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Vážení spoluobčané,  

 

už jsme sice začali psát nový letopočet, děti ve škole finišují a vylaďují 

známky – znamená to tedy, že se blíží pomalu ale jistě pololetí – ale podzim 

jakoby se letos nechtěl vzdát své vlády. Ti starší z nás si sice libují - že to neklouže, řidiči -  

že se dobře jezdí, majitelé chodníků - že se nemusí odmetat a že se ušetří za posypový 

materiál, ovšem děti začínají být „nesnesitelné“, protože si ještě neužily koulovaček, 

bobování ani jiných zimních radovánek. No, co se dá dělat, přírodě neporučíš (i kdybychom 

moc chtěli). 

I v posledním měsíci loňského roku jsme si užili celé řady akcí. Jednak jsme se opět sešli 

několikrát k adventním koncertům, děti se ve velkém množství sešly na vánočním vyrábění, i 

ohňostroj byl (a zdá se, že účast na něm začíná patřit ke zvyklostem v naší obci).  

Zanedlouho najdete ve svých poštovních schránkách faktury za vodu spotřebovanou v roce 

2013. Kvůli špatné kvalitě vody v letních měsících platí drválovští občané pouze ¾ 

spotřebovaného množství (vodu spotřebovanou v měsících červen – srpen jim neúčtujeme). 

Připomínám, že fakturovanou částku je třeba zaplatit do konce března buď převodem nebo 

v hotovosti na OÚ. Zároveň je povinností všech občanů zaplatit za svoz TKO (částka zůstává 

beze změny: 550 Kč za osobu trvale hlášenou v obci nebo za rekreační objekt – viz Obecně 

závazná vyhláška 2/2012). 

Po kratší zimní přestávce začaly opět zemní práce na stavbě našeho vodovodního přivaděče. 

Podle plánu by celé dílo mělo být hotovo do konce května.  

Na podnět paní Bc. Pavly Kouřilové obecní zastupitelstvo odsouhlasilo v rámci sjednocení 

používaného místního názvu a zjednodušení jednání s úřady změnu názvu místní části 

Drvalovice na Drválovice (týká se samozřejmě i katastrálního území). Ministerstvo vnitra 

tuto změnu již ve svých číselnících zavedlo, uvidíme, jak se to zdaří ostatním institucím. 

Není třeba okamžitá výměna dokumentů (např. OP), v těch bude název Drválovice 

zaznamenáván při pravidelných výměnách. 

I v roce 2014 chceme zvelebovat naše životní prostředí. Jednak plánujeme výstavbu 

spojovací komunikace mezi Drválovicemi a Vanovicemi, dále bychom rádi dobudovali areál 

pro volnočasové aktivity (přístřešek u KD, ohrazení dětského hřiště). Připravujeme 

vybudování nové autobusové zastávky ve Vanovicích ve směru na Šebetov. Ve škole 

plánujeme výměnu podlah ve třídách. Budova Obecního úřadu by se měla dočkat nových 

vstupních dveří. 
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V tomto vydání Zpravodaje najdete pozvánku na další obecní ples. Tentokrát byla 

pořadatelská služba svěřena členům FS ČCE. Výtěžek půjde na dofinancování rekonstrukce 

kostelních věží. Podpořit celou akci můžete i v případě, že o účasti na plese nepřemýšlíte a to 

např. zakoupením lístku nebo svým příspěvkem do tomboly (můžete odevzdat na faře nebo 

na OÚ). 

Letos nás čeká „supervolební“ rok. V našich volebních okrscích sice nebudeme volit 

zástupce do Senátu ČR, ovšem v květnu proběhnou volby do Evropského parlamentu a na 

podzim volby do obecního zastupitelstva.  

Možná jste i vy krátce po Novém roce otevřeli třem 

králům, kteří vám popřáli vše dobré v novém roce. 

A dost možná, že i vy jste přispěli do Tříkrálové 

sbírky. Letos se v našich obcích vybralo 13.487 Kč, 

což je o 776 Kč víc, než vloni. Děkujeme všem, kdo 

se i v dnešní době umějí rozdělit s potřebnějšími. 

Vyřizujeme také poděkování vedení Oblastní 

Charity Blansko za připojení se k této sbírce.  

LF 

 

 

Zápis ze 48. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

Místo konaní: zasedací místnost OÚ Vanovice 

Datum konání: 16.12.2013 

Čas konání: od 18 h 

             Přítomni: Josef Čížek, Bc. Svatopluk Dračka, Mgr. Lenka Freitingerová, Martin Chalupa, 

Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Květoslav Sedláček (Čížek v 19h odešel) 

Omluven: Petr Dvořáček 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS 

Ověřovatelé: Miroslav Přibyl, Josef Pavlík 

 

Program jednání: 

 

1) Kontrola plnění  usnesení ze 47. zasedání zastupitelstva obce 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3) Schválení rozpočtu obce na rok 2014 

4) Stanovení ceny vodného na rok 2014 

5) RO č. 7 

6) Další úkoly a sdělení 

7) Návrh usnesení a závěr 

Schváleno jednomyslně 
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1. Kontrola plnění usnesení ze 47. zasedání zastupitelstva obce  

ZO bere na vědomí. 

