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Vážení spoluobčané, 

 

Dovolte mi krátké ohlédnutí za právě uplynulým měsícem. V naší 

obci se toho dělo tolik, že se snad nikdo nenudil. 

 

• Ve dnech 7.-11.11. proběhl kurz „Senioři komunikují“ pořádaný Nadací 

manželů Livie a Václava Klausových. Základním znalostem ovládání PC, internetu 

apod. učili lektoři z občanského sdružení ProDeep. Zúčastnilo se celkem 13 našich 

spoluobčanů. Lektoři na ně „pěli“ samou chválu. 

• Ve 14-denních intervalech jsme shlédli v rámci Nultého ročníku soutěžní 

přehlídky amatérských divadelních souborů 3 hry. V sobotu 19.11. byla přehlídka u 

konce a diváci rozhodli takto: 1. místo Knínice (Dívčí válka), 2. místo Velké 

Opatovice (Za sušenou vodou) a 3. místo Svitávka (Ať žijí duchové). Účast byla nad 

očekávání dobrá, atmosféra úžasná, výkony divadelníků obdivuhodné. 

• Konečně jsme si nenechali utéct začátek adventu a společně jsme rozžehli 

vánoční strom. Před tím jsme ovšem vyslechli zdařilý adventní koncertík v podání 

našich dětí. A na závěr jsme ochutnávali vánoční punč. 

Myslím, že je na místě poděkovat těm, kdo se na  organizaci a zajištění zmíněných 

akcí podíleli největší měrou: panu Jiřímu Pinkavovi, paní Lence Chalupové a slečně 

Lucii Zouharové. 

 
Lenka Freitingerová 

 

 

Informace z OÚ Vanovice 

 

• Žádáme všechny, koho pan Přibyl nezastihl při odečtu vody doma a kdo jste ve 

svých schránkách našli odčítací lístky, abyste je co nejdříve odevzdali na OÚ nebo je 

vhodili do schránky OÚ. Faktury dostanete během února příštího roku. 

• Kvůli nezájmu ze strany občanů se ruší sobotní úřední hodiny paní 

místostarostky. 

• Všechny, kdo mají jakékoliv závazky vůči obci (nedoplatky za vodu, TDO 

apod.) důrazně žádáme, aby je neprodleně vyrovnali. 

  

 

Přání do nového roku 

 

Raketovým tempem se blíží konec starého a začátek nového roku. Přeji vám všem 

pevné zdraví a silné nervy, abyste dokázali odolávat depresivním náladám, které se o 

mnohé z nás v poslední době pokoušejí. I mne se zmocňuje nejistota a cítím sevření 

kolem žaludku, když čtu o chystaných škrtech. Pak si ale vzpomenu na podvyživené 

děti v Africe a porovnám je s našimi „baculíny“. Nebo na přeplněné nákupní koše lidí, 

kteří zároveň hořekují nad drahotou. A přemýšlím nad tím, jestli tu jsme proto, 

abychom se pořádně „nacpali“ a zavalili se věcmi, nebo jestli má život člověka ještě 

jiný význam? 
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Přeji vám, abyste se přes všechny těžkosti, které se na nás možná valí, uměli radovat, 

abyste se dál spolu s námi pokoušeli vytvořit příjemné pěkné prostředí k životu v naší 

obci.  

 
Za OÚ Lenka Freitingerová 

 

 

Usnesení z 18. Zasedání ZO ze dne 21. listopadu 2011 v Drvalovicích od 18,00 

hodin 

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

Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl 

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

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl 

Schváleno jednomyslně 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení z posledního 17. zasedání zastupitelstva 

2. Zprávy o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Projednání žádosti o změnu ÚP obce Vanovice 

4. Návrh akcí pro plán rozvoje obce na rok 2012 

5. Informace o jednání MR Malá Haná a z porady starostů 

6. Další úkoly a sdělení 

7. Návrh usnesení a závěr 

 

                                                                                                                                                                           

