
Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních důvodů městský úřad 
a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování. 
       Obecní úřad 

 

 

Jubilanti v měsíci říjnu 2010 

 

Sedláček Ivo Vanovice 131 50let 
 

Našemu milému oslavenci přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných let 

života. 

 

 

Vítáme do života 

Jana Zálešáka, který se narodil 21.9.2010 a přejeme mu do ţivota vše nejlepší! 

 

 

Úmrtí 

V měsíci říjnu nás navţdy opustil: 

16.9. Jaroslav Kučírek, Drválovice 28, 78 let 
 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 

Zpravodaj Vanovic - Drválovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete 
zasílat na e-mailovou adresu: ucetni.vanovice@seznam.cz 

Vanovice - Drválovice 

 

Zpravodaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

říjen 2010 

 

 



Zhodnocení akcí volebního období 2006 – 2010 

Výčet toho, co se nám podařilo zajistit a zrealizovat: 

Závěr roku  2006: 

 Ustanoveny nové orgány obce, včetně předsedů výborů 
 Byl dokončen chodník v dolní části Vanovic, včetně vjezdů do domů 

 Dokončeno a slavnostně spuštěno elektrické zvonění ve zvonici v Drvalovicích 

 Vyčištěna a opravena /nedokonale/ poţární nádrţ v Drvalovicích 

 Zaktualizována evidence hrobů na hřbitově a zahájeno vybírání dlouhodobého 

nájemného 

Rok 2007 

 V únoru jsme uspořádali 1. Obecní ples – výtěţek byl věnován fotbalistům na 

výstavbu sítě za brankou a pěveckému sboru Vlastimil na zakoupení oblečení 

 Provedena výměna oken a dveří /náhrada plastovými/ v kulturním domě 

 Provedena výměna oken a dveří v celé budově ZŠ a MŠ 

 Přestěhována knihovna a kadeřnictví do kulturního domu 

 Zahájena 1. etapa výstavby IS v Drvalovicích 

 Zakoupen pluh na zimní údrţbu místních komunikací 

 Zajištění ochotnického představení souboru z Měst. Trnávky 

 Zavedení IDS do našich obcí – výrazné navýšení dopravních spojů 

 Omlazování lip a stromů v obci 

 Výsadba lesních stromků na vytěţených lesních pozemcích v Drvalovicích 

 Instalace odţelezňovacího filtru u prameniště v Křemilkách – vod. zdroj pro 

Drvalovice 

 Rekonstrukce přízemí obecního úřadu /vnitřní dispozice, el. instalace, voda, 

podlahy, malby/ 

 Přestěhování pošty a vybavení prostorů pošty a obecního úřadu novým nábytkem 

 Slavnostní pěvecký koncert u příleţitosti 120. výročí zaloţení Vlastimilu v KD 

spojený s výstavou Malá Haná včera a dnes, a výstavou věnovanou významným 

vanovickým rodákům, vystaven i vanovický kroj 

 Zahájen významný finanční vstup obce na pořádání koncertů v evengel. kostele 

 Spoluúčast obce na oslavách 135. Výročí zaloţení hasičského sboru ve 

Vanovicích 

 Oprava místních komunikací Na hrázi, včetně výměny vodovod. řadu a přípojek, 

oprava MK v Drvalovicích /k „hasičárně“, okolo zvonice/ 

 Rekonstrukce střechy nad sociálním zařízením v budově ZŠ Vanovice 

 Instalace skluzavky pro děti v Drvalovicích – V chaloupkách 

 Zmlazení topolů u KD a u školy, zrušeno jejich skácení 

 Anketa k výstavbě VE – o 5 hlasů zamítnuta její výstavba 

 Kopmlexní vyčištění rybníka ve Vanovicích v dolním konci Vanovic 

 V knihovně ve Vanovicích spuštěn veřejný internet 

 Tradiční vánoční koncert v KD, spojený s výstavou tradičních staveb a betlému – 

zapůjčeno z Paprsku V.Opatovice 

Rok  2008 

 2. Obecní ples – výtěţek věnován naší ZŠ a MŠ pro potřeby mimoškolních aktivit 

 Dokončení výstavby IS v Drvalovicích, včetně výměny vodovodního řadu pod 

novou komunikací a přeloţky telef. kabelu 

