jsme také zrekonstruovali kuchyň a jídelnu v KD (zjistili jsme, 

že je shnilá a propadlá podlaha v kuchyni, obě místnosti byly třeba vylíčit).  

Došlo také k vybudování nového přívodu vody do požární nádrže v Křemílkách. Bohužel 

jsme ale zjistili, že nádrž je nejméně v jednom místě protržená, takže si vyžádá 

rekonstrukci (a s ohledem na to, že je to nepostradatelný zdroj požární vody, bude třeba 

tuto opravu vykonat co nejdříve). 

Znovu jsme si uvědomili, jak moudré bylo, že jsme v uplynulých letech investovali do 

stavby vodovodního přivaděče. Díky tomu, že voda z něho posílila náš zdroj pitné vody, 

jsme ani letos netrpěli nedostatkem této životně důležité tekutiny (spotřeba čerpané 

vody z přivaděče stoupla oproti jiným měsícům téměř třikrát). 

I v letošním roce jsme investovali do obnovy místních komunikací. Byla opravena cesta 

ke hřbitovu, která byla díky silným bouřkám v doslova havarijním stavu, dále byly 

zbudovány komunikace u Přichystalů, Vondálů a Marků v Drválovicích a opraveno 

několik kanálů, které byly taktéž v havarijním stavu. 

V současnosti chystáme rekonstrukci schodiště (a stavbu bezbariérového vstupu) do KD 

ve Vanovicích. Realizace této akce by měla být ještě letos na podzim. 

Začátkem září by nám měly být dodány kompostéry. O jejich dodávce budete včas 

informováni. Při jejich předávání přihlášeným zájemcům budou zároveň sepisovány 

smlouvy o výpůjčce. 

LF 
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Usnesení 11. zasedání OZ konaného ve Vanovicích 27.7.2015 

Přítomni: Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Milan Geršl, 

Lenka Chalupová, Martin Chalupa, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 

Omluven: Jiří Bohatec 

Ověřovatelé:  Miroslav Přibyl, Bc. Svatopluk Dračka 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Hosté:  Ing. Ryšánková 

 

Program:    

1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje „Pamětní deska“ 

2. Návrh smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. (Pošta Partner) 

3. Různé, závěr 

 

Usnesení č.: 

1/11: OZ schválilo program zasedání. 

2/11: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na financování „Pamětní desky“. 

3/11: Návrh smlouvy o zajištění služeb pro  Českou poštu, s.p. (Pošta Partner) nebyl 

schválen. 

4/11: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost manželů Grossových o dlouhodobý 

pronájem p.č. 297/7 v k.ú. Drválovice. 

5/11: OZ vzalo na vědomí   RO č. 6 

 

Usnesení 12. zasedání OZ konaného ve Vanovicích 31.8.2015 

Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, 
Milan Geršl, Lenka Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 

Omluven: Martin Chalupa 
Ověřovatelé:  Lenka Chalupová, Jiří Bohatec 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 
 
Program:    

1. Kontrola plnění úkolů z 11. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Určení pověřeného zastupitele pro pořízení ÚP 
4. Návrh obecně závazné vyhlášky 1/2015 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů… 
5. Výběr zhotovitele vstupu do KD 
6. Žádost manželů Grossových 
7. Různé, závěr 

 
Usnesení č.: 
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1/12: OZ jednomyslně schválilo program zasedání. 

2/12: OZ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 11. zasedání OZ. 

3/12: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. 

4/12: OZ schválilo pana Josefa Pavlíka pověřeným zastupitelem pro pořízení Územního 

plánu obce Vanovice v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 

5/12: OZ jednomyslně schválilo Obecně závaznou vyhlášku 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

6/12: OZ jednomyslně schválilo zhotovitelem vstupu do KD firmu Stavodos s. r. o. 

s cenovou nabídkou 171 380,- Kč vč. DPH. 

7/12: OZ bere na vědomí žádost manželů Grossových na pronájem pozemku 297/7 v kú. 

Drválovice. 

8/12: OZ jednomyslně schválilo firmu Zednictví St. Maršála s cenovou nabídkou 75 932,- 

Kč na zhotovení fasády kuchyně KD. 

9/12: OZ bere na vědomí informace o nutné opravě požární nádrže ve Vanovicích. 

10/12: OZ bere na vědomí oznámení Povodí Moravy o kácení dřevin na pč.1044 kú. 

