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Vážení spoluobčané, 

 

Školní rok je v plném proudu, děti ve škole už dostaly první známky 

a zasedalo i zastupitelstvo, takže je čas na nový Zpravodaj. 

Asi se nejprve sluší zhodnotit akce, které proběhly o prázdninách. Bylo jich několik, 

vyžádaly si řadu dní příprav a mnoho energie pořadatelů, ale vesměs se vydařily - 

však jste se jistě řady z nich také zúčastnili. Byly to oslavy 140. výročí trvání SDH 

Vanovice, prázdninové zábavy v Drvalovicích, 3. Malohanácké jarmark nebo další 

ročník cyklovýletu okolo Malé Hané. Počasí nám přálo, někdy až moc (což např. 

jarmarku asi paradoxně uškodilo - byla totiž mnohem nižší návštěvnost, než jiné 

roky). Velmi dobře byl navštíven koncert ve vanovickém evangelickém kostele, 

který se konal 28.7. navečer.   

V sobotu 11.8.2012 proběhl další ročník volejbalového turnaje. Zúčastnilo se ho 9 

týmů, vyhráli opět Tygři z Velkých Opatovic. V sobotu 1.9.2012 na se na tenisovém 

kurtu konal tenisový turnaj, do kterého bylo přihlášeno 10 hráčů. Letos vyhrál 

Zbyněk Tajovský, druhé místo obsadil Jakub Karlíček, (vítěz loňského ročníku), na 

třetím místě se umístil Zdeněk Zoubek starší. Vítězům gratulujeme. 

Jak už jsem zmínila, i pro děti skončil čas volnosti a začal čas povinností. Do školky 

nastoupilo 25 dětí (podařilo se navýšit počet míst). Pozorný návštěvník jistě zjistí, že 

do školky bylo pořízeno několik kusů nábytku (tak, jak to po nás vyžadovala 

kontrola z hygieny). Během prázdnin ve školní budově proběhla celková 

rekonstrukce topného systému, takže ten, kdo znal původní kotelnu, by podzemní 

prostory školy vůbec nepoznal. 

A co nás v následujících týdnech čeká? 

Např. předpouťová zábava, kterou pořádají členové SDH Vanovice. 

Pouť ve Vanovicích v neděli 30.9.2012. 

Těšit se můžete ještě na jeden koncert v evangelickém kostele, který tentokrát 

připravuje MUDr. Rula Machačová se svými hosty. Přesný termín bude včas 

oznámen. 

V pátek  12.10. a v sobotu 13.10.2012 se budou konat volby do krajského 

zastupitelstva. 

A v sobotu 20.10. od 17.00 hod bude v KD Vanovice další posezení s našimi 

důchodci.            L.F.              
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Informace z OÚ Vanovice 

 

 Obec Vanovice-Drvalovice upozorňuje občany na platnost vyhlášky, 

která zakazuje nedovolené skladování odpadu na obecní či soukromý 

pozemek. K nepovoleným skládkám tak dochází např. v Drvalovicích a 

odpad jako jsou větve, shnilá jablka apod. je možno odvést do 

kompostárny v Boskovicích. Upozorňujeme občany, že při nedodržování 

vyhlášky bude dotyčnému občanovi bez výjimky udělena pokuta!!!  

 

 Žádáme všechny občany, aby neparkovali svá motorová vozidla na 

plochách veřejné zeleně.  

 

 Z důvodu odchodu účetní sl. Zouharové na mateřskou dovolenou ZO 

rozhodlo, že uvolněnou funkci na Obecním úřadě ve Vanovicích bude 

vykonávat místostarostka Mgr. Freitingerová. V měsíci říjnu budete 

informováni o změnách v úředních hodinách Obeního úřadu Vanovice. 

 

L.Z. 
 

 

Usnesení z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.8.2012 

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

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

Josef Čížek, Květoslav Sedláček 

Omluveni: Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl 

Zapisovatel: Zouharová Lucie, DiS. 