 Oprava sochy J.A.Komenského a její umístění v nově zbudovaném parku pod 

farskou zdí 

 Oprava části MK od zahradnictví ke středisku a komunikace k bytovkám 

 Skácení přerostlých lip u katolického kostela 

 Odchod p. Chladila, správce vodovodu, do důchodu a nástup p. Přibyla 

 Oslavy 90. Výročí vzniku ČSR a obnovení tradičního lampionového průvodu, 

ohňostroj 

 Divadelní představení Dalskabáty, hříšná ves – div. soubor M. Trnávka 

 Schválení změny ÚP obce na výstavbu RD mezi oběma obcemi 

 Oprava poţární nádrţe v Drvalovicích – definitivní utěsnění unikající vody 

 Odkup pozemku u KD od pana Ţenatého, jeho vyčištění a zkulturnění 

 Zahájení splátek úvěru na IS – sníţení investičních moţností obce o 1,2 mil ročně 

na 7 let 

 Začínající problémy s prodejem stavebních míst 

 Vybavení hasičského sboru z dotace Jm kraje 

 Úprava skládky na Stádlech, po odvozu zeminy při výstavbě IS 

Rok 2009 

 3. Obecní ples – výtěţek věnován na opravu věţních hodin na evang. kostele 



 Výkup pozemků kolem prodejny Jednoty v Drvalovicích, zbudování nového 

sběrného dvora a připojení prodejny na plynové vytápění 
 Rekonstrukce el. instalace v KD, včetně celkové malby, výměna záclon -  

1,2 mil Kč 
 Oprava MK u střediska směrem od Borotína, včetně výměny kanalizace pod silnicí 
 Zpracování projektu na rekonstrukci zeleně na hřbitově, podána ţádost o dotaci – 

neúspěšně 
 Instalace zpomalovacího retardéru v Drvalovicích, včetně dopravního značení 
 Zpracování pasportizace vodovodu a kanalizací v obou obcích 
 Chemické i mechanické čištění vodovodního řadu v Drvalovicích 
 Změna účetní obce  - Š. Rozbořilová – L. Zouharová 

Rok  2010 

 4. Obecní ples – výtěţek z převáţné části věnován TJ Sokol na podporu našich 

cvičenců na gymnaestrádě ve Švýcarsku v roce 2011 
 Realizace opravy MK před Fabrikou a na příchodu k evagl.kostelu a škole, akce 

byla ze 70% spolufinancována z dotace EU, z Programu rozvoje venkova, 

prostřednictvím MAS Partnerství venkova – celkové náklady více jak 900 tis Kč, 

v rámci akce zakoupena technika na údrţbu veř.zeleně, omlazena lípa u školy, 

osazeny lavičky a odpadkové koše u hasičárny, dosazena zeleň. 
 Byl vyměněn hlavní vodovodní řad v tomto prostoru včetně přípojky do hasičárny 
 Na VPP letos přijato 5 pracovníků, coţ se projevilo ve zlepšeném vzhledu obce a 

zvýšené spokojenosti našich občanů 
 Vzhledem k trvale nekvalitní vodě, bylo zrušeno v Drvalovicích placení vodného, 

do doby sjednání nápravy 
 Došlo k prodeji pozemku Na hrázi v „Buryškové zahradě“ zájemci o výstavbu RD 
 Obec podala ţádost o podporu svého projektu na modernizaci KD v celkové 

hodnotě 1,2 mil Kč v rámci výzvy MAS Partnerství venkova a opět uspěla, tzn. ţe 

získá opět 70% podporu z dotace EU. Akce se bude realizovat na jaře 2011 a 

v jejím rámci dojde ke zbourání nedostavěné části u KD, odizolování štítové zdi a 

jejímu zateplení, opraveno bude sociální zařízení, upraví se závěsy na jevišti, 

přebroušen a přelakován bude celý sál, vyměněny budou poškozené dveře na 

galerce zejména dojde k výměně všech stolů a ţidlí 
 Byly za spolupráce s Mysliv.sdruţením vysázeny zbývající vytěţené pozemky 

v našich lesích – letos se s těţbou neuvaţuje 
 Výsadba sakur na svahu u bytovek za vykácené přestárlé hrušky 

 Oslavy 65. výročí od konce 2.sv.války spojené s lampión.průvodem a vzpomínkou 

u památníku v Drvalovicích 
 Malování dětí na nové komunikaci v Drvalovicích – akce ke Dni Země – 22.4. 
 Ve spolupráci s MAS Partnerství venkova a občan. sdruţením Pramínek – 

