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Vážení spoluobčané, 
 

 

v měsíci květnu proběhl první ročník Soutěžní přehlídky amatérských 

divadelních souborů. Ten, kdo se 26. 5. 2012 zúčastnil hodnocení, měl opravdu těžké 

rozhodování. Dát svůj hlas divadelníkům z Vranové a jejich jednoaktovkám Medvěd 

a Námluvy, které secvičilo jen několik málo herců? Dát svůj hlas divadelnímu 

souboru LND z Kunštátu a jejich podání Fausta? Nebo ocenit výkon lysických a 

jejich Poprask na Laguně? Nakonec o jeden jediný bod zvítězili kunštátští.  Na 

pomyslné druhé příčce se umístili lysicští a  třetí místo v naší soutěži získali vranovští 

herci. Všem souborům děkujeme za účast v soutěži a především za kulturní zážitek, 

který nám zprostředkovali. 

 

V naší obci proběhla ještě jedna velká akce. V neděli 20. května 20122 slavili své sté 

výročí Sokoli. Počasí jim přálo, cvičenci z širokého okolí se nechali pozvat, 

organizátoři nenechali nic náhodě. Občerstvení bylo zajištěno, pivo i ostatní nápoje 

byly dobře vychlazeny, nálada úžasná. Dojemné bylo cvičení malých dětí, 

obdivuhodná byla skladba Staré gardy, zajímavými prvky byla naplněna skladba žen 

cvičících se švihadly. Ovšem nemůžu opomenout vtipné vystoupení žáků naší školy a 

dětí ze školy mateřské. A rádi jsme také shlédli ukázky skladeb, se kterými naši 

Sokoli vystoupí na Všesokolském sletu v Praze. Možná, že (když se budeme dobře 

dívat), je uvidíme i na svých obrazovkách. Jsou totiž zařazeni do předních formací. 

Nedá mi to, abych i na tomto místo nepoděkovala hlavnímu organizátorovi této akce, 

panu Františku Kubínovi.  

 

Jedno výročí jsme oslavili a oslavy dalšího jsou v plném proudu. SDH Vanovice slaví 

své 140. výročí. Věnujte pozornost jejich pozvánce, kterou najdete i v tomto 

Zpravodaji. 

 

Jistě jste si všimli, že v naší obci pracují lidé, kteří se zapojili do programu Veřejné 

služby. Lidé zapojení do tohoto programu odpracují 20 hod. měsíčně, obci tak ušetří 

finanční prostředky a na oplátku za ně Úřad práce platí sociální a zdravotní pojištění. 

Můžeme to chápat jako vzájemnou protislužbu. V současné době tuto službu 

poskytujeme deseti občanům trvale bydlících v naší obci. Jejich uplatnění je velmi 

široké. Mohou se podílet na nejrůznějších úklidových pracích, na organizování 

společenských a kulturních akcích (této možnosti využili také organizátoři 100. 

výročí Sokola), využíváme je k sečení trávy, při udržovacích pracích (výmalba a 

nátěry,..)  

 

1. června celý svět oslavil Mezinárodní den dětí. Z organizačních důvodů budeme 

tento den slavit poněkud opožděně a to v sobotu 16. 6. 2012.  

 
LF 



 

3 

Informace z OÚ Vanovice 
 

 Stejně jako v předchozích létech si můžete závazně objednat na obecním úřadě 

brikety (typ Turbo hard z tvrdého dřeva s otvorem) a to do 20.6.2012. Cena za 

jednu paletu, tj. jednu tunu, je 4.600,- Kč. Záloha v plné výši se vybírá při 

objednání. Rozvoz bude zajištěn po domácnostech ve Vanovicích, 

v Drvalovicích budou palety složeny na jedno místo a občané si budou muset 

zajistit vlastní odvoz. 

 

 Obec Vanovice-Drvalovice upozorňuje občany na platnost vyhlášky, která 

zakazuje nedovolené skladování odpadu na obecní či soukromý pozemek. 

K nepovoleným skládkám dochází např. v Drvalovicích u rybníka, kde si 

občané dělají skládku na obecní cestě a soukromém pozemku. Dále vzniká 

nedovolená skládka odpadu na soukromém pozemku u JZD v Drvalovicích. 

Upozorňujeme občany, že při nedodržování vyhlášky bude dotyčnému 

občanovi bez výjimky udělena pokuta!!! 

 
L.Z. 

