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Vážení spoluobčané,  

v uplynulém měsíci jsme prožili další z několika akcí, které se v naší obci 

staly pěknou tradicí. V evangelickém kostele měla další ze svých koncertů 

paní Rula Machačová se svými hosty (opět dobře navštívený), konalo se 

další posezení s důchodci (i tady byla pěkná účast, tradičně dobrá zábava, 

výborné občerstvení, dokonce i na taneček došlo – naše seniorky totiž provedly 

starostu, který nedávno oslavil padesátiny). Tentokrát jsme nezapomněli na společné 

foto – a jsme rádi, že přítomní senioři s focením souhlasili. Oslavili jsme společně Den 

vzniku samostatného československého státu lampionovým průvodem. O občerstvení se 

postarali členové SDH Drválovice; navíc proběhly volby do krajského zastupitelstva a 

také dvě kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky (výsledky najdete na 

https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2016).  

 

Dne 31. října proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za prvních 9 měsíců roku 

2016. Auditorky z Kú JmK zkontrolovaly celou řadu dokladů, zápisy ze zastupitelstev, 

uzavřené smlouvy zaúčtování faktur atd. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Ve druhé půlce listopadu bude pan M. Přibyl provádět odečty vodoměrů. Ti z vás, kdo 

v té době nebudete přítomni, nechť vodoměry odečtou sami a odečet nám doručí na OÚ. 

 

Během měsíce listopadu budeme rozesílat nové smlouvy na hrobová místa. Žádáme 

všechny nájemce, aby ve smlouvě zkontrolovali všechny důležité údaje, případně 

doplnili náhradní osobu, smlouvy podepsali a jeden exemplář doručili zpět na OÚ. 

Poplatky budou splatné do 30.6.2017. 

LF 

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 12.10.2016 od 
17:00 h v zasedací místnosti OÚ Vanovice 
 
Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka Mgr. Lenka Freitingerová, Miroslav Přibyl, 

Josef Pavlík, Martin Chalupa, Petr Dvořáček 
Omluven: Milan Geršl, Lenka Chalupová 
Ověřovatelé:  Mgr. Lenka Freitingerová, Miroslav Přibyl 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 
 
Program:    

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Ekoterm CZ ze dne 31.8.2016 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STAVBY JZL ze dne 20.4.2016 
3. Dohoda o přistoupení k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných 

služeb elektronické komunikace  

https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2016
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Usnesení: 
1/26: OZ schválilo program zasedání. 

2/26: OZ schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016 s firmou EKOTERM 

CZ, kterým se mění cena díla na 132.501,- Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu 

podpisem tohoto dodatku. 

3/26: OZ schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4.2016 s firmou STAVBY 

JZL s.r.o (Přístavba KD – sklad), kterým se mění cena díla na 758.095,- Kč vč. DPH. 

ZO pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

4/26: OZ schválilo Dohodu o přistoupení k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně 

dostupných služeb elektronické komunikace Vodafone OneNet č. 014047 

uzavřenou mezi poskytovatelem Vodafone Czech Republic a.s., účastníkem Městem 

Blansko a dalším účastníkem Obcí Vanovice. Pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy. 

 

 

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 27.10.2016 od 
18:00 h v zasedací místnosti OÚ Vanovice 
 
Přítomni: Jiří Bohatec, Mgr. Lenka Freitingerová, Miroslav Přibyl, Josef Pavlík, Lenka 

Chalupová  
Omluven: Milan Geršl, Martin Chalupa, Petr Dvořáček, Bc. Svatopluk Dračka 
Ověřovatelé:  Jiří Bohatec, Lenka Chalupová 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 
Hosté: manželé Blablovi, paní Sušilová, pan Janalík,   Ing. Kouřilová, paní Hrdá, manželé 

Kohoutkovi, pan Valenta, 
 

Program:    
1. Kontrola  plnění usnesení z 25. a 26. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zprávy o činnosti výborů             
3. Zpráva  o školním roku 2015/2016 
4. Petice proti prodeji obecních pozemků v centru místní části Drválovice 
5. Různé 

 
Usnesení: 

1/27: OZ schválilo program zasedání. 

2/27: ZO bere na vědomí plnění usnesení z 25. a 26. zasedání zastupitelstva obce 

3/27: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. 

