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Vážení spoluobčané,  

ve schránkách jste našli faktury za vodu, všem je tedy jasné, že nastal 

březen. V naší obci to znamená, že nastal čas placení. Poplatky za vodu 

zůstaly na loňské výši (tedy 30 Kč/m3 vody), poplatky za popelnice byly 

navýšeny na 550 Kč/osobu nebo rekreační objekt (viz Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů ze 17.12.2012), poplatky za psy zůstaly též 

nezměněny (50 Kč za psa jednoho, 70 Kč za psa dalšího). Poplatky se vybírají v úředních 

hodinách na OÚ ve Vanovicích. V Drvalovicích se budou poplatky vybírat ve středu 

27.3.2013 od 15.00 do 17.00 hod. Připomínám, že všechny poplatky mají být zaplaceny 

do 31.3.2013. 

Tak, to by byla méně příjemné informace. Nemůžu si ale odpustit alespoň malé ohlédnutí 

za letošní plesovou sezonou (byť nás čeká ještě jeden ples, a to ples školní, který se koná 

již tuto sobotu 9.3.2013). Jako pořadatelé se velmi osvědčili členové Malé kopané 

Panthers, kteří spolu se členy kulturního výboru spolupořádali 7. obecní ples. Na první 

pohled bylo zřejmé, že z těchto mladých lidí se stávají zkušení organizátoři, mají dobré 

nápady a spoustu nadšení a energie. A tak tajně doufám, že se pustí do organizování 

dalších akcí. Musím touto cestou ještě jednou poděkovat Lubošovi Kobylkovi i manželům 

Kohoutkovým, bez jejichž umění by náš ples nebyl tím, čím být má. Totiž velkou 

společenskou událostí na dobré úrovni. A nelze opomenout ani celou řadu štědrých 

sponzorů, kteří svými dary velmi přispěli ke skvělému výtěžku plesu. 

O něco později jsme se v KD sešli ještě jednou a to na dětském maškarním plese. Tady 

musím poděkovat především Lence Chalupové, protože právě ona je takovým „ideovým“ 

tahounem této události (vymýšlí téma plesu, obstará kostýmy pro pořadatele, zorganizuje 

soutěže pro děti i dospělé). A samozřejmě nesmím zapomenout na DJ Tajdu, který se 

postaral o hudební doprovod. Myslím, že se skvěle bavily nejen děti! 

Měsíc březen bude na kulturní vyžití poněkud chudší (ale vždyť je postní období a navíc 

organizátoři potřebují načerpat síly k další činnosti). Nepřehlédněte ovšem pozvánku 

k velikonočním dílničkám. A hned po Velikonocích se bude konat 2. ročník soutěžní 

přehlídky amatérských divadelních souborů a samozřejmě také Velikonoční turnaj 

neregistrovaných hráčů ve stolním tenise o pohár starosty. 

Chtěla bych také upozornit, že v následujících dnech projdou proměnou webové stránky 

obce. Pokud k nim budete mít jakékoliv konstruktivní poznámky a návrhy (především 

k jejich přehlednosti), sdělte nám je. 

LF 
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Usnesení z 35. zasedání OZ Vanovice konaného 4.2.2013 v 18.00 hod. na OÚ Vanovice 

Přítomni: Petr Dvořáček, Miroslav Přibyl, Bc. Svatopluk Dračka, Mgr. Lenka 

Freitingerová, Jiří Pinkava, Květoslav Sedláček, Josef Pavlík 

Omluveni: Josef Čížek, Martin Chalupa 

Ověřovatelé zápisu: Květoslav Sedláček, Josef Pavlík 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení ze 34. zasedání OZ 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Zpráva o přípravě akcí roku 2013 

4. Průběžná zpráva o zpracování výsledků inventarizace k 31.12.2012 

5. Příprava 7. obecního plesu 

6. Návrh dětského hřiště za KD 

7. Další úkoly a sdělení 

8. Návrh usnesení a závěr 

 

 Plnění usnesení vzato OZ na vědomí. 

 Zprávy výborů vzaty na vědomí. 