Vanovice v období od 1.10.2015 – 15.3.2016 . 

11/12: OZ bere na vědomí informaci starosty o podané stížnosti na nedodržování 

jízdního řádu linky 277 . 

12/12: OZ bere na vědomí oznámení Pošty s.p. o změně směrovacího čísla pro 

Drválovice (pošta Vanovice 679 36) . 

13/12: OZ bere na vědomí datum veřejného projednání návrhu ÚP Borotín 22.9.2015 od 

11 hod. 

14/12: OZ bere na vědomí Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – schválení 

pozemkových úprav v kú. Knínice u Boskovic. 

15/12: OZ schválilo podání odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby BPS 

Vanovice. 

16/12: OZ bere na vědomí podepsání smlouvy s ÚP v rámci VPP na dvě pracovní místa. 

17/12: OZ bere na vědomí informaci o ukončení stavební akce: komunikace 

v Drválovicích a oprava havarijních kanalizačních vpustí. 

18/12: OZ bere na vědomí informaci o odevzdání Zásobníku projektů k programu 

rozvoje obce. 

19/12: OZ bere na vědomí informaci o možnosti řešit vypouštění odpadních vod 

stavbou čističky OV na bázi biologického rybníka. 

20/12: OZ jednomyslně schválilo návrh plastiky p. Břeňka. 

21/12: OZ vzalo na vědomí   RO č. 7 

22/12: OZ jednomyslně schválilo RO č. 8 

23/12: OZ bere na vědomí dotaz L.Chalupové ohledně možnosti najmout úklidovou 

firmu na generální úklid KD. 
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Pěvecký sbor Vlastimil 

Pěvecký sbor Vlastimil oznamuje, že zkoušky budou 

probíhat pravidelně každou středu od 18 hod. v sále Záložny 

ve Vanovicích. Zpěváci i dirigent budou rádi, když se mezi 

vámi najdou tací, kdo by chtěli tento letos již 128. letý 

pěvecký sbor posílit.  

 

 

Provozní doba kadeřnictví: 

Paní Kouřilová oznamuje, že v září bude kadeřnické služby poskytovat ve 

Vanovicích ve středu 9.9. a v úterý 22.9.2015 vždy od 14 do 17 hod. 

 

 

Výzva 

Povodí Moravy nám oznámilo, že plánuje v době od 1.10.2015 – 15.3.2016 vyčistit p.č. 

1044 v k.ú. Vanovice (za Agrospolem ke křížku) od náletových dřevin. Vyzýváme 

zájemce, kteří by měli v rámci samovýroby zájem o dřevo, aby se přihlásili na OÚ 

Vanovice. 

 

Změna PSČ Drválovic 

Občané Drválovic v posledních dnech dostali do svých poštovních schránek oznámení 

Pošty s.p. o změně PSČ. Pošta tak vyhověla naší žádosti, kterou jsme podali na základě 

řady žádostí drválovských občanů. Konečně budou mít obce, které k sobě historicky 

patří, opět i společné PSČ. Podle informací Pošty by pro občany neměly vzniknout žádné 

další povinnosti. V případě, že nebudete zastiženi při doručování zásilek, budou tyto 

uloženy na poště ve Vanovicích (a už ne v Letovicích). Pokud si někdo nechával vyplácet 

důchod nebo jiné dávky na poště, mu budou od nynějška vypláceny na poště ve 

Vanovicích. 

 

Pošta ve Vanovicích  

Během prázdninových měsíců jsme několikrát jednali se zástupci České pošty s.p., kteří 

nám tlumočili záměr vedení tohoto podniku převést od 1.12.2015 provoz místní 

pobočky pod Poštu partner. Nabídli tuto možnost nejprve OÚ. S ohledem na to, že na 

celou věc bylo málo času, nepočítali jsme s ní v obecním rozpočtu a nebyly vyjasněny 

organizační záležitosti, obec Vanovice s touto možností zatím nepočítá. Navíc jsme byli 

ujištěni, že Česká pošta s.p. nemůže naši pobočku (o níž tvrdí, že je velmi ztrátová) 

zavřít. Do budoucna bychom ovšem rádi naše obyvatele ujistili, že se budeme snažit o 