1. ročník Malohanáckého řemeslného jarmarku 
 4. ročník  Cyklovýletu Okolo Malé Hané se startem a cílem ve Vanovicích 
 Navázání prvních kontaktů a zahájení spolupráce s obcí Vanovice v Čechách, 

návštěva obce v rámci oslav 630 let jejich zaloţení 

Co považuji na největší neúspěchy tohoto volebního období: 

- Neuskutečněný prodej zasíťovaných stavebních parcel v Drvalovicích 

- Marné pokusy o zlepšení kvality vody ve vodovodu v Drvalovicích 

- Neúspěch ţádosti o dotaci na dostavbu areálu u KD, včetně domu soc.sluţeb 

v rámci ROP 

- Neúspěšný pokus o zřízení mateřského centra a výstavbu dětských hřišť 

 

Obec končí uplynulé období s kladným výsledkem na účtu obce, ve výši více 
jak 700 tis Kč a dnešním dnem byly, kromě jednoho pozemku, prodány všechny 
zasíťové pozemky v Drválovicích za 200,- Kč/m2. 

Petr Dvořáček – starosta obce 

Účast zastupitelů na ZO v období 2006 - 2010 

Rádi bychom Vás informovali o účasti jednotlivých zastupitelů na zasedáních ZO za uplynulé volební 

období, kdy se konalo 55 řádných nebo mimořádných zasedání ZO: 

   Účast   Neúčast 
Dvořáček Petr  55     0 
Freitingerová Lenka 33   12 
Geršl Milan  47     8 
Chladil Jiří  53     2 
Maršálková Věra  47     8 
Pavlík Josef  55     0 
Pinkava Jiří  38   16 
Sedláček Květoslav   8   47 
Tajovský Zbyněk  52     3 



Zasedání zastupitelstva obce 

Usnesení z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. 9. 2010 

Přítomni: Petr Dvořáček, Lenka Freitingerová, Milan Geršl, Josef Pavlík, Jiří Pinkava, 
Zbyněk Tajovský 

Omluveni: Věra Maršálková, Květoslav Sedláček, Jiří Chladil  
Zapisovatelka: Lucie Zouharová, DiS. 

 
Ze zasedání: 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO) se uskutečnilo ve Vanovicích a začalo 
v 17 hodin. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- firma STAVKOM, spol. s r. o. provede opravu vodojemu v Drválovicích dle podané 

cenové nabídky, kdy se budou vyúčtovávat skutečně provedené práce. Předpokládaná 

výše nákladů na opravu vodojemu je 50.000,- Kč bez DPH - 1 se zdrţel, 5 hlasovalo 

pro 

- změnu územního plánu ohledně výstavby RD na p.č. 312/3, 312/4 a 312/6 v k.ú. 

Drválovice ve vlastnictví pana Marka z Drválovic -  jednohlasně schváleno 

- změnu dodavatele vodního filtru schváleného k panu Coufalovi z Drválovic na místní 

společnost Mangala, spol. s r. o. - jednohlasně schváleno 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- informace ze zasedání stavebního výboru, který se zabýval posouzením změny ÚP ve 

věci výstavby RD domu na p.č. 312/3, 312/4 a 312/6 v k.ú. Drválovice ve vlastnictví 

pana Marka z Drválovic. Stavební výbor se také zabýval územním souhlasem 

s umístěním a provedením stavby pana Čalouda a neměl k těmto úpravám ţádné 

námitky. 

- informaci, ţe paní Bogánové, která je zaměstnávaná obcí na VPP, končí 31.10.2010 

pracovní poměr 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

- vytvořit a podepsat smlouvu s panem Markem o úhradě nákladů spojených se změnou 

ÚP obce 

- zkontaktovat se se zaměstnanci ÚP v Blansku zda by bylo moţné paní Bogánovou 

převést v rámci dotace z dotace spolufinancované z EU na dotaci financovanou ze SR 

 

Návrh usnesení byl jednohlasně schválen. 

 

44. veřejné zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 9. 2010 

Přítomni: Petr Dvořáček, Lenka Freitingerová, Milan Geršl, Jiří Chladil, Věra Maršálková, 
Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Zbyněk Tajovský 

Omluveni: Květoslav Sedláček 
Zapisovatelka: Lucie Zouharová, DiS. 
 
