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Vážení spoluobčané,  

letos jsme poněkud porušili tradici a místo letního dvojčíslí se vám dostává do 

rukou už další číslo prázdninového Zpravodaje. Učinili jsme tak záměrně – v naší obci probíhá 

totiž tolik akcí, že bychom jich řadu s časovým předstihem, s jakým je nutno letní dvojčíslo 

připravit, vůbec nezachytili. 

Jednak proběhlo vyzdvižení druhé věže evangelického kostela. Mnozí z vás se dali zlákat a 

pozvat k této neobyčejné podívané již podruhé a jistě nelitovali. Počasí nám i nyní přálo, lidí se 

sešlo víc, než poprvé, a tak se akce vydařila. V současné době probíhají dokončovací práce včetně 

dokončení nátěrů fasády na průčelí kostela, takže na konci prázdnin už bude kostel jako nový. 

S měsíčním předstihem byla dokončena jedna ze stěžejních akcí plánovaných na letošní rok, a to 

výstavba nové komunikace v Drvalovicích spojující novou a původní zástavbu. Řemeslníci se 

činí také ve škole ve Vanovicích, kde firma STAVODOS provádí rekonstrukci tamního 

sociálního zařízení. Po dokončení stavebních prací budou prostory školy ještě vymalovány a i 

škola bude zářit novotou. 

V minulém Zpravodaji jsem se zmiňovala o kvalitě vody v Drvalovicích. Bohužel zlepšení, ke 

kterému došlo, nemělo dlouhého trvání. Stále se opakující situací se zabývalo zastupitelstvo obce 

na svém mimořádném zasedání v úterý 9.7.2013. Usnesli jsme se, že drvalovským bude při 

vyúčtování vodného za rok 2013 poskytnuta proporční sleva. 

Konal se také další ročník Malohanáckého řemeslného jarmarku. Úspěch měla krojovaná svatba 

předvedená souborem Kořeňák, jejíž součástí byla i svatební tabule. Při této příležitosti chci ještě 

jednou poděkovat všem hospodyním, které sponzorovaly svatební koláčky. Věřím, že spokojení 

byli nejen lidé z našeho okolí, ale i hosté z českých Vanovic, kteří mezi nás zavítali.                 LF 

 

Usnesení z 41. řádného zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.6.2013 

Místo konání a zahájení:  Zasedací místnost SDH Drvalovice, v 18:00 hodin 

Přítomni: Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Josef  Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav   

Přibyl, Josef Čížek, Mgr. Lenka Freitingerová, Renata Fojtová - účetní  obce  

Omluveni:    Martin Chalupa, Květoslav Sedláček 

Zapisovatel: Svatopluk Dračka 

Ověřovatelé: Miroslav Přibyl, Jiří Pinkava 

 

Program zasedání: 

1) Kontrola usnesení ze 40. zasedání zastupitelstva obce 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3) Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2012 

4) Přípravy 4. Malohanáckého jarmarku 2013 
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5) Další úkoly a sdělení 

6) Návrh usnesení a závěr 

 

ZO bere na vědomí: 

 Výsledek kontroly plnění úkolů z předcházejícího ZO   

 Zprávu o činnosti výborů  

 Oznámení MěÚ Boskovice – odbor výstavby, o zahájení kolaudačního řízení ve věci přístavby 

hospodářského objektu u RD č. 62 ve Vanovicích – manželé Sedláčkovi Oznámení MěÚ Boskovice – 

odbor výstavby, o vydání souhlasu s umístěním oplocení části pozemku náležícímu k RD č. 62 Ve 

Vanovicích 

 Oznámení MěÚ Boskovice – odbor výstavby, o vydání kolaudačního rozhodnutí ve věci novostavby 

umístěné na pozemku p.č. st. 96 kú. Drvalovice  - p. Gross 

 Žádost manželů Pavlíkových, Vanovice č. 51, o provedení opravy propadlého kanálu na místní 

komunikaci před jejich domem    

 Žádost MUDr. Srpové ve věci vybudování kanalizace pro odvod odpadních vod od její chaty a o 

možnost následného napojení její nemovitosti na tuto kanalizaci 

 Žádost manželů Krajcigerových ve věci vybudování kanalizace pro odvod odpadních vod od jejich 

chaty a o možnost následného napojení této nemovitosti na tuto kanalizaci 

 Žádost Státního pozemkového úřad o monitorování eroze a sesuvů půdy 

 Oznámení odboru výstavby MěÚ Boskovice o projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce 