 

Usnesení z 25. řádného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.5.2012 

Místo konání a zahájení:  OÚ Vanovice, v 18:00 hodin 

Přítomni : Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Josef  Pavlík, Jiří Pinkava, Květoslav Sedláček 

Omluveni:      Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Čížek, Miroslav Přibyl 

Zapisovatel: Svatopluk Dračka 

Ověřovatelé: Květoslav Sedláček, Martin Chalupa 

 (jednomyslně schváleno) 
 

Program zasedání: 

1) Kontrola usnesení z 24. zasedání  zastupitelstva obce 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3) Projednání zprávy o provedeném auditu obce za rok 2011 

4) Projednání zpracování zakázky na opravu zdravotechniky v ZŠ a MŠ Vanovice 

5) Stav naplánovaných akcí 

6) Další úkoly a sdělení 

7) Návrh usnesení a závěr 

(jednohlasně schváleno) 

ZO bere na vědomí: 

 Výsledek kontroly plnění úkolů z předcházejícího ZO   

 Zprávu o činnosti výborů  

 Oznámení MěÚ Boskovice – odboru výstavby o vydání souhlasu s výstavbou 

čtyř nových rodinných domků v k.ú. Drválovice  
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 Oznámení manželů Krajcigerových o umístění dětského domku na oploceném 

pozemku jejich zahrady 

 Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Vanovice o vydání směrnice ke stanovení výše 

úplat za předškolní vzdělávání dětí v MŠ Vanovice   

 Další termín řádného zasedání  zastupitelstva obce byl stanoven na 25.6.2012 

v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vanovicích 

 

ZO schvaluje: 

 

 Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Vanovice o navýšení počtu žáků MŠ na 26 dětí  

 Změnu projektu pod názvem „Opatření k úsporám energie v ZŠ a MŠ 

Vanovice“  (ad. 5.1) 

 Všeobecné podmínky související s dodávkou pitné vody a Reklamační řád, 

platnost podmínek od 28.5.2012, účinnost pak od 15.6.2012 

 Žádost ZŠ Knínice u Boskovic o poskytnutí příspěvku na žáky navštěvující 

tamní ZŠ za 1. pololetí 2012, školu navštěvuje 14 žáků, celková výše 

příspěvku činí 36.876,- Kč 

 Přijetí dotace z rozpočtu JmK z Programu rozvoje venkova JmK ve výši 

255.000,- Kč, prostředky budou použity na akci „Opatření k úsporám energie 

v ZŠ a MŠ Vanovice“   

 Žádost pana Petra Hegra o připojení pitné vody k objektu novostavby garáže na 

pč. 157 ve Vanovicích 

 Žádost paní Liškové ze Svitávky, jejímž předmětem je pokácení túje u hrobu č. 

329 na hřbitově ve Vanovicících, neboť kořenový systém stromu podstatným 

způsobem narušuje jak vlastní hrobové místo tak především statiku náhrobku. 

ZO rozhodlo o pokácení stromu odbornou firmou na podzim roku 2012 

 

ZO ukládá: 

 

starostovi  

 Objednat u spol GEOFAKTOR Ostrava pasportizaci komunikací 

 Kontaktovat ing. Novotného za účelem realizace výběrového řízení na opravu 

zdravotechniky ZŠ a MŠ ve Vanovicích 

 V souvislosti s opravou těsnosti požární nádrže ve Vanovicích kontaktovat 

spol. BG-SYS HT, s.r.o. Pardubice se žádostí o předložení návrhu smlouvy o 

dílo  

 Odpovědět paní Liškové na její žádost o pokácení túje na místním hřbitově 

 

účetní 

 Všeobecné podmínky související s dodávkou pitné vody a Reklamační řád 

zveřejnit způsobem  obvyklým  na příslušných úředních deskách OÚ 

 

osadnímu výboru 
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 Projednat otázku spojenou s výměnou oken knihovny a požární zbrojnice 

v Drválovicích se zástupci SDH Drválovice s tím, že ze strany tamního SDH 

by bylo vhodné učinit pokus o získání dotace z JmK na realizaci uvedeného 

projektu,  v rámci kterého by bylo provedeno  zateplení stropu  

 

panu Přibylovi 

 Posoudit stav dětského hřiště na zahradě ZŠ Vanovice ve vztahu k bezpečnosti 

jednotlivých prvků 

 

Usnesení bylo schváleno a to jednomyslně 

 

Usnesení z mimořádného 26. zasedání ZO konaného dne 6. června 2012 od 17,00 

hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vanovice 

Přítomni: Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Martin Chalupa, 

Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Květoslav Sedláček 

Omluveni: Josef Čížek 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Mgr. Lenka Freitingerová 

 Jiří Pinkava 

Schváleno jednomyslně 

 

Program zasedání zastupitelstva: 

1. Projednání finanční situace obce a možnosti finančního zajištění ZTI v ZŠ a MŠ 

Vanovice 

2. Další úkoly a sdělení 

3. Návrh usnesení a závěr 

 