4/27: ZO bere na vědomí Závěrečnou zprávu školní družiny za školní rok 2015/2016 a 

Hodnocení výchovně – vzdělávací práce MŠ Vanovice za školní rok 2015/2016. 

5/27: ZO bere na vědomí petici občanů Drválovic, kterou nesouhlasí s prodejem 

pozemků kolem budovy bývalé Jednoty v Drválovicích. 
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6/27: ZO schvaluje firmu Michal Bednář – Sebranice s celkovou nabídkou vč. DPH 

85.886,- Kč jako zhotovitele elektronické zabezpečovací signalizace v budově OÚ 

Vanovice, KD Vanovice + sklad Vanovice a Knihovna Drválovice. 

7/27: ZO bere na vědomí žádost o zřízení věcného břemene na vstupní část k domu 

Vanovice č.p. 12. 

8/27: ZO schvaluje účast obec Vanovice ve veřejné dražbě, a pověřuje starostu účastí 

na ní. 

9/27: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10. 

10/27: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme občanům, že ve dnech 23.-25.listopadu od 8 – 15.30 h.     
bude probíhat odečet vodoměrů.  

 

 

 

 

 

 

 

Revize kotlů (Viadrus, OPOP a Ferroli) bude probíhat v týdnu od 21.11. do 

25.11.2016. Pokud nebudete zastiženi doma, revizní technik vás bude 

telefonicky kontaktovat. 

 

 

 

 

 

 
Dne 19. listopadu v 10 hod. se uskuteční vítání občánků 
narozených v roce 2016 a to v sále Záložny ve Vanovicích.  
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O návsi v Drválovicích 

Dne 19. října jsme z rukou členky petičního výboru ing. Pavly Kouřilové z Drválovic 

přijali „Petici proti prodeji obecních pozemků v centru místní části Drválovice“. V petici 

stojí, že podepsaní obyvatelé chtějí „zachovat náves v Drválovicích pro občany a 

požadují ponechání stávajícího charakteru využití pozemků na návsi (veřejná a 

vyhrazená zeleň na pozemcích parc. č. 49/1 a 49/6) i stavby (budova občanské 

vybavenosti na parcele č. 92) beze změn“ a že „nesouhlasí s prodejem obecních 

pozemků okolo bývalé prodejny v Drválovicích“.  

Na jednu stranu jsme rádi, že občané Drválovic se začali zajímat o věci obecné a že se 

ozvali s připomínkami k nově pořizovanému územnímu plánu. Některé z jejich 

připomínek se budeme snažit do nově vznikajícího dokumentu zakomponovat (např. 

zelené plochy uprostřed obce – i když plochy k bydlení venkovského rázu, které se 

v návrhu objevily, měly celý plán pouze zjednodušit, ne zelené plochy zrušit).  

Na druhou stranu jsme byli poněkud udiveni negativními a téměř nepřátelskými 

reakcemi ohledně prodeje dřívější prodejny Jednoty a zamýšlených změn týkajících se 

přilehlých pozemků. Na jednání OZ 27.10 nás přítomní drválovští občané nařkli, že 

občany špatně a nedostatečně informujeme. Mrzí nás, pokud snad někdo nabyl dojmu, 

že před lidmi v obci něco tajíme, snažíme se být vůči všem otevření a pravdiví. Ani 

v tomto případě tomu není jinak, ale všichni víme, že každá situace se neustále vyvíjí, 

stejně tedy i ta kolem drválovské „Jednoty“.  

Někdy ve druhé polovičce července jsme se dozvěděli, že se ozval zájemce o opuštěnou 

budovu drválovského obchodu a že jej chce přebudovat na obytný dům (viděli jsme jako 

pro obec přínosné, když budova, která sice kdysi sloužila občanům, v současné době 

ovšem obec hyzdí, získá nový kabát a smysluplné využití). Později se ozval sám pan 

Blabla a oslovil nás se žádostí o odprodej pozemků kolem budovy (v rámci zajištění 

určitého soukromí). Protože se ale na pozemcích samých nachází různá zařízení pro 

obec důležitá (hydrant, studna, inženýrské sítě,..), začali jsme se zájemcem domlouvat 

možný kompromis (došlo k několika schůzkám osadního výboru, starosty, zájemce).  