Ad 1) Kontrola usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva 

Schváleno jednomyslně 

Ad 2) Zprávy o činnosti výborů 

Bere se na vědomí 

Ad 3) Projednání žádosti o změnu ÚP obce Vanovice 

Bere se na vědomí a odkládá na příští ZO 

Ad 4) Návrh akcí pro plán rozvoje obce na rok 2012 

1. Rekonstrukce vytápění ZŠ a MŠ Vanovice – 500.000,- Kč 

2. Oprava sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Vanovice – 90.000,- Kč (výměna 

sanitárních předmětů) 

3. Zateplení půdy ZŠ a MŠ Vanovice  - 100.000,- Kč 
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4. Oprava fasády z čelní strany – 100.000,- Kč 

5. Výstavba dětského hřiště – 500.000,- Kč 

6. Oprava přívodu vody do nádrže v Křemílkách a oprava nádrže v Křemílkách – 

120.000,- Kč 

7. Napojení dešťové vody do podzemní nádrže u Čaloudových – 10.000,- Kč 

8. Přístřešek pro muzikanty a na prodej občerstvení – 220.000,- Kč 

9. Sběrné místo pro TKO – 10.000,- Kč 

10. Oprava zábradlí u požární nádrže v Drvalovicích a odkalovací jímka – 30.000,- 

Kč 

11. Úprava VO – výměna starých svítidel 

12. Pasportizace komunikací ve Vanovicích a Drvalovicích – 10.000,- Kč 

13. Audit veřejného osvětlení – 5.000,- Kč 

14. Částečná rekonstrukce vodovodu v Drvalovicích 

15. Výměna okna a vymalování v knihovně v Drvalovicích – 15.000,- Kč 

16. Zakoupení nové škrabky pro školu  

17. Termostat do knihovny v KD Vanovice 

18. Vymalování prvního patra ZŠ Vanovice – 30.000,- Kč 

Bere se na vědomí a projedná se na příštím zasedání ZO 

Ad 5) Informace o jednání MR Malá Haná a z porady starostů 

Starosta informoval zastupitele o průběhu jednání porady starostů 

Zakoupení 20 ks CD Antonína Žáčka z projektu Obnova kulturního dědictví/1ks 100,- 

Kč 

Jednomyslně schváleno 

Průniková analýza a společná strategie Evropského seskupení pro územní spolupráci 

„Společný region“ 

Hlasování se odkládá na příští zasedání ZO 

Ad 6) 

1. Skácení borovice před Jednotou v Drvalovicích – jednomyslně schváleno 

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o volném pobíhání psů a drobného 

zvířectva – jednomyslně schváleno 

3. Provozní řád KD Vanovice, který bude platit od 1.1.2012 – jednomyslně 

schváleno 

4. Smlouva se skupinou MIX Boskovice na 8.000,- Kč + doprava – bere se na 

vědomí 

5. Žádost o povelení ke skácení smrku cca 40 let starého u domu rodiny 

Melkových – jednomyslně schváleno 
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6. Žádost o skácení dvou jedlí u domu č.p.  59 rodiny Nečasových – jednomyslně 

schváleno 

7. Územní souhlas pana Stanislava Pánka a paní Jitku Pánkovou – bere se na 

vědomí 

8. Žádost pana Bartoše o spuštění vody k domu č.p. 10 – zamítá se 

9. Výroční zpráva o činnosti školy – bere se na vědomí 

10. Dohoda na dojíždějící žáky 31.266,- Kč – jednomyslně schváleno 

11. Rozpočtové opatření č. 7 – jednomyslně schváleno 

Úkoly: 

