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Vážení spoluobčané, 

 
měsíc je za námi a my se opět hlásíme s novým číslem Zpravodaje. 

Za těch několik týdnů se udála opět celá řádka společných akcí.  

Proběhly volby do krajského zastupitelstva. Děkujeme všem, kdo 

se vypravili k volebním urnám. Bohužel ani u nás jsme netrhali žádné rekordy, 

účast byla nepatrně nad celostátním průměrem. 

V sobotu 14.10.2012 nás do KD TJ Sokol Vanovice pozvala na country bál. Vše 

bylo dobře nachystáno, sál vytopen, skupina PRAK naladila své nástroje, 

dokonce i lektoři country tanců byli připraveni, ovšem přišla jen hrstka lidí. 

Škoda, že dokonce ani členové TJ nepřišli tuto akci podpořit. 

V neděli 21.10.2012 jsme v evangelickém kostele vyslechli poslední z letošní 

řady koncertů. Byť bylo v kostele už docela chladno, přece se sešlo poměrně 

dost lidí.  
 

V sobotu 27.10.2012 se v KD Vanovice uskutečnilo další setkání našich seniorů. 

Bližší informace níže.   

Den poté, v neděli 28.10.2012, jsme lampionovým průvodem oslavili Den 

vzniku samostatného československého státu. Obě větve průvodu se sešly 

tentokrát za Kulturním domem ve Vanovicích. Pěvecký sbor Vlastimil pod 

vedením pana Miloše Krejsy zazpíval několik písní, ke státnímu svátku pronesl 

krátkou řeč ing. Vladimír Hruška. Poté už zástupci SDH Vanovice zasadili lípu, 

která se, jak pevně doufáme, stane místem setkávání, jak tomu bývalo před 

věky, kdy se pod lípou, která je od poloviny 19. století pokládána za náš národní 

strom, scházela při důležitých událostech celá obec. 

Už v předešlém Zpravodaji jsem se zmiňovala o snaze zastupitelstva vybudovat 

přípojku posilující náš vodní zdroj. Oslovili jsme projektanta, který již 

připravuje potřebné podklady k tomu, abychom se stavbou mohli zjara začít. 

Zastupitelstvo na své poslední schůzi rozhodlo, že tato investice bude jednou 

z prioritních akcí následujícího roku i za předpokladu, že bychom si museli vzít 

na akci úvěr. Snahou zastupitelstva je získat některou z dotací, abychom příliš 

nezatížili náš rozpočet. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem vody, konečně 

se podařilo prodat téměř všechny pozemky v Drvalovicích (zbývá už jen jediný) 

a my máme naději, že se brzy navýší i počet našich obyvatel (a s tím souvisí i 

vyšší nároky na množství pitné vody). 

Druhou z prioritních akcí, kterou se chceme v příštím roce zabývat, je 

rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Vanovice, protože je již 

v havarijním stavu. 

Zastupitelstvo v uplynulých dnech dostalo novou žádost mladých rodičů o 

výstavbu dětského hřiště. Všichni zastupitelé si uvědomují, že tuto věc rodičům 
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i dětem dlužíme (však jsme výstavbu dětského hřiště měli také v předvolebním 

programu), bohužel nedostatek finančních prostředků nám dosud výstavbu 

nedovolil. Zatím jsme rozhodli o místě případné výstavby dětského hřiště a to 

v areálu za KD Vanovice. Vzniká tam docela logicky areál pro volnočasové 

aktivity, prostor pro vyžití by tam měly malé i větší děti včetně školky a školy. 

A co nás čeká?                     

Měsíc listopad bude, co se kulturních akcí týká, poněkud klidnější. Zato si 

můžete už teď zapsat do svých kalendářů některé akce, které chystáme na 

začátek prosince. 

V sobotu 1.12.2012 v 17.00 hod. se na Záložně uskuteční adventní koncertík 

našich dětí, v zápětí společně rozsvítíme vánoční strom. I punč bude, tentokrát si 

za malou úplatu budete moci domů odnést i hrnek s obrázkem naší obce.  