 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

Kulturní výbor zasedal a předseda podal zprávu o konaných akcích: Dílničky, divadlo, 

koncerty, rozsvícení vánočního stromku… Paní místostarostka zprávu doplnila. 

ZO bere na vědomí. 

 

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2014 

Pan Dračka vznesl dotaz, zda někdo z obyvatel připomínkoval zveřejněný návrh rozpočtu. 

Paní místostarostka dotaz zodpověděla. 

Pan Sedláček vznesl připomínku, že by se místo osvětlení udělala v budově ZŠ výměna 

podlahy ve stejné hodnotě (§3113 položce 6121). 

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo rozpočet obce Vanovice na rok 2014.  

Zastupitelstvo dále jednomyslně schválilo rozpočtový výhled na rok 2014  - 2018. 

 

4. Schválení ceny vodného na r. 2014 

Proběhal diskuze mezi zastupiteli ZO. Pan Dračka navrhl přesunutí daného bodu na další 

zasedání ZO. 

Zastupitelstvo schválilo přesunutí bodu na další zasedání ZO jednomyslně. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 7 

ZO pověřuje místostarostku sestavením posledního RO pro rok 2013 s tím, že bude 

schváleno dodatečně na dalším zasedání ZO. 

Zastupitelstvem jednomyslně schváleno. 

 

6. Další úkoly a sdělení 

a) Souhlasné vyjádření občanů místní části Drvalovice se změnou oficiálního názvu na zažitý a 

běžně užívaný název Drválovice. Souhlasně se vyjádřilo 58 občanů Drvalovic. Změna 

oficiálního názvu Drvalovic na Drválovice od 1.1.2014 – zastupitelstvem jednomyslně 

schváleno. 

 

b) Zpráva z dílčího přezkoumání obce. Místostarostka zastupitelstvo seznámila s výsledkem 

dílčího přezkoumání obce – zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

c) Smlouva s JmK č. 22275/13/OKH na přivaděč pitné vody ve výši 300.000,- Kč – 

zastupitelstvo schvaluje jednomyslně a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

d) Smlouva s JmK č. 021853/13/OŽP na neinvestiční dotaci na zalesnění ve výši 38.070,- Kč – 

zastupitelstvo schvaluje jednomyslně a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

e) Dodatek č. 1 ke smlouvy s JmK č. 18/862/13/ORP na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ a 

MŠ Vanovice. Výše dotace zůstává beze změny – zastupitelstvo schvaluje jednomyslně a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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f) Smlouva s JmK č. 22347/13/OKH na odbornou přípravu zásahové hasičské jednotky ve výši 

1.520,- Kč – zastupitelstvo schvaluje jednomyslně a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

g) Dodatek č.1 ke smlouvě 4683 s Agrospolem, která upravuje výši nájemného na r. 2014 na 

74.031,- Kč – zastupitelstvo schvaluje jednomyslně a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

h) Nájemní smlouva na ovocný sad č. 21/2014, cena nájemného na r. 2014 je 2.356,- Kč – 

zastupitelstvo schvaluje jednomyslně a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

i) Starosta oslovil 3 firmy s žádostí o podání nabídky na výstavbu chodníku Vanovice – 

Drválovice a místní komunikace ze štěrkodrti k RD rodiny Melkových – VAPIS 

BOSKOVICE, DEAS a ARK STAV. Nabídky: 

 VAPIS BOSKOVICE – 245.991,- Kč vč. DPH 

 DEAS Boskovice– 203.291,- Kč vč. DPH 

ARK STAV – 285.971,- Kč vč. DPH 

 

Rozhodujícím kritériem byla cena vč. DPH, kdy nejnižší nabídku měla firma DEAS 

Boskovice. Proto místostarostka navrhla jako vítěznou firmu DEAS Boskovice. 

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo.  

 

j)  Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. VI územního plánu obce 

Vanovice včetně místní části Drválovice – zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

k) Společný souhlas se stavbou novostavby rodinného domu, plynovodní přípojka, domovní 

čistírna OV, oplocení a zpevněné plochy – pan Paračka – zastupitelstvo bere na vědomí 

 

l) Územní souhlas s umístěním stavby terénní úpravy – Sedláková, Drvalovice 19 – 

zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

m) Oznámení stavební úpravy – obnovy venkovního vedení VN 22kV v k.ú. Borotín od firmy 

ELING CZ s. r. o. – zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Úkol: 

1. Paní místostarostka vyřídí veškeré záležitosti potřebné k zoficiálnění názvu Drvalovic na 

Drválovice 

2. Paní místostarostka oznámí firmám výsledky výběrového řízení a vítěznou firmu požádá o 

návrh smlouvy o dílo. 