udržení místní pobočky. 
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SPORTOVNÍ DEN S VEČERNÍČKEM  
     Večerníček a spát! Kolik generací již tento povel slyšelo? Večerníček 
letos oslavil 50 let a u příležitosti tohoto výročí jsme se rozhodli udělat 
„Den s Večerníčkem“, který měl všem připomenout alespoň některé 
oblíbené pohádkové postavičky.  
     Již od sobotního rána se na víceúčelovém hřišti odehrával volejbalový 
turnaj smíšených družstev. Hlavní program pro děti začínal v 15:00 
hodin, kdy se po celém areálu za KD rozestoupily pohádkové postavičky 
a čekaly na „soutěžíchtivé“ děti. Všechny přítomné na parketě přivítal 
Večerníček znělkou a krátkou ukázkou. Poté si Večerníček k sobě zavolal 

všechny děti a otázkami zjišťoval, jak dobře znají jeho pohádky. Po zodpovězení všech 
otázek si děti společně s Večerníčkem složily čepici z novin a mohly pokračovat po 
dalších deseti stanovištích. Na každém stanovišti děti plnily speciální úkoly a dostávaly 
za to odměny. Děti se tak postupně setkaly s Krtečkem, vílou Amálkou, Patem a Matem, 
Bobem a Bobkem,  Machem a Šebestovou, Malou čarodějnicí,  Makovou panenkou 
a motýlem Emanuelem,  Pučmeloudem a Včelím medvídkem, Rumcajsem a Mankou,  

Krakonošem  a Trautenberkem. Po celou dobu soutěží bylo možné slyšet písničky a 
znělky z večerníčků.  
     Zasoutěžit si přišlo bezmála 50 dětí, které se při soutěžích 

opravdu bavily. Na závěr soutěží ještě 
čekala na děti malá tombola. Po celý 
den krásně hřálo sluníčko, dokonce až 
moc a někteří se v kostýmech zapotili 
víc než dost.  

     Završením sportovního dne bylo již tradiční 
fotbalové utkání svobodní - ženatí, ve kterém 
letos vyhráli ženatí 2:0. Pro všechny bylo 

připraveno bohaté občerstvení.  
     Na závěr bych chtěla touto cestou moc poděkovat všem, 
kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli a velice si 
vážím jejich nasazení a ochoty pracovat pro ostatní ve svém 
volném čase. Fotky z této akce naleznete na webových 
stránkách obce Vanovice.                                                                       Za KV Lenka Chalupová 
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Mužstvo svobodných a 
ženatých po zápase  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z čištění hasičské nádrže v Křemílkách 

 

 

   Opravená střecha školní kuchyně 

 

 

 

             

    

 

 

                                Správka cesty nad hřbitovem 

 

 

 

 

Opravená plastika na kostele  

sv.Václava                                           Oprava podlahy v KD 
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Pálení trávy a větví 

Žádáme všechny, kdo jsou přesvědčeni, že suchou trávu nelze „zlikvidovat“ jiným 

způsobem (například jejím uskladněním na kompostu nebo v kompostéru), než ji pálit, 

aby brali ohled na  ostatní obyvatele obce a nečinili tak za velkého tepla nebo nízkého 

tlaku. Věříme, že od září již budete všichni používat dodané kompostéry a suché větve a 

dřevní hmotu budete zpracovávat pomocí obecního štěpkovače. 

 

Oznámení  

SITA CZ. a.s. nás upozornila, že s ohledem na bezpečnost vlastních pracovníků již 

nebude ochotna vyvážet odpady v igelitových pytlích. Doporučujeme proto všem 

majitelům nemovitostí, aby si zajistili sběrné nádoby (např. popelnice). 

 

 

 

Zubní pohotovost 

Září             

  5.9.  MDDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8   516 453 998 

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

12.9.  MUDr. Loskot  Svitávka, Hybešova 197   516 471 210 

13.9.  MUDr. Lukeš  Boskovice, Smetanova 24     516 454 046 

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

20.9.  MUDr. Houdková  Blansko, Pražská 1b   731 144 155 

26.9.  MUDr. Padalík  Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

27.9.  MUDr. Paděrová  Šebetov, 117     516 465 452 

28.9.  MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko  725 415 615 

 

 

 

Jubilanti v měsíci září: 

Marie Štrajtová   Drválovice   91 let 

Alena Kubínová   Vanovice  65 let 

Miroslav Přibyl   Vanovice  75 let 

Milada Kolářová   Drválovice  93 let 

   

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: vanovice@vanovice.cz. 

mailto:vanovice@vanovice.cz

