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Vážení spoluobčané,  

i v letošním roce dostáváte do ruky prázdninové dvojčíslo.  A i tentokrát 

vám chceme poskytnout řadu informací.  

V úterý 30.6.2015 byl v učebně školky ukončen 

školní rok 2014/2015. Slavnostně byli „vyřazeni“ 4 

žáci páté třídy a hned 9 žáčků školky. Všem přejeme 

hodně úspěchů v místě jejich dalšího vzdělávání 

(bohužel ne všichni školkáčci pokračují v naší škole).  

Hned ve středu 1.7.2015 byla předána budova školní 

kuchyně řemeslníkům z firmy Letostav Letovice, 

kteří se pustí do výměny oken, opravy střechy atd. Připomínám, že školka bude 

v provozu do 10.7.2015. 

Během prázdnin bude pokračovat malířská firma ve výmalbě budovy OÚ (schodiště a 

chodby, poté postupně všechny kanceláře). 

I letos chceme podpořit sportovní aktivity mladých a proto i o letošních prázdninách 

nabízíme místní mládeži do 18 let užívání víceúčelového hřiště se slevou. 

V neděli 5.7.2015 se od 11 hod. bude v areálu Drválovského výletiště konat závod 

orientačního běhu, který je součástí závodu Cena Střední Moravy 2015, konaný Klubem 

orientačního běhu Konice. Občerstvení zajišťuje SDH Drválovice. Využijte této jedinečné 

příležitosti a přijďte závodníky podpořit. 

Zveme vás k účasti na dalším ročníku cyklovýletu Okolo Malé Hané. Zatím k nám sice 

nedorazily plakáty, ale už teď si můžete ve svých diářích zaškrtnout sobotu 29.8. – 

tentokrát se startuje v Malé Roudce. Místním rozhlasem vyhlásíme prodej 

slosovatelných vstupenek na tuto akci. 

Přejeme všem pěkné léto.          LF 

 

 

 

SDH Vanovice zve v sobotu 25.7.2015 od 17 hod. k posezení 

v areálu KD Vanovice. Přichystány budou makrely, vychlazené pivo 

a voda křemílková. Vstup volný. 



 

3 

Usnesení z 9. zasedání OZ 8.6.2015 v 17 hod. ve Vanovicích 

Přítomni: Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Milan Geršl, 

Lenka Chalupová, Martin Chalupa, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 

Omluveni: Jiří Bohatec 

Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 

 

Program: 

1. Výběr zhotovitele akce „ZŠ a MŠ Vanovice  oprava budovy kuchyně a školy“ 

2. Smlouva se zhotovitelem 

 

Usnesení č. 1/9: OZ jednomyslně schválilo program jednání. 

Usnesení č. 2/9: OZ jednomyslně schválilo firmu Letostav Letovice. 

Usnesení č. 3/9: OZ jednomyslně schválilo předloženou smlouvu o dílo s firmou 

Letostav a pověřilo starostu jejím podpisem. 

 

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 29.6. 2015 od 

18.00 h ve Vanovicích 

Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, 

Milan Geršl, Lenka Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 

Omluven: Martin Chalupa 

Ověřovatelé: Lenka Chalupová, Petr Dvořáček 

Zapisovatel: Lenka Freitingerová 

 

Program:    

1. Kontrola plnění úkolů z 8. a 9. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Závěrečný účet obce 

4. Účetní závěrka obce a ZŠ a MŠ Vanovice 

5. Záměr prodeje pozemku  

6. Smlouva o pronájmu pozemku 

7. Různé, závěr 

 

Usnesení č.: 

1/10: OZ jednomyslně schválilo program zasedání. 

2/10: OZ vzalo na vědomí plnění usnesení z 8. a 9. OZ. 

3/10: OZ vzalo na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů. 
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4/10: Zastupitelstvo obce Vanovice schvaluje Závěrečný účet Obce Vanovice za r. 2014 s 

výhradou: 

- s celkovými příjmy po konsolidaci ve výši 8 361 041,94 Kč 

- s celkovými výdaji po konsolidaci ve výši 6 455 998,09 Kč 
- s financováním ve výši 1 905 043,85 Kč podle předloženého materiálu. 