 OZ vzalo na vědomí zprávu o přípravě podání žádosti školy v rámci MAS Partnerství 

na rekonstrukci sociálního zařízení a na vybudování dětského hřiště. 

 OZ vzalo na vědomí zprávu o přípravě žádosti na MMR o dotaci na stavbu dětského 

hřiště. 

 OZ vzalo na vědomí informaci o stavu připravované stavby přivaděče a jednomyslně 

schválilo zadanou dokumentaci na změnu plánů rozvodu vodovodů a kanalizací 

v rámci JMK zadanou v souladu se schváleným záměrem stavby přivaděče. 

Schválilo její proplacení. 

 OZ vzalo na vědomí zprávy inventarizačních komisí.  

 OZ jednomyslně schválilo návrh dětského hřiště od firmy Flora servis v přibližné 

hodnotě 500 000 Kč. Realizovat se bude pouze v případě získání dotace. 

 OZ vzalo na vědomí odpověď KORDIS na stížnosti na změnu jízdního řádu. 

 OZ projednalo a rozhodlo vyvěsit záměr k užívání pozemku parcely č. 60/1 k.ú. 

Drvalovice.  

 OZ vzalo na vědomí žádost o odkoupení obecních pozemků p. Lamplota a p. 

Strenka. Kontrolní výbor celou věc projedná a podá stanovisko na příštím 

zastupitelstvu. 

 OZ vzalo na vědomí žádost SONS o finanční příspěvek na činnost organizace.  
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 OZ rozhodlo, že požádá ÚP o prodloužení pracovní smlouvy pro stávající pracovníky 

VPP v návaznosti na stávající smlouvy. 

 OZ vzalo na vědomí poděkování Oblastní Charity Blansko za připojení se 

k Tříkrálové sbírce. 

 OZ rozhodlo zadat J. Pětovi žádost o zpracování cenové nabídky na údržbu topolů.  

 OZ jednomyslně schválilo Smlouvu o výpůjčce a smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene s R. Buryškou a ing. Buryškovou (p.č. 1084/1 za 

20Kč/m2 jednorázově). Pověřuje starostu jejím podpisem. 

 OZ jednomyslně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

na p.č. 956/1 v k.ú. Vanovice s JMK (250 Kč za bm. a to jednorázově). Pověřuje 

starostu jejím podpisem. 

 OZ rozhodlo přeposlat loňskou částku na rozvoj sportu na účet Sokola Vanovice 

(1361138309/0800). 

 

Usnesení z 36. zasedání  OZ konaného 25.2.2013 v 18.00 hod. na OÚ Vanovice 

Přítomni: Petr Dvořáček, Bc. Svatopluk Dračka, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Josef 

Pavlík, Mgr. Lenka Freitingerová, Martin Chalupa 

Omluveni: Květoslav Sedláček, Josef Čížek 

Hosté: Renata Fojtová, účetní 

Ověřovatelé: Martin Chalupa, Miroslav Přibyl 

OZ jednalo dle upraveného programu: 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení z 35. zasedání ZO 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Projednání zprávy o výsledku inventarizace k 31.12.2012 včetně návrhů na vyřazení  

4. Návrh na podání Žádosti o dotaci v rámci PRV JMK 2013 

5. Návrh na zařazení správního území obce do působnosti  ISÚ MAS Partnerství 

venkova na období 2014 - 2020 

6. Stav na plánovaných akcích 

7. Schválení výběrové komise a zadání výběrového řízení na rekonstrukci 

zdravotechniky v ZŠ a MŠ Vanovice 

8. Další sdělení a úkoly 

9. Návrh usnesení a závěr 
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 OZ vzalo plnění usnesení na vědomí. 

 OZ vzalo na vědomí zprávy o zasedání kulturního, finančního i kontrolního výboru. 

 Projednalo žádosti pana Strenka a pana Lamplota o odkup obecních pozemků. 

Nesouhlasí s jejich odkupem kromě p.č. 748/7 145 m2 1085/10 320 m2. 

Místostarostka písemně seznámí oba žadatele s výsledkem jednání OZ. 