Ze zasedání: 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO) se uskutečnilo ve Vanovicích a začalo 
v 18 hodin. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- zprávu o kontrole usnesení ze 43. jednání ZO a mimořádného zasedání ZO - 

jednohlasně schváleno 

- po podrobném prozkoumání spotřeby energií v KD Vanovice, OÚ Vanovice a ZŠ a MŠ 

Vanovice změnu dodavatele el. energie a plynu pro obec a pro ZŠ a MŠ Vanovice, ze 

společnosti  E-on na společnost Bicorn a to od 1.1. 2011 - jednohlasně schváleno 

- rekonstrukci WC v Hasičské zbrojnici v Drválovicích - jednohlasně schváleno 

- uhrazení 16.000,- Kč na plavecké cvičení pro děti ze ZŠ a MŠ Vanovice pro letošní 

školní rok - jednohlasně schváleno  

- vyhlášku č. 2/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

obce Vanovice – Drválovice platnou od 15.10.2010   - jednohlasně schváleno 

- jednorázovou odměnu pro zaměstnance pana Přibyla za odvádění výborné práce pro 

obec ve výši 5.000,-Kč/hrubého - jednohlasně schváleno 

- ţádost o povolení vykácení plevelných dřevin (černý bez, jasan) na parcele p.č. 848 

v k.ú Vanovice podanou společností Agrospol, a.d. Knínice. Jedná se o neudrţovaný 

sad v lokalitě Slén, tuto parcelu má Agrospol, a.d. Knínice pronajatou od ing. Sedláka 

z Boskovic - jednohlasně schváleno 

- rozpočtové opatření č. 5 s navýšením na straně příjmů a výdajů o 307.200,- Kč 



 

Zastupitelstvo obce zamítá: 

 

- ţádost Agrospol, a.d Knínice o povolení k vykácení cca 25 ks okrasných dřevin (tují) na 

parcele p.č. 218/17 v hospodářském středisku Vanovice. Důvodem vykácení je stavba 

siláţní jámy, kterou plánuje na ploše 218/17 vedle stávající siláţní jámy. Do doby 

dodání projektové dokumentace – jednohlasně zamítnuto 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- ţádost Agrospolu o povolení vykácení plevelných dřevin na parcele p.č. 848 v k.ú. 

Vanovice 

- zprávu starosty obce pana Dvořáčka o činnosti ZO za uplynulé volební období 

2006 - 2010 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:  

 

- odpovědět panu Boháčkovi na ţádost o povolení vykácení smuteční břízy a stříbrného 

smrku na hřbitově ve Vanovicích  

- pan Chladil se zajde podívat na propadlý kanál v dolním konci Vanovic u domu paní 

Vojtěchové a sdělí starostovi obce řešení 

- projednat se Správou a údrţba silnic Jihomoravského kraje v Boskovicích moţnost 

ořezání stromů a keřů podél komunikace vedoucí z Drválovic do Letovic z důvodu 

častých dopravních nehod 

- zkontaktovat společnost Bicorn a poţádat ji o návrh smlouvy. ZO pověřuje starosty 

obce k podpisu smlouvy s novým dodavatelem energií 

- sdělit společnosti Agrospol, a. d Knínice zamítnutí jejich ţádosti i s odůvodněním 

- podívat se na správní a provozní řád Hasičské zbrojnice v Drválovicích 

 

Návrh usnesení byl jednohlasně schválen. 

 

 

 

 

 

 

Ohlédnutí za akcemi konanými v září 

 

Sobota  11. září 2010 

V sobotu 11. září obec Vanovice pořádala zájezd do Všejan – Vanovic okres Mladá 

Boleslav. Zájezdu se zúčastnilo 45 občanů z obou obcí. Vanovice paní starostce z 

„českých“ Vanovic věnovali obecní znak, který zhotovili Kouhoutkovi ze suchých květin. 

Tímto děkujeme Zahradnictví Kohoutek. 

Starosta pan Dvořáček se v rámci oslav kulatého výročí vzniku obce Všejany – Vanovice 

projel kočárem s Františkem Josefem I. a zasadil s paní starostkou Všejan – Vanovic lípu. 

Představil se také pěvecký sbor Vlastimil, který místním občanům zapěl pár písní. 

Fotografie ze zájezdu si můţete prohlédnout na webových stránkách obce nebo na úřední 

desce vyvěšené na budově Obecního úřadu ve Vanovicích. 

 

Sobota  25. září 2010 

V sobotu 25. září SDH Vanovice uspořádali tradiční předpouťovou zábava, která se konala 

v KD ve Vanovicích od 21h. Jako jiţ loni zde zahráli Krounex, kteří přilákali spoustu 

místních i přespolních lidí. 

Rádi bychom poděkovali hasičům za uspořádanou předpouťovou zábavu. 