Program schválen jednomyslně 

 

ad 1) Zastupitelstvo obce na základě podkladů, které zpracovala účetní sl. Zouharová, 

rozhodlo, že z finančních důvodů nemůžou být realizovány obě akce a to 

Modernizace ZTI v ZŠ a MŠ Vanovice a Modernizace vytápění v ZŠ a MŠ 

Vanovice. Vzhledem k tomu, že již proběhlo výběrové řízení a je podepsaná 

smlouva na akci Modernizace vytápění v ZŠ a MŠ Vanovice, se realizace akce 

Modernizace ZTI v ZŠ a MŠ Vanovice odkládá jako prioritní akce pro příští 

rok. 

 

Ad 2)  

a)Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu ředitelky školy paní Cikánkové o 

hygienické kontrole, která proběhla v ZŠ a MŠ ve Vanovicích. Ukládá paní 

ředitelce odstranit závady zjištěné při hygienické kontrole a to do termínu 

stanoveného ve zprávě o kontrole, tj. do 1. 9. 2012.  
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b)Vzhledem k tomu, že škola má omezené finanční prostředky na zajištění běžného 

chodu školy a školky, se zastupitelstvo rozhodlo navýšit škole rozpočet pro r. 2012 

o 70.000,- Kč proto, aby paní ředitelka byla schopna nákladné závady odstranit. 

c) Zastupitelstvo schvaluje návrh paní ředitelky na vyřazení škrabky, která se dá do 

sběru a kuchyňského robotu, která se prodá do bazaru. O fyzickou likvidaci 

škrabky a kuchyňského robotu se postará paní ředitelka a poté bude informovat 

zastupitelstvo. 

d) Starosta seznámil zastupitele se změnou v zákona o zadávání zakázek. Podal 

informaci o nově zřízeném portálu na zadávání zakázek. Předložil návrh smlouvy 

na přístup do tohoto informačního systému. Zastupitelstvo smlouvu schválilo 

jednomyslně s tím, že platba bude vždy 240,- Kč za jednotlivou položku a ne 

paušál 200,- Kč/měsíc. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Usnesení schváleno jednomyslně 

 

 

 

Kulturní výbor obce Vanovice a Oddíl malé kopané 

 zve všechny děti 

na 

Dětský den 

 

který se bude konat v sobotu 16. 6. 2012 od 15.00 hodin 

 

Připraveny jsou: 

Soutěže 

Trampolína 

Občerstvení – makrely, limo, chlazené pivo …. 

Za nepříznivého počasí bude přesunuto do KD Vanovice. 
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1872                2012 
 

Nejstarší hasičský vesnický sbor na Moravě  

 Sbor  dobrovolných  hasičů  Vanovice  

 

 

 

 

   Srdečně Vás zveme na oslavy 140. výročí založení        

          Sboru dobrovolných hasičů Vanovice, 

                 které se uskuteční v sobotu 

        7. července 2012 ve Vanovicích. 
 

Hlavní program: 

              od  12.00 hod. u Hasičské zbrojnice - výstavka dobové i současné techniky 

              od  13.00 hod. u Hasičské zbrojnice - ukázky zásahu hasičů (mj. simulace 
zásahu HZS JmK při dopravní nehodě, s vyproštěním   

                                                                         zraněné osoby) 

              od 15.00 hod. - slavnostní průvod od Hasičské zbrojnice, požehnání novému 
Hasičskému praporu, výlet za Kulturním domem 

 

K poslechu a k tanci bude hrát Malohanácká muzika a skupina MIX Boskovice, 
zajištění kvalitního občerstvení považujeme za samozřejmost. Děkujeme všem 

sponzorům za finanční a materiální podporu a přejeme všem zúčastněným příjemnou 
zábavu a krásné vzpomínky na Vanovice. 

„BOHU KE CTI, VLASTI KU OSLAVĚ A BLIŽNÍMU KU POMOCI“ 
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Informace pro občany 

 

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

 

Červen 
   

2.6. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452           

3.6. MUDr. Pernicová 
Boskovice, Růžové nám. 

16 
774 177 804           

9.6. MUDr. Sládek 
Velké Opatovice, nám. 

Míru 492 
516 477 319          

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

16.6. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227          

17.6. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313          

23.6. MUDr. Adamová 
Letovice, Masarykovo 

náměstí 18 
516 474 018          

24.6. MUDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998          

30.6. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203          
 

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

so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

 

 

 

 

Jubilanti v měsíci  červnu 2012 

 

Liznová Jitka 60 let 

Rejdová Zdeňka 50 let 

Šenk Miroslav 60 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 

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