Mezitím dotčená nemovitost skutečně změnila majitele. Pozemky kolem bývalé budovy 

Jednoty zatím stále náležejí obci, je třeba ale počítat s tím, že skutečně dojde k určitým 

změnám. Novému majiteli totiž patří veškerá vydlážděná plocha před budovou 

(chodníky, příjezdová cesta), která obecní pozemky „drobí“. V rámci zkrášlení 

prostranství zamýšlíme určitou směnu za část pozemků těsně kolem budovy (zachování 

soukromí pro nové obyvatele a sjednocení prostotu pro veřejnost).  

Věříme, že se rozjitřené emoce podaří brzy uklidnit a že díky prodeji, renovaci a novému 

využití dané budovy budeme mít všichni užitek.                                                                   LF 
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Posezení se seniory 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I letos se vypravila řada našich seniorů do KD ve Vanovicích, aby se společně pobavili, 
zazpívali si a zatančili. Došlo i na další staré fotografie našich obcí (opět nám je darovala 
paní Olga Krejčová z Brna – Řečkovic.) Členové kulturního výboru znovu připravili 
výborné občerstvení, o kulturní program se postaraly nejen členky Country klubu 
Srdíčko ze Svitav, ale především děti z naší MŠ a ZŠ. Prostě vydařená akce! 
 
Už teď vás zveme na společné posezení na podzim příštího roku. 
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Listopadové vydání našeho Zpravodaje vám přináší dvě přílohy. Jsou to fotografie, které 

nám svého času zaslal místostarosta Borotína, pan Vladislav Hladil. Prosíme ty, kdo by 

poznali některé z vyfotografovaných osob, aby nám své poznatky sdělili, rádi bychom 

fotografie s popisky založili do naší kroniky. 

 

 

 

Ukázka z dobových fotografií darovaných paní Olgou Krejčovou (darovala je Farnímu 

sboru Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích, na OÚ máme jejich elektronickou 

podobu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncertík a rozsvícení vánočního stromu 

 

Již tradičně zveme na rozsvícení vánočního stromu a adventní koncertík. Těšíme se na 

vás v sobotu 26.11.2016 v 17 hod. v sále Záložny. Těšíme se na umění našich dětí i na 

vánoční punč. 

 

 

  

Vánoční dílničky se budou konat 27.11.2016 od 14.30 hod. v sále Záložny. 
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STOLNÍ TENIS - v říjnu byla zahájena nová sezona okresních soutěží 
 

Regionální přebor III. třídy 

Vanovice A - Zbraslavec D   13 : 5 

Body: Tajovský Zbyněk 4,5  Kubín Fr. 3,5  Klement Roman2,5 Gonšor Michal 2,5 
 

Petrovice A - Vanovice A  10 : 8 

Body: Dokoupil Jiří 3,5 Gonšor Michal 2,5  Tajovský Zbyněk 1,5  Chlup Radek 0,5 
 

Bořitov B - Vanovice A  7 : 11 

Body: Dokoupil Jiří 4,  Kubín Fr. 3, Tajovský Zbyněk 3, Lébiš Pavel 1 
 

Regionální soutěž I. třídy 

Vanovice B - Kunštát C  13 : 5 

Body: Chlup Radek 4,5  Kubín  Fr. 3,  Lébiš Pavel 3, Ševčík Fr. 2,5 
 

Vanovice B - Zbraslavec E  17 : 1 

Body: Kubín Fr 4,5  Lébiš Pavel 4,5  Chlup Radek 4,5  Ševčík Fr. 3,5 
 

Vanovice B - Okrouhlá B  9: 9 

Body: Kubín Fr. 2,5  Lébiš Pavel 2,5  Chlup Radek 2,5  Ševčík Fr. 1,5 

 

          

Jubilanti v měsíci listopad 

Milán Krejcar  Vanovice  75 let 

Jarmila Chlupová  Vanovice   60 let 

Vlasta Lepková  Vanovice  60 let 

Miroslav Bartoš  Vanovice  70 let 

Jan Učeň    Vanovice  55 let 

Božena Kubínová  Vanovice  91 let 

 
 

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

let života. 

 

Úmrtí v měsíci říjnu 

Helena Hrušková  63 let 

 

Pozůstalým a rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 
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