Světlá 

 Žádost ČAD Blansko, a.s. o podání vyjádření k udělení licence na provozování veřejné linkové 

dopravy na lince Boskovice – Svitávka - Velké Opatovice 

 Zápis ze společného jednání o návrhu změny č. VI. Územního plánu obce Vanovice ze dne 

28.5.2013 

 Oznámení MěÚ Boskovice odboru výstavby o zahájení společného územního a stavebního řízení ve 

věci novostavby RD na pozemcích p.č. 297/3, 523, 301/3 a 299/7 k.ú. Drvalovice  

 Oznámení České pošty o konci doby platnosti datového trezoru 

 Revizní zprávu stavu el. zařízení v MŠ Vanovice, vzniklé závady budou odstraněny do 30.8.2013, 

zajišťuje Josef Pavlík 

 Žádost o souhlas s připojením na obecní vodovod, kanalizaci a pozemní komunikaci ve věci 

novostaveb RD (Farma Drvalovice) na pozemních p.č. 297/10 a 297/12  v k.ú. Drvalovice 

 Stížnost Mgr. Malachové z Boskovic na napadení jejího psa ze strany volně pobíhajících loveckých 

psů bude postoupena na KPPP MěÚ Velké Opatovice 

 Žádost pana Havlíčka ve věci žádosti o prodej obecních pozemků p.č. 1084/54 o výměře 58 m2,  

1084/55 o výměře 38 m2 a 1084/56 o výměře 24 m2 v k.ú. Vanovice za cenu 20,- Kč za m2, to vše 

v souladu s vyvěšeným záměrem prodeje uvedených pozemků s tím, že kupující připraví návrh kupní 

smlouvy a veškeré poplatky spojené s převodem vlastnického práva půjdou k tíži kupujícího  

 

ZO zamítá : 

 Žádost manželů Krajcigerových týkající se souhlasu obce s dočasným zbudováním jímky  

 



 
4 

ZO schvaluje: 

 Výběr spol. Deas Boskovice na opravu místní komunikace v Drvalovicích s cenovou nabídkou 

266.966,- Kč 

 Žádost SDH Vanovice o dovybavení zásahové jednotky o dvě kompletní sady hadic, předběžné 

náklady by činily cca. 30.000,- Kč 

 Žádost MěÚ Boskovice o příspěvek na nákup nového vyprošťovacího zařízení pro potřeby HZS JmK 

PS Boskovice. Schválen příspěvek 5.000,- Kč   

 Rozpočtové opatření č. 2, navýšení na straně příjmů o 138.300,- Kč, navýšení na straně výdajů o 

293.800,- Kč, opatření je přílohou zápisu 

 Zastupitelstvo obce Vanovice na svém 41. zasedání dne 24.06.2013 schválilo závěrečný účet obce a 

přijalo tato nápravná opatření: 

Zastupitelstvo obce uzavírá projednání závěrečného účtu celoročního hospodaření obce Vanovice za rok 

2012 souhlasem s výhradami, a přijímá tato nápravná opatření: 

1. Návrh rozpočtu obce bude vždy zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání 

v zastupitelstvu. Rozpočet na rok 2013 byl vyvěšen od 29.11.-17.12.2012 a schválen 17.12.2012 – 

doba zveřejnění byla splněna. 

2. Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání 

v zastupitelstvu. Závěrečný účet byl zveřejněn 07.06.-24.06.2013, schválen 24.06.2013 – doba 

zveřejnění byla splněna.  

3. Plán inventur neobsahoval stanovené údaje. Byl vypracován nový plán inventur. 
 

Usnesení bylo schváleno, a to jednohlasně. 

Příští zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 29.7.2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ 

ve Vanovicích. 

 

 

Zápis ze 42. mimořádného zasedání OZ konaného v úterý 9.7.2013 od 18.00 hod. v zasedací 
místnosti ve Vanovicích  
  
Přítomni: Petr Dvořáček, Jiří Pinkava, Martin Chalupa, Mgr. Lenka Freitingerová, 

Květoslav Sedláček, Josef Čížek, Josef Pavlík 

Omluveni: Miroslav Přibyl, Bc. Svatopluk Dračka 

Ověřovatelé: Josef Pavlík, Josef Čížek 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 

 

Program:  
  
1) Stanovisko obce k Záměru výstavby bioplynové stanice v obci Vanovice  

2) Kvalita vody v Drvalovicích  

3) Žádost o změnu územního plánu a záměr na prodej pozemků  

4) Návrh usnesení a závěr  
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Ad. 1 - Proběhla diskuse k záměru stavby bioplynové stanice Vanovice. K tomuto bodu přijalo 

zastupitelstvo toto usnesení (přijato jednomyslně): 

Obecní zastupitelstvo trvá na svém původním vyjádření a konstatuje, že doplnění studie se nezakládá na 
znalosti situace v obci.  
 