1. Martin Chalupa zajistí nástřik na vozovku v Karlůvce – Pozor děti během 

měsíce březen 2012, dle klimatických podmínek 

2. Lenka Freitingerová podá písemnou žádost na DI v Blansku o značku Průjezd 

zakázán v ulici Karlůvka 

3. Josef Pavlík ve spolupráci s Martinem Chalupou a Miroslavem Přibylem zjistí 

možnosti umístění zrcadla v Karlově ulici v zatáčce u Čížků 

4. Josef Pavlík do příštího zasedání zjistí možnosti zakoupení nové škrabky na 

brambory do školní jídelny 

5. František Kubín bude v celém KD Vanovice temperovat do 10 
o
C 

6. Vyvěšení rozpočtu svazku i Mikroregionu na úřední desky obce 

7. Přefakturování nákladů panu Pánkovi spojených se změnou územního plánu dle 

dohody 

8. Lenka Freitingerová napíše dopis, že do doby, než bude zaplacen dluh za vodu 

na dům č.p. 10 pana Antonína Zelinky, nebude opětovné spuštění vody 

povoleno 

9. Josef Pavlík a Miroslav Přibyl prozkoumají žádost pana Ing. Jiřího Kalabuse 

ohledně odkoupení pozemku u č.p. 109 a Obecní úřad pana Kalabuse poté 

kontaktuje  

Návrh usnesení  schválen jednomyslně 

 

Původ Vánoc 

Již jeden z nejstarších biblických komentářů z přelomu 2. a 3. století 

připisovaný Hippolytovi označuje jako datum Kristova narození 

„středu 25. prosince". Totéž datum uvádí ve svém díle Chronografiai z 

roku 221 římský historik Sextus Iulius Africanus a již zmiňovaný spis 

De Pascha computus. Z různých indicií lze usuzovat, že v mnoha částech římské říše 

křesťané slavili Kristovo narození již před Konstantinem: slaví-li společně Vánoce 

donatisté i katolíci v severní Africe, lze se domnívat, že se zde Kristovo narození 

slavilo již před schismatem obou stran, k němuž došlo po roce 311. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koment%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/3._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hippolyt
http://cs.wikipedia.org/wiki/221
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sextus_Iulius_Africanus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Donatismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schisma
http://cs.wikipedia.org/wiki/311
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Tajovský 2 Tajovský 2

Novák 1 Kubín Fr. 2

Gonšor M. 1 Klement 2

Gonšor M. 1

Vanovice "A" - Šošůvka "B" 5:13

Gonšor M. 1 Novák 2

Gonšor M. 2

Gonšor P. 0,5
Lebiš 0,5

Kubín Fr. 3,5

Tajovský 3

Gonšor M. 2,5

Novák 2

Zbraslavec "C" - Vanovice "A" 7:1

Stolní tenis

Okresní Přebor I.

Svitávka "A" - Vanovice "A" 14:4 Vanovice "A" - Bořitov "A" 7:11

Rájec "A" - Vanovice "A" 17:1

Datum 25. prosince coby den narození Krista má zřejmě svůj původ v oslavě 

Velikonoc, a to prostým výpočtem. Například spis De solsticiis et aequinocibus 

z poloviny 4. století klade datum Velikonoc k 25. březnu, a toto datum ztotožňuje 

s datem Kristova vtělení, tedy početí. Prostým připočítáním devíti měsíců se pak 

dostáváme k datu 25. prosince. Této teorii vzniku odpovídá i analogické vysvětlení, 

běžnější na křesťanském Východě, které takto váže 6. duben a 6. leden, kdy křesťané 

slaví svátek Epifanie čili Zjevení Páně.  

Prvním dokumentem, který pak dosvědčuje přímo slavení Vánoc je slavný Filokalův 

Chronograf z roku 354, když uvádí narození Krista mezi oslavami mučedníků římské 

církve v tzv. Depositio martyrum. Kvůli jisté nepravidelnosti v seznamu úmrtí papežů 

v témže kalendáři pak můžeme datovat toto svědectví do roku 336.
[10]

 Tento údaj 

znamená, že křesťané Vánoce coby narození Krista slavili v Římě nejpozději tohoto 

roku, pravděpodobně však již dříve. 