5/10: Zastupitelstvo obce Vanovice schvaluje účetní závěrku obce za r. 2014 a souhlasí s 

celoročním hospodařením a finančním vypořádáním obce Vanovice za rok 2014 

včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a 

přijímá tato opatření: 

 - obec bude postupovat v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 a 3  zákona č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

- obec bude postupovat v souladu s Českým účetním standardem pro některé 

vybrané účetní jednotky č. 708 bod 5.2 a 5.5.2 – odpisování dlouhodobého majetku              

6/10: OZ jednomyslně schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Vanovice za rok 2014. 

7/10: OZ jednomyslně schválilo rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 

Vanovice za r. 2014.                                    

8/10: OZ jednomyslně schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 243/2 v k.ú. 

Vanovice o výměře 2461m2 (orná půda). 

9/10: OZ schválilo roční pronájem pozemku 60/1 v k.ú. Drválovice na 1000 Kč/rok. 

10/10: OZ schválilo předloženou nájemní smlouvu na pozemek p.č. 60/1 v k.ú 

Drválovice a pověřuje starostu jejím podpisem. 

11/10: OZ schválilo jednomyslně firmu Tlamka zahradní technika Boskovice na realizaci 

projektu Systém odděleného sběru BRKO. 

12/10: OZ jednomyslně schválilo předloženou smlouvu o dílo s firmou Tlamka zahradní 

technika a pověřilo starostu jejím podpisem. 

13/10: OZ schválilo předloženou příkazní smlouvu s p. Milanou Štěpánkovou na 

výběrové řízení za cenu 27 000 Kč. 

14/10: OZ schválilo smlouvu o dílo s p. Milanou Štěpánkovou EUROPROJEKT na 

zajištění administrace výběrového řízení.  

15/10: OZ jednomyslně schvaluje předloženou studii bezbariérového vstupu do budovy 

KD Vanovice jako podklad pro další jednání. 

16/10: OZ schvaluje předloženou studii přístavby KD - sklad a souhlasí s pokračováním 

příprav k podání žádosti o stavební povolení. 

17/10: OZ se usneslo v roce 2015 užívat individuální žádosti o granty se závěrečným 

vyúčtováním. V roce 2015 bude uvolněno na grantové záležitosti 50 000 Kč. 

18/10: OZ vzalo na vědomí informaci starosty o podepsané smlouvy na dodávku plynu s 

ENERGY TRADING. 
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19/10: OZ jednomyslně schválilo výjimku z počtu žáků na školní rok 2015/2016.  

20/10: OZ vzalo na vědomí informace starosty o jednání Svazku obcí pro výstavbu R-43 

a o konání tradičního pochodu.                                                                                

20/10: OZ vzalo na vědomí předběžný souhlas Jednoty Boskovice s rekonstrukcí prostor 

před prodejnou ve Vanovicích a s umístěním kontejnerů v roce 2016 a o snížení 

ceny nemovitosti v Drválovicích na 999 000 Kč. 

21/10: OZ vzalo na vědomí informaci starosty o podepsání smlouvy na dotaci s JMK na 

Rekonstrukci střechy kuchyně školy. 

22/10: OZ jednomyslně zamítá žádost o umístění retardéru na místní komunikaci 6C 

v Drválovicích a rozhodlo o realizaci pozemní značky „Pozor děti“. 

23/10: OZ vzalo na vědomí znalecký posudek mostu ve Vanovicích. Dopravní 

inspektorát bude požádán o umístění omezující značky. 

24/10: OZ vzalo na vědomí pokračování územního jednání BPS Vanovice dne 28.7.2015 

na vrátnici Agrospol a.d. Knínice ve Vanovicích. 

25/10: OZ vzalo na vědomí přípravy k vypracování Programu rozvoje obce. Je třeba 

vypracovat tzv. zásobník projektů. 

26/10: OZ vzalo na vědomí   RO č. 5 

27/10: OZ vzalo na vědomí informace o zanešeném přívodu vody do požární nádrže ve 

Vanovicích, chystaném dotačním titulu Ministerstva životního prostředí na obnovy 

sadů a rozhodnutí MěÚ Boskovice o hromadné sportovní akci (orientační běh). 