1. Rozčlenění dopravy:  

Některé trasy jsou vedeny po místních komunikacích, které jsou osazeny dopravními značkami 
zakazující vjezd vyznačených vozidel (B12) – ve Vanovicích se týká místní komunikace V Katrách (18c), 
v Drvalovicích místní komunikace (3c). Zpracovatel dodatku si nevyžádal od vlastníka komunikací 
pasportizaci a velmi pravděpodobně ani na Dopravním inspektorátu schválené osazení dotčených 
komunikací dopravními značkami. 

Procentuální rozdělení dopravy uvedené v doplněné studii neodpovídá rozložení pozemků, které 
AGROSPOL Knínice a.d. obhospodařuje. I v tomto bodě musíme konstatovat, že studie byla zpracována 
bez znalostí místních podmínek a zcela účelově. 
 
2. Pachová studie: 
 Nesouhlasíme se závěrem pachové studie č.e./ 3665/2013 kde se uvádí, že „V současné době nelze 
exaktně stanovit, zda dojde k obtěžování obyvatelstva pachovou zátěží… Skutečné emise pachových látek 
a následnou pachovou zátěž lokality může stanovit až měření emisí a případně imisí pachových látek při 
zkušebním provozu.“ V případě, že dojde ke stavbě bioplynové stanice a případná následná studie a měření 
by dokázalo, že příslušná lokalita je nadměrně zatížena pachy nebo hlukem, už nikdo stanici neodstraní. 
 
3. Stanovisko Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice: 
 Nesouhlasíme se souhlasným stanoviskem Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice, 
které souhlasí s umístěním Bioplynové stanice v uvedené lokalitě, která je v územním plánu obce Vanovice 
označena VŽ – zóna živočišné výroby. Jako přípustné funkční využití je zde uvedeno: areál pro umístění 
zemědělské a živočišné výroby, jako podmínečně přípustné funkční využití: pohotovostní byty a sklady. 
Jako nepřípustné využití jsou uvedeny stavby pro průmysl, které příliš zatěžují okolí a stavby pro 
průmyslovou výrobu. 
 
4. Dále upozorňujeme, že další body, ke kterým jsme se vyjadřovali, v doplněné studii nejsou zapracovány 
(otázka cyklostezky, zeleně apod.) Navíc připomínáme petici zaslanou k této problematice petičním 
výborem. 
 
Ad. 2 - Voda v Drvalovicích – někteří obyvatelé si opět stěžují na dodávanou vodu. Bohužel se potýkáme se 

stále stejnými problémy (v minulosti se železitý pramen používal bez použití filtru, proto došlo k usazení 

železa v potrubí). Vyřešení situace si slibujeme stavbou přivaděče (posílení vlastních pramenů, Křemílky 

budou moci být odstaveny). V září by měla začít stavba (do října by mělo být hotovo).  

K tomuto bodu přijalo zastupitelstvo usnesení (pro 5, 1 se zdržel):  

Drvalovským občanům, kteří odebírají vodu z veřejného vodovodu, bude při závěrečném vyúčtování 

přiznána proporční sleva.  

 

3. OZ projednalo žádost paní Lady Kučerové a pana Martina Kučery o změnu ÚP a odprodej pozemků (část 

parcely č. 718/8). Syn zmiňované chce na parcelách 718/20, 718/21 a 718/6 v kú. Vanovice stavět. Protože 

jsou tyto parcely v extravilánu, hrozí nebezpečí, že Stavební odbor MěÚ Boskovice žádost o změnu ÚP 
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obce nepodpoří. – Kontrolní výbor připraví do příštího OZ návrh vhodné výměny pozemků určených pro 

výstavbu.  

OZ vzalo na vědomí žádost o odkup pozemku 718/18. 

OZ uložilo kontrolnímu výboru připravit do příštího zasedání OZ návrh vhodné výměny pozemků určených 

pro výstavbu v obci. 

 

 

KNIHOVNA VE VANOVICÍCH OZNAMUJE: 

 Během prázdnin bude mít otevřeno v pátek POUZE od 18 – 19 hod. 