V neděli 9.12.2012 vás zve na adventní koncert mládežnický pěvecký sbor 

KUDYKAM.  

V neděli 16.12.2012 v 15.00 hod. pořádá adventní koncert pěvecký sbor 

VLASTIMIL. 

Těšíme se, že se s mnohými s vámi na těchto akcích  

potkáme.                    LF 

 

 

Informace z OÚ Vanovice 
 Ve dnech 14.-15.11. ve Vanovicích a 16.11. v Drvalovicích bude pan Přibyl 

provádět odečty vody. Připomínám POVINNOST VŠECH, kdo mají 

namontován vodoměr, UMOŽNIT panu Přibylovi přístup k vodoměru a 

odečet provést. Pokud vás nezastihne doma, je vaší povinností vyplnit 

neprodleně odečtový lístek a doručit jej na OÚ (případně jej vhodit do 

schránky OÚ). TATO POVINNOST SE TÝKÁ VŠECH BEZ OHLEDU NA 

MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ VODY.  

 V této souvislosti vás také upozorňujeme na povinnost zabezpečit vodoměry 

před zámrazem. 

 

 

 

Valná hromada   

HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA Vanovice  

se koná dne 7.12.2012 v 18.00 hod.  

v zasedací místnosti  

Obecního úřadu ve Vanovicích. 
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Usnesení z 31. zasedání OZ konaného 29.10.2012 v 18.00 hod. ve Vanovicích 

Přítomni:  Mgr. Lenka Freitingerová, Bc. Svatopluk Dračka, Josef Pavlík, Jiří 

Pinkava, Květoslav Sedláček, Martin Chalupa, Miroslav Přibyl 

 

Omluven: Petr Dvořáček, Josef Čížek 

 

Zapisovatel: Josef Pavlík 

Ověřovatelé: Květoslav Sedláček, Martin Chalupa 

 

Hosté: František Kubín 

 

Program:  

 

1. Kontrola usnesení z 30. zasedání zastupitelstva 

2. Kontrola činnosti výborů za uplynulé období 

3. Stanovisko zastupitelstva k projektu: Dětské tábory Drvalovice 

4. Projednání investičních akcí a příprava návrhu rozpočtu na rok 2013 

5. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Vanovice 

6. Rozpočtové opatření č. 3 

7. Změna Jednacího řádu 

8. Projednání petice občanů na podporu výstav by dětského hřiště ve 

Vanovicích 

9. Další sdělení a úkoly 

10. Návrh usnesení a závěr 

 

Jednomyslně schváleno 

 

1. Kontrola usnesení z 30. zasedání zastupitelstva - jednomyslně schváleno  

2. OZ vzalo zprávy výborů na vědomí 

3. OZ bere na vědomí záměr p. Lamplota ohledně pořádání Dětských táborů 

v Drvalovicích  

4. OZ stanovilo priority investičních akcí na r. 2013  

5. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ - jednomyslně schváleno 

6. Rozpočtové opatření č. 3 (přílohou) - schváleno (6 pro, 1 zdržel) 

7. Změna Jednacího řádu - jednomyslně schválena 

8. Petice za podporu výstavby dětského hřiště - OZ bere na vědomí 

9.  -  smlouva o dílo s P. Odehnalem - jednomyslně schválena, starosta 

pověřen jejím podpisem 

- firma STAVKOM předloží návrh Smlouvy o dílo na výměnu 

plynového kotle na OÚ 

- schválilo spolupořádání Obecního plesu 2/2013 pro oddíl malé kopané 

(společně s kulturním výborem) 
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- OZ schválilo žádost oddílu stolního tenisu o rozšíření osvětlení na 

jevišti v KD - schváleno jednomyslně 

- OZ bere na vědomí zprávu o provedeném státním zdravotním dozoru 

- OZ bere na vědomí předloženou zprávu o spotřebě energií ZŠ a MŠ 

Vanovice 

- OZ schválilo zakoupení PC do knihovny ve Vanovicích  

- OZ bere na vědomí informaci o financování sportovních aktivit státem 

(Fr. Kubín) 

- OZ schvaluje změnu termínu nástupu pracovníka VPP od 1.11.2012 

- OZ zamítlo smlouvu s ÉTERem cz. 