Ověřovatelé: Josef Čížek, Martin Chalupa 

Hosté:  Přichystal Pavel 

  Chladil Jiří 

  Braunschläger Ivan 

 

Program jednání:  

1. Kontrola plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce  

2. Zprávy o činnosti výborů za uplynulé období  

3. Projednání žádosti SDH Drvalovice o odprodej výletiště v Drvalovicích  

a žádost o poskytnutí půjčky na realizaci akce „Hasiči Drvalovice pro úsporu energií“  

4. Stav na plánovaných akcích  

5. Další úkoly a sdělení  

6. Návrh usnesení a závěr  

(jednomyslně schváleno) 
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1. Návrh starosty obce o vyjádření se k zařazení do programu opětovné projednání žádosti 

o výstavbu bioplynové stanice – 4 proti, 2 se zdrželi, 1 pro 

2. Kontrola plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce – jednomyslně schváleno 

3. Zprávy o činnosti výborů za uplynulé období 

Finanční výbor podal zprávu o finanční kontrole 

Ostatní výbory nezasedaly 

4. Projednání žádosti SDH Drvalovice o odprodej výletiště v Drvalovicích  

Jedná se o pozemky p.č. 108/2  o výměře 1 212 m2 a 108/3 o výměře 1478 m2 v k.ú. 

Drvalovice, které drvalovičtí hasiči dlouhodobě využívají, charakter pozemků ostatní 

plocha. 

Žádost o poskytnutí půjčky na realizaci akce „Hasiči Drvalovice pro úsporu energii“. 

Zároveň ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy o bezúročné půjčce. – jednomyslně 

schváleno 

Smlouva o výpůjčce st.pl. 18 o výměře 279 m
2
 v k.ú. Vanovice (OÚ Drvalovice) a to do 

31.12.2019, tj. po dobu udržitelnosti projektu s názvem „Hasiči Drvalovice pro úsporu 

energií“. Pověřuje starostu jejím podpisem – jednomyslně schváleno 

5. Stav naplánovaných akcí 

Rekonstrukce topení ZŠ a MŠ Vanovice – starosta podal informace o převzetí stavby a 

o kontrole z Jihomoravského kraje, který nám poskytl dotaci na realizaci projektu. 

Oprava sociálních zařízení v ZŠ a MŠ Vanovice – odloženo 

Zateplení ZŠ a OÚ Vanovice – dokončeno 

Zbytek akcí probíhá nebo začíná 

ZO bere na vědomí průběžnou zprávu o naplánovaných akcích 

 

6. Další úkoly a sdělení 

a) Oprava osvětlení před RD pana Špidlíka ve Vanovicích – jednomyslně schváleno 

b) Dopis spol. Agrospol, a.d. – opětovnou žádost o výstavbu Bioplynové stanice – ZO 

bere na vědomí 

c) Dopis z JmKraje o územním rozvoji – ZO bere na vědomí 

d) Návrh změny č. 1. města Letovice – ZO bere na vědomí 

e) Územní souhlas s umístěním stavby – oplocení pozemku p.č. 297/4 a 297/8 ve 

vlastnictví pana Miroslava Hrdého – ZO bere na vědomí 

f) Souhlas s umístěním a užíváním stavby pana P. Hegera – bere se na vědomí 

g) Smlouva o věcném břemenu mezi Obcí Vanovice a spol. E-on ohledně napojení garáže 

pana Hegera. Pověřuje starostu podpisem smlouvy – jednomyslně schváleno 

h) Dopis z JmKraje, který povoluje navýšení počtu žáků v MŠ Vanovice na 25 dětí – ZO 

bere na vědomí 
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i) Návrh změny č. 7 obce Šebetov – ZO bere na vědomí 

j) Stížnost paní Olivové ohledně volně se pohybujících psů v obci – ZO bere na vědomí 

k) Změna územního plánu č. 6 Obce Vanovice – změna spočívá ve změně funkčního 

využití  pozemku p.č. 737/5 z trvale zatravněné plochy na plochu s kulturním využitím 

a agroturistiku. Návrh územního plánu č. 6 – 7 pro, 1 se zdržel 

l) Svazek VaK - rekonstrukce páteřního vodovodu Velké Opatovice – Boskovice – ZO 

bere na vědomí 

m) Zpracování základní projektové dokumentace na napojení vodovodního řadu obce 

Vanovice na vodovodní přivaděč  Velké Opatovice – Boskovice, vč. rozpočtu celé 

trasy s možností realizace v r. 2013 – jednomyslně schváleno  

n) Žádost pana Jiřího Lamplota o odprodej stavebních pozemků  297/10 a 297/11, a 

žádost pana Ondřeje Strenka o odprodej stavebních pozemků 297/12 a 297/13 – 

jednomyslně schváleno 

o) Žádost Oddílu malé kopané o spolupořádání obecní plesu v r. 2013 – ZO bere na 

vědomí 

p) Partnerská smlouva o spolupořádání kulturních akcí mezi Obcí Vanovice a Farním 

sborem ČCE ve Vanovicích – jednomyslně schváleno 

q) Od 1.11.2012 do 30.4.2013, tedy po dobu mateřské dovolené účetní obce sl. 