 OZ projednalo zprávu účetní R. Fojtové o průběhu inventarizací a jednomyslně ji 

schválilo. Jednomyslně schválilo návrh na vyřazení předmětů z majetku obce 

v celkové hodnotě 20 161Kč. 

 OZ jednomyslně schválilo žádost školy o přeúčtování majetku z účtu 022.19 na 

028.19 i předložený seznam vyřazovaných předmětů. 

 OZ jednomyslně schválilo RO č. 5/2012 a RO č. 1/2013. 

 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na rekonstrukci zdravotechniky ve škole ve 

výši 200 000 Kč z PRV JMK na rok 2013. 

 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o finanční podporu v oblasti požární ochrany 

z JMK na rok 2013 do výše 26 000 Kč. 

 OZ jednomyslně schválilo zařazení správního území obce Vanovice do působnosti 

ISÚ MAS Partnerství venkova na roky 2014 – 2020 realizované MAS Partnerství 

venkova se sídlem Vísky. 

 OZ schválilo složení výběrové komise na realizaci výměny zdravotechniky na ZŠ a 

MŠ (Josef Pavlík, Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl, Jiří Pinkava, Martin 

Chalupa) i harmonogram přijímání nabídek (do 15.4. 2013 do 12 hod. ) a otvírání 

obálek ( 15.4.2013 v 17.00 hod.). 

 OZ vzalo na vědomí stav na probíhajících přípravách na stavbu dětského hřiště. 

 OZ vzalo na vědomí oznámení o skácení vrby ve středisku Agrospol Knínice. 

 OZ vzalo na vědomí odpověď Odboru dopravy JMK na stížnost na dopravní 

obslužnost obce. 

 OZ vzalo na vědomí záměr rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny 

Populus maximowicz x Populus nigra podaný obchodní společností JaPol group 

s.r.o. na pozemcích p.č. 773/1, 773/2 a 773/3 v k.ú. Vanovice. 

 OZ vzalo na vědomí návrh zadání územního plánu obce Borotín. 

 OZ jednomyslně odsouhlasilo zadání zakázky na skácení tůje na hřbitově, omlazení 

topolů panu J. Pětovi včetně skácení jedle u hasičské zbrojnice.  

 OZ vzalo na vědomí informaci projektanta bioplynových stanic o záměru uspořádat 

besedu o stavbě bioplynové stanice.   
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 OZ jednomyslně schválilo bezplatný pronájem  pozemku v k.ú. Drvalovice p.č. 60/1 

kynologům zastoupeným p. Jiřím Bohatcem, kteří se jako jediní ozvali na záměr 

obce. Předloženou smlouvu O bezplatném pronájmu jednomyslně schválilo a 

pověřilo starostu jejím podpisem. 

 OZ ukládá starostovi požádat DEAS o zpracování nabídky opravy cesty od paní 

Novákové, Drvalovice 58 a komunikace V Dražkách ve Vanovicích. 

 

Příští zastupitelstvo bude 25.3.2013 v 18.00 hod. na OÚ Vanovice. 

 

 

  

 

 

           POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY 

 

         ZVEME VŠECHNY DĚTIČKY NA VEL´KONOČNÍ DÍLNIČKY. 

         ZVEME TAKY DOSPĚLÉ, AŤ JE TO TU VESELÉ. 

 

         DÍLNIČKY SE KONAJÍ V NEDĚLI, 24.3.2013 OD 15.00 HOD. V SÁLE NA 

         ZÁLOŽNĚ. 