- OZ schvaluje místo případné výstavby dětského hřiště za KD 

- vzalo na vědomí pozvánku na valnou hromadu honebního společenstva 

Vanovice  

- schvaluje zakoupení jednoho kusu várnice na teplé nápoje 

 

 

 

Úkoly: 

 

 Finanční výbor vyhotoví do příštího zastupitelstva předběžný návrh 

rozpočtu na 2013 

 Kontrolní výbor zkontroluje a doplní předložený pasport místních 

komunikací  

 Kontrolní výbor projedná a vyřídí stížnost pracovníků COOP 

 Starosta podepíše smlouvu o dílo s P. Odehnalem (vodovodní přivaděč 

Vanovice) 

 Místostarostka kontaktuje p. Špačka - koupě počítače do knihovny 

 Starosta nebo místostarostka se účastní valné hromady honebního 

společenstva 

 

 

 

 

Návrh usnesení schválen jednomyslně. 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání obecního zastupitelstva byl stanoven na pondělí 

 26. listopadu od 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ Vanovice 
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Příspěvek občanů: 

Dne 29. září 2012 oslavila se svými blízkými krásných 90 let 

naše maminka, babička, prababička a teta paní Milada 

Kolářová z Drválovic. Narodila se 23.9.1922 a je nejstarším 

občanem obce Drválovice. K jejímu významnému životnímu 

jubileu jí přišly popřát 2 dcery, 6 vnoučat a 7 pravnoučat.  

Za rodinu L.Chalupová 

 

Setkání seniorů 

 

V sobotu 27.10.2012 v Kulturním domě opět sešli 

naši senioři.  Pro ty, kdo se pro nepřízeň počasí 

nebo z jiných závažných důvodů nemohli 

vypravit, přidávám několik informací: Sešlo se 

opět kolem 35 lidí. Tentokrát zněla sice jenom 

reprodukovaná hudba, zato si všichni odvážní 

mohli procvičit paměť (doplňovali jsme přísloví, 

hledali protiklady, prověřovali jsme svou 

pozornost - víte např. kolik oken má OÚ a kolik 

Záložna celkově?, víte, kdy v úterý zavírá obchod 

v Drvalovicích?, kolik toho víte z historie naší 

obce - např. poznali byste popravené ve 2. 

světové válce?, a což takhle osoby na starých 

fotografiích?) 

Předtančení se ujali Monsters a Pouštní bouře. 

V kuchyni znovu kraloval Lubomír Kobylka. 

Poděkovali jsme také jménem obce paní Marii Tajovské za její dlouholetou 

práci kronikářky. 

Možná vás zajímá výsledek soutěže o nejlepší bábovku: 1. ing. Marie Tajovská, 

2. paní Helena Hrušková, 3. paní Ludmila Pospíšilová. Gratulujeme. 

Doufám, že se uvidíme příště.  
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Informace pro občany 

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

 

Listopad 
   

 
   

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

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

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

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

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

18.11. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452 

24.11. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804 

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

 

Prosinec 

 

 

 

 

  

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

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

8.12. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

9.12. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018 

15.12. MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998 

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

22.12. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 

23.12. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550 

24.12. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289 

25.12. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 

26.12. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046 

29.12. MDDr. Jež Jan Boskovice, Lidická 8 516 456 109 

30.12. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289 

 

    

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

so, ne a sv. 17 - 24h. 
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Jubilanti v měsíci  listopadu 2012 

 

Veselá Božena 70 let 

Sedláčková Božena 55 let 

Kohoutek Oldřich 55 let  

Sedláčková Anna 65 let 

Horáková Libuše 65 let 

Kubínová Božena 87 let 

Korbelová Anna 70 let 

Macháček Pavel 55 let 

 

 

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

 

 

A ještě několik listopadových pranostik: 

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá. 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. 

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí 

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. 

Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