Zouharové, bude účetnictví obce vykonávat externí účetní  firma e-REEV, s.r.o. Poté 

účetnictví přebere zpět sl. Zouharová – jednomyslně schváleno 

r) Zařazení kroje do majetku v hodnotě 5.685,- Kč – jednomyslně schváleno 

s) Žádost paní ředitelky Mgr. Jany Cikánkové o prominutí pokuty za porušení rozpočtové 

kázně – 1 zdržel se, 7 pro 

t) ZO schvaluje zveřejnění záměru na odprodej pozemků panu Tajovskému a SDH 

Drvalovice – jednomyslně schváleno 

 

 

Úkoly: 

1. Starosta obce vypracuje návrh smlouvy s SDH Drvalovice na odprodej pozemků 

p.č. 108/2 a 108/3 v k.ú. Drvalovice do příštího zasedání ZO 

2. Starosta obce odpoví paní Olivové na její stížnost na volně pobíhající psy 

3. P. Dračka do vyhlášky zapracuje, např. formou dodatku povinnost pro majitele psů, 

aby sbírali po svých psech exkrementy.  

4. Starosta obce do příštího zasedání ZO připraví kupní smlouvy s panem Jiřím 

Lamplotem a panem Ondřejem Strenkem na pozemky č. p. 297/10, 297/11, 297/12 

a 297/13 dle podaných žádostí ve stejném znění jako u ostatních kupních smluv na 

stavební pozemky v Drvalovicích. 

Mimořádné zasedání ZO se uskuteční 3.9.2012 od 18,00h na OÚ ve Vanovicích. 

Návrh usnesení schválen jednomyslně. 
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Usnesení z 29. mimořádného zasedání zastupitelstva obce ze dne 3.9.2012 

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

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

Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Květoslav Sedláček 

Omluveni: Bc. Svatopluk Dračka,  

Zapisovatel: Zouharová Lucie, DiS. 

Ověřovatelé: Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl 

(jednomyslně schváleno) 

 

Program: 

1. Zajištění mimoúčetních služeb v obci Vanovice 

2. Ostatní úkoly a sdělení 

3. Závěr 

Jednomyslně schváleno 

 

Ad1) Zabezpečení mimoúčetních služeb v obci Vanovice 

Návrhy: 1. Místostarostka Mgr. Freitingerová – uvolněná místostarostka 

  2. Zastupitel pan Pinkava – zaměstnanec obce 

Uvolněná místostarostka od 1.10.2012 do konce volebního období – 7 pro, 1 se zdržel 

 

Ad 2) Ostatní sdělení a úkoly 

a) Záměr na nájem pozemku č. 214/6 v k.ú. Vanovice 111 m
2
 – 7 pro, 1 se zdržel 

b) Stížnost pana Jana Čalouda Vanovice č.p. 125 na paní Mičkovou Vanovice č.p. 126. 

Stížnost se postupuje Oblastní hygieně Blansko a Stavebnímu úřadu Boskovice – 

bere se na vědomí 

Úkol: 

1. Paní místostarostka postoupí stížnost na Oblastní hygienu v Blansku a Stavební úřad 

v Boskovicích 

Příští konání ZO 24.9.2012 na OÚ Vanovice. 

Usnesení jednomyslně schváleno. 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro občany 

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

 

Září 

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

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

22.9. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499 

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

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

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

30.9. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
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Říjen 
   

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

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

13.10. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 

14.10. 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. 

 

Úmrtí v měsíci dubnu a srpnu 2012 

 

Cápal Zdeněk   nedožitých 88 let 

Kohoutek Jaroslav   ve věku  86 let 

Tajovský Slavomír   ve věku 78 let 

 
Pozůstalým a rodině upřímnou soustrast. 

 

Sňatek v měsíci srpnu 

 

Manželům Hanusovým přejeme na jejich společné cestě životem hodně štěstí, 

zdraví, lásky a co nejméně starostí. 

 

 

Narození dětí v červnu 

 

Antonín Charvát  Vanovice 166 

 

 

 

Jubilanti v měsíci  září 2012 

 

Bártová Marie  85 let     Kolářová Milada 90 let 

Čaloudová Jarmila  50 let     Pavlíková Zdenka 65 let 

Čejka Petr  87 let     Štrajtová Marie 88 let 

Kohoutek Stanislav  50 let     Ziman Zbyněk 50 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