Jedna z posledních hypotéz tvrdí, že datum oslavy Vánoc může odpovídat skutečnému 

datu Ježíšova narození. Tato teorie se zakládá na analýze esénské knihovny 

v Kumránu a některých informací z Lukášova evangelia, podle něhož archanděl 

Gabriel knězi Zachariášovi v jeruzalémském chrámu během služby Abiovy kněžské 

třídy, do níž náležel, oznamuje, že se mu narodí syn. Podle kalendáře služeb 

jednotlivých tříd, který se podařilo zrekonstruovat na základě kumránských svitků, 

Abiova třída v chrámu sloužila dvakrát do roka, z toho jednou v posledním zářijovém 

týdnu, kdy k tomuto poselství mohlo dojít. Jan Křtitel by se tak mohl narodit na konci 

června (konec září + 9 měsíců Alžbětina těhotenství). Ježíš se pak narodil 

podle Lukášova evangelia šest měsíců po Janu Křtiteli: je tedy možné, že se tak událo 

na konci prosince. Možnost, že datum 25. prosince jako oslavy Ježíšova narození 

může pocházet i z nějaké starobylé tradice, která měla historické jádro, tak zůstává 

otevřená.  

 

Sport 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
http://cs.wikipedia.org/wiki/4._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vt%C4%9Blen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Analogie
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Filocalus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/354
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Dedn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/336
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce#cite_note-9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypot%C3%A9za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Esejci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kumr%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Luk%C3%A1%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archand%C4%9Bl_Gabriel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archand%C4%9Bl_Gabriel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zachari%C3%A1%C5%A1_%28kn%C4%9Bz%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%BD_chr%C3%A1m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svitky_od_Mrtv%C3%A9ho_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Al%C5%BEb%C4%9Bta
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bhotenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
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Gonšor P. 2 Klement 3

Lebiš 2

Kubín P. 1

Ševčík 1

Klement 3 Klement 4,5

Kubín P. 2 Gonšor P. 3

Ševčík 1 Ševčík 2,5

Kubín P. 2

Vanovice "B" - Petrovice "B" 12:6

Kubín P. 3,5

Dokoupil 3,5

Gonšor P. 3

Lebiš 2

Ševčík 2 Ševčík 1

Lebiš 2 Chlup 1

Dokoupil 2

Chlup 1

Ševčík 3 Chlup 4,5

Chlup 2 Ševčík 2,5

Dokoupil 2 Kalas M. 1

Němčice "B" - Vanovice "C" 11:7 Vanovice "C" - Voděrady "C" 2:16

Okresní soutěž I.

Petrovice "C" - Vanovice "C" 11:7 Vanovice "C" - Žďárná "C" 8:10

Okresní přebor III.

Vanovice "B" - Vysočany "C" 6:12 Rajec "B" - Vanovice "B" 15:3

Letovice "B" - Vanovice "B" 6:12Vanovice "B" - Šošůvka "C" 6:12

Šachy

Vanovice - Rovečné "C" 3,5:1,5 Rovečné "B" - Vanovice 4,5:0,5

Turzo 1 Turzo 0,5

Hrabal P. 1

Klement 1

Audy L. 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro občany 

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

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

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

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

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

17.12. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488

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

24.12. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452

25.12. MUDr. Pernicová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 138

26.12. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319

31.12. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665

1.1.2012 MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227

Leden 2012

 
 

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

so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

Tříkrálová sbírka 

 

Ve dnech 6.1.2012 – 8.1.2012 proběhne ve Vanovicích a Drvalovicích Tříkrálová 

sbírka.  Koledníci se třemi kasičkami budou obcházet obě obce dům od domu a 

vybírat dobrovolné příspěvky pro oblastní charitu v Blansku. Pověřený koledník 

se prokáže průkazkou. 

 

 

Úmrtí v měsíci říjnu 

 

Lubomír Charvát 13.10.2011 

 

 

Jubilanti v měsíci  prosinci 2011 

Gonšorová Helena  65 let  

Kolářová Milada  82 let  

Pospíšilová Ludmila  60 let  

Tajovská Zdenka  90 let  

 

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

Zpravodaj Vanovic - Drvalovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: 

ucetni.vanovice@seznam.cz 