 

 

  

Informace pro ty, kdo vyhráli na obecním plese slevový kupon BONUSYS na vybraná 

představení v ND Brno. Platnost kuponu byla firmou BONUSYS prodloužena i na září 

2013. Bližší informace na http://bonusys.cz/kalendar?field_bro_ura_nid=442. 

 

 

 

 SPORT: 

3.8.2013 se uskuteční další ročník TENISOVÉHO TURNAJE Jiřího Dokoupila 

    10.8.2013 se koná VOLEJBALOVÝ TRUNAJ AMATÉRSKÝCH SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 

 

 

 

 

Upozorňujeme všechny děti z Vanovic a Drvalovic, že jako každý rok 

mají vstup na víceúčelové hřiště zdarma. Slevu mají i studující. 

 

 
 

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU konaná dne 25. května v Borotíně 

Družstvo starších mužů Sboru dobrovolných hasičů Drvalovice - 
opětovně tak jak v minulém roce 2012 úspěšně vybojovalo  III. místo 
ve své kategorii. Toto pohárové umístění je zajisté dobrou vizitkou 
činnosti a akčnosti našeho sboru. 
Družstvo soutěžilo pod vedením M. Geršla ve složení:  K. Valenta, S. 
Maršál, L. Marek, M. Ševčík, P. Přichystal ml. a strojník M. Přibyl, a 
opětovně dokázalo svým společným úsilím, že pokud je dobrá vůle, 
dílo se zdaří.                                                                                                    Karel Valenta 



 
7 

 

SSSDDDHHH   DDDrrrvvvaaalllooovvviiiccceee   zzzvvveee   dddooo   SSSaaaddduuu   SSSvvvooobbbooodddyyy   

 

333...888...222000111333   oooddd   222000...000000   hhhoooddd...   zzzááábbbaaavvvaaa   –––   hhhrrraaajjjeee   EEEmmmiiinnneeennnccceee   

111777...888...222000111333   oooddd   222000...000000   hhhoooddd...   zzzááábbbaaavvvaaa   –––   hhhrrraaajjjeee   PPPrrrooorrroookkk   

   

OOObbbčččeeerrrssstttvvveeennnííí   (((tttrrraaadddiiičččnnnííí   ssspppeeeccciiiaaallliiitttyyy)))   zzzaaajjjiiiššštttěěěnnnooo   

 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické zve  

na slavnostní koncert  

u příležitosti dokončení rekonstrukce věží kostela, 

který se koná 

v sobotu 17.8.2013 od 18.00 hod. 
Účinkuje: Tomáš Jeřábek, Naďa Blahová a jejich hosté. 

 

Součástí koncertu bude beseda o průběhu rekonstrukce věží. 

Vstupné dobrovolné. 

 

 

Několik vzpomínek na 4. Malohanácké řemeslné jarmark: 
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Zubní pohotovost v srpnu: 

3.8.  MUDr. Jílková   Rájec, Ol. Blažka 145    516 410 786  

4.8.  MUDr. Hošák   Adamov, U Kostela 4    516 446 428  

10.8.  MUDr. Houdková   Blansko, Pražská 1b    731 144 155  

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

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

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

24.8.  MUDr. Hosová   Rájec, Zdrav. středisko    516 432 138  

25.8.  MUDr. Klapušová   Poliklinika Blansko, Sadová 33   516 488 452  

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

   

MMUUDDrr..  RRuullaa  MMaacchhaaččoovváá  oozznnaammuujjee::   

1.8. ordinace z technických důvodů uzavřena – ordinuje se v Boskovicích 

16.8. - 30.8.2013 – čerpání dovolené 

 

 

Jubilanti v měsíci srpnu 

Marie Nováková    6.8.   87 let 

František Hrdý  25.8.   60 let 

 

Milým oslavencům přejeme hodně zdraví, radosti a pohody v dalším životě.  

 

 

Narození v měsíci červenci  

Dan Kalabus   27.7.2013 

 

Rodičům blahopřejeme a novorozenci přejeme do života vše nejlepší. 

 

 

SSSrrrpppnnnooovvvééé   ppprrraaannnooosssttt iiikkkyyy:::       

Jaký je srpen zpočátku, takový je až do konce. 

Když je v prvním srpnovém týdnu teplo, bude bílá zima. 

Pokud je na Vavřince (10.8.) slunce, budou medu plné hrnce. 

Jaký Bartoloměj (24.8.), takový celý podzim. 

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče 

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. 

Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. 

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. 

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

  
 

mailto:mistostarosta@vanovice.cz
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