 
Neděle 26. září  2010 

 

V neděli 26. září 2010 se ve Vanovicích konala pouť. Pouťové atrakce tentokrát byly 

postaveny u KD ve Vanovicích. Bohuţel počasí letošní pouti moc nepřálo. Příští rok snad 

tomu bude jinak. 

 

 

       Obec Vanovice 

 
 



 
TJ SOKOL INFORMUJE 

 
TJ Sokol Vanovice zahazuje pravidelná páteční cvičení v KD: 
 
od 22. října  
16,30h  pohybové hry pro děti (Lenka Chalupová)  
17,30h  zdravotní cvičení na gymballech a podložkách (Jitka Přikrylová)  
 
od 12.listopadu  
18,30h  aerobní, posilovací a protahovací cvičení (Alena Javůrková) 
 
 
Informace ze ZŠ a MŠ Vanovice 

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a je zde nový školní rok. Ve škole ve Vanovicích se 

jiţ pátým rokem otevřely dveře školní druţiny. Přihlásilo se 18 ţáků od 1. - 5. třídy, z toho 

dva prvňáčci. Druţina pracuje podle měsíčních námětů např. Září – máme téma Já a moji 

kamarádi, Říjen – Chutě, barvy a vůně podzimu a v listopadu Příroda se připravuje na zimu. 

V měsíci září jsme si osvojovali pravidla ŠD a hráli seznamovací hry. Zájmovou činnost 

jsme začali jednoduchými výrobky, děti si například vyrobily Veselé houbové skřítky a 

kreslily svého kamaráda. V teplých podzimních dnech děti nejraději sportovaly na obecním 

hřišti a hrály si na školní zahradě, kde vyuţily pískoviště na stavění hradů a houpačky. 

V říjnu nás jiţ tradičně čeká soutěţ Pexesový král. I v tomto školním roce budeme 

pokračovat v ekologické soutěţi Recyklohraní a za nasbírané body si vybírat z katalogu 

odměn. Jiţ nyní se děti těší na jarní pěveckou soutěţ Škola hledá Superstar 4. 

MŠ  Vanovice 

 

 

Informace pro občany 

 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 12 hodin: 

 

16.10. MUDr. Fenyk – Tyršova 15, LETOVICE tel.: 516 474 310 

17.10. MUDr. Grénarová – Vodní 95 (Minerva), BOSKOVICE tel.:516 494 204 

23.10. MUDr. Chatrná – Lidická 8, BOSKOVICE tel.: 516 453 998 

24.10 MUDr. Chatrný -  Lidická 8, BOSKOVICE tel.: 516 456 109 

28.10. MUDr. Jaklová – Smetanova 24, BOSKOVICE tel.: 516 454 046 

30.10. MUDr. Kopáčková, - A. Krejčího 1a, LETOVICE tel.: 516 474 369 

31.10 MUDr. Kraml - Vodní 95 (vedle Minervy), BOSKOVICE tel.: 516 494 380 

06.11. MUDr. Kubínová - Nemocnice Boskovice, BOSKOVICE tel.: 516 491 263 

07.11. MUDr. Kučerová – Komenského 429, LYSICE tel.: 516 472 460 

 

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

so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

INFORMACE K VOLBÁM KONANÝM 15.–16. ŘÍJNA (PŘÍP. 22.–23. ŘÍJNA) 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe svou totoţnost a státní 
občanství České republiky platným cestovním dokladem České 
republiky nebo platným občanským průkazem.  
V případě, ţe volič neprokáţe svoji totoţnost a státní občanství ČR 
nebude mu hlasování umoţněno. 
Volič je povinen se před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích 
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumoţní. 
  
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen 
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůţe 
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůţe číst a psát, můţe být v 
prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise a hlasovací lístek za něho upravit a vloţit do úřední obálky 
barvy světle ţluté.  
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehoţ stálém seznamu, popř. 
zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popř. zastupitelský úřad na jeho 
ţádost voličský průkaz.  
  
Voličský průkaz se pro volby do Senátu Parlamentu ČR vydává pouze voličům 
zapsaným ve stálém seznamu ve volebním okrsku, kde jsou vyhlášeny volby, popř. 
voličům zapsaným ve zvláštním seznamu.  
  
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 
voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou 
volby vyhlášeny a v jehoţ územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, 
popř. v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou 
vyhlášeny volby, jde- li o voliče, který nebydlí na území České republiky.  