 

Další zasedání zastupitelstva se uskuteční 30. ledna 2014 od 18h v zasedací místnosti 

obecního úřadu Vanovice. 
 

 

Změna úředních hodin starosty obce  

Oznamujeme, že od 1.2.2014 se mění úřední hodiny pana starosty. Na OÚ bude přítomen:  
 

v pondělí a ve  středu v době od 16 – 18 hod. 
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POZOR NA ČERNÉ SKLÁDKY 

Díky pozorným občanům, kteří si všimli vznikající černé skládky 

v Drválovicích poblíž výletiště a díky nasazení zastupitele, pana 

Svatopluka Dračky, se nám podařilo vypátrat „zřizovatele“ této skládky a 

přimět ho k jejímu odstranění.  

 

                MUDr. Rula Machačová oznamuje změnu ordinační doby 

                                                     Ordinační doba 

 

                        Šebetov 117                                         Boskovice, Lidická 10 

_________________________________________________________________ 
 

Po        7.30  - 10.00                                             11.30 - 15.00   

                                                                      (11.30 - 13.00 poradna pro kojence) 

           Út      12.00  - 15.00                                              7.00 - 10.30 

 

        St         7.30  - 10.30                                            12.00 - 14.30  

(9.30 – 10.30 poradna pro kojence)   

         Čt                  -                                                        7.00  - 11.30      

(10.00 - 11.30 poradna pro kojence) 

         Pá         7.30  - 10.00                                           10.30 - 13.00   

 

         

Obec Vanovice a Farní sbor ČCE Vanovice  

zvou všechny   

milovníky hudby, tance a dobré zábavy  

na 

 8. obecní ples  
 

Kdy:   sobota 8. února 2014 od 20:00 

Kde:  kulturní dům ve Vanovicích  
 

 

K tanci a poslechu hraje skupina „Špunt“. 

Součástí programu je vystoupení skupiny „Vjechétek“. 

Připraveno bude bohaté občerstveníu. 
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Dětské okénko 

Milé děti, tentokrát pro vás sestavila kvíz paní Lenka Chalupová. Vyřešené 

hádanky nebo nakreslené výkresy vhoďte na podepsaném listu papíru do 

schránky na vstupních dveřích do OÚ nebo odevzdejte přímo v kanceláři OÚ do       

15.2.2014.  

Hádanky pro velké děti: 

 Tři muži se nazí potápějí v řece. Když vylezou z vody, mají jenom dva z nich mokré 

vlasy? Jak je to možné? 

Co to je? Na počátku je to černé, při použití rudé, na konci je to šedé. 

 Co je to? Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá. Věčně pije na své zdraví 

v brnění, co nerezaví. 

Co je to? Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc, než ty? 

 Doplň logickou řadu: Č 30 Č 31 S 31 Z 30 Ř 31 ? ? 

Kolik jich je – pátý a devátý?  

 Když je dnes pondělí, jaký den bude po dni před zítřkem? 

Které roční období najdeme v textu naší hymny? 

 

Úloha pro malé děti: 

 Namaluj svoji rodinu. 

Vyhodnocení proběhne na dětském maškarním plese. 

 

 

 

ZVEME VŠECHNY DĚTI NA  

MAŠKARNÍ PLES 

KDE: KULTURNÍ DŮM VANOVICE 

KDY: SOBOTA 22.2.2014 OD 15.00 HOD. 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ                 HUDBA                       

VYHODNOCENÍ HÁDANKÁŘSKÉ A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
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Informace pro občany 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 13 

hodin: 

 

Děti narozené v listopadu a v prosinci 

Eva Pecnová 14.11. 

Jolana Rejdová   2.12. 

 

Rodičům blahopřejeme. 

 

Jubilanti v měsíci  lednu a únoru 2014 

Dokoupilová Marie 21.1.  70 let 

Mahútová Pavlína   25.1.  70 let 

Sedláčková Stanislava 31.1.  70 let 

Chalupa Josef  22.2.  65 let 

 

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

Zpravodaj Vanovic - Drválovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na 

e-mailovou adresu: mistostarosta@vanovice.cz 

Leden     

    

1.1.2014 MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998 

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

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

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

12.1. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

18.1. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786 

19.1. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101  516 434 055 

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

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

    

Únor    

    

1.2. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 

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

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

9.2. MUDr. Chomátová Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 606 

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

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

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

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

 

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

So, Ne a sv. 17 - 24h.) 
  

  

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