         BUDE DOBŘE, KDYŽ SI S SEBOU VEZMETE VYFOUKNUTÁ VAJÍČKA  

         (NA KRASLICE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manželé Zálešákovi vás zvou 

    do svého nového  

                                      PAPÍRNICTVÍ NIKY,  

které otevřeli v Boskovicích, Bezručova 12. 

               e-mail: papirnictviniky@seznam.cz 
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 

 

Již po třetí se konal v sobotu 23.2.2013 ve Vanovicích 

karneval pro děti. V zaplněném sále Kulturního domu 

přivítali všechny přítomné hlavní postavy z pohádky 

Mrazík. Do kostýmů zapůjčených v půjčovně „U 

ryšavého kocoura“ v Boskovicích byly převlečeni 

téměř všichni členové kulturního výboru. Připravili si 

malou improvizovanou scénku, aby ukázali ducha 

celého odpoledne. Děti úspěšně zdolaly jak 

Mrazíkovu překážkovou dráhu, tak kopečkovou zmrzlinu 

jako odměnu za předvedení masek. Během pohádkového 

odpoledne bylo možné zakoupit párek v rohlíku „U dvou 

loupežníků“, které představovali Martin Chalupa a 

Svatopluk Dračka a domácí muffiny, řezy a bábovky v 

„Chaloupce na kuří nožce“, kde obsluhovaly dvě Baby Jagy 

v zastoupení p. Bohatcové z Vanovic a p. Geršlové 

z Drvalovic. Za dobu 

strávenou u prodeje všem moc děkujeme. Chaloupku na kuří 

nožce vlastnoručně vyrobila Jana Štěpánová z Vanovic a myslím, 

že sklidila pochvalu a obdiv nejen od kulturního výboru.  

Celé odpoledne se tancovalo, soutěžilo, hrálo a také losovalo. 

Sešlo se nám bezmála 100 drobných cen, za které děkujeme 

Obci Vanovice, členům kulturního výboru, Janě Čížkové za 

nádherný dort a Pohostinství Sedláčkovi za stolní hru. Samozřejmě by také karneval nemohl 

proběhnout bez ozvučení a výzdoby. Za to děkujeme Zbyňku Tajovskému a manželům 

Kohoutkovým z Drvalovic. Zvláštní poděkování patří panu Freitingerovi za věrohodné ztvárnění 

Mrazíka, Tereze Pavlíkové za Ivánka a Veronice Kalasové za podobu dědečka Hříbečka.  

Myslím si, že kulturní výbor věnoval přípravě karnevalu 

hodně času a je rád, že jste všichni přišli a snad se i 

dobře bavili. Je to pro nás krásný a dobrý pocit, když 

vidíme váš zájem. Největším poděkováním a odměnou 

za naši práci je radost a štěstí v očích dětí. Výdělek 

z maškarního plesu bude použit na další akce pro děti a 

dospělé. Fotky určitě naleznete na webových stránkách 

obce Vanovice. 

Ještě jednou děkuji všem, kteří se, dovolím si říct, na 

zdařilém karnevalu podíleli.                                                         Za kulturní výbor Lenka Chalupová 
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UPOZORNĚNÍ: 

Již několikrát jsme vás upozorňovali na to, abyste do svých příbytků nevpouštěli cizí osoby 

nabízející vám produkty všeho druhu, bez nichž rozhodně nemůžete dále žít. Začíná jaro a 

lze předpokládat, že takových osob se opět objeví celá řada. Proto: POZOR! 

 

Rádi bychom vás také upozornili na další nebezpečí, které na vás číhá. Nejrůznější 

agentury a různé osoby začaly našim občanům rozesílat nabídku k odkoupení pozemků. 

Vyzýváme vás, abyste své pozemky prodávali s rozmyslem a to nejlépe lidem, jejichž 

existenci a záměry si můžete ověřit. 

 

 

 

Další ročník Velikonočního turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním 

tenise o pohár starosty se koná v sobotu 6.4.2013 od 9.00 hod. v KD 

Vanovice. Srdečně zvou pořadatelé. 

 

 

 

 

 

Jubilanti v měsíci březnu 

Luboš Pospíšil  22.3.  65 let 

 

11. února oslavil své 50. narozeniny pan Stanislav Hartman z Drvalovic. Omlouváme se za 

to, že jsme ho opomněli uvést v minulém Zpravodaji. 

 

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

 

 

 

Úmrtí v měsíci únoru  

Jarmila Chramostová, Vanovice ve věku nedožitých 85 let 

Jiřina Nečasová, Vanovice ve věku nedožitých 84 let 

 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 

. 

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