 

Z činnosti SDH Drválovice 
Po zdárně provedené komplikované opravě chladicího systému naší hasičské stříkačky 
PS-12, která musela být provedena v odborné dílně a jež byla hrazena z fondů obecního 
úřadu, se jednotka SDH Drválovice opět zařadila do zásahového stavu.  I když zde je 
třeba uvést, že bude nutno provézt obnovu a doplnění materiálně technického vybavení 
a to zejména zakoupením nových hadic. 

 Dne 12. 4. 2015 byla naše opravená hasičská mašina prověřena při námětovém 
cvičení vyhlášeném starostou OÚ. Úkolem bylo „Zdolání technického zásahu – 
čerpání vody při čištění vodní nádrže OKA v katastrálním území obce Vanovice“. 
Při společném cvičení dvou místních sborů v náročných terénních podmínkách, za 
slunečného nedělního rána, byla prověřena akceschopnost vanovského a 
drválovského  sboru. 

 Dne 24. 4. 2015 – jako již tradičně proběhl v Drválovicích „Den země“.  Drválovští 
se po zimním období aktivně pustili do úklidu nejen svých domovů a zahrádek ale 
i okolí své obce, které jim rozhodně není lhostejné. Zaměřili jsme se na okolí 
přístupových komunikací a dále hlavně na hasičské Výletiště. Zvláště letos 
musíme spokojeně uvést, že do této činnosti se k nám přidávají i další noví občané 
drválovští. Vždyť přece nejde jen o nějakou zájmovou skupinu lidí, ale o to 
prosazovat myšlenku, že chceme nadále žít v čistém a zdravém životním 
prostředí.    
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 Dne 8. 5. 2015 proběhlo v areálu Výletiště v Drválovicích vyproštění větrem 
poškozených stromů. Jejich dřevní hmota bude použita na obnovu-výrobu nových 
lavic a stolů na výletišti. 

 Dne 9. 5. 2015 se drválovské soutěžní družstvo SDH zúčastnilo I. kola požárního 
sportu, které se letos konalo za krásného jarního počasí ve vzorně připraveném 
sportovním areálu v obci Uhřice. Tato již tradičně silně obsazená soutěž, kdy do 
popředí se probojovala družstva, jejichž secvičenost byla přímo ukázková, byla i 
pro nás velkou inspirací. Rozdíly mezi družstvy byly opravdu jen vteřinové.  Naše 
družstvo starších mužů splnilo svou disciplínu.  Obsadili jsme 5. místo, těsně za 
vanovským družstvem.  I zde dokázali drválovští, že dokážou podat řádný výkon.  

 A do nejbližšího budoucna – tedy z plánu na měsíc červenec:  
 Dne 5. 7. 2015 proběhne v areálu Výletiště Drválovice a v okolním lesním masívu  

velká prestižní akce – „Závody v orientačním běhu – Cena střední Moravy 2015“. 
Akci pořádá Klub orientačního běhu Konice.  SDH Drválovice zabezpečuje 
materiálně technické zajištění na Výletišti v Drválovicích.  Jste zváni na příjemné 
posezení s občerstvením na Výletišti, s možností shlédnou tuto netradiční závodní 
disciplínu. 

  
                                                                                                                              

Za výbor SDH Drválovice -  K. Valenta 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba kadeřnictví: 

Paní Kouřilová oznamuje, že kadeřnictví ve Vanovicích bude v červenci 

otevřeno takto: ve středu 15.7. a 29.7. vždy od 14 – 17 hod. 

Protože v současné chvíli paní Kouřilová ještě srpnové termíny nezná, 

sledujte informace na vstupních dveřích do KD. 

 

 

Kulturní výbor zve všechny děti na DEN S VEČERNÍČKEM, který se bude 

konat v sobotu 15.8.2015 od 15 hod. v areálu KD. Občerstvení bude 

zajištěno. 
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8 

Zubní pohotovost 

Červenec  

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

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

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

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

12.7. MUDr. Nečasová  Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2  607 812 963 

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

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

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

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

        

Srpen       

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

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

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

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

15.8. MUDr. Křížová   Knínice u Boskovic     516 452 808 

16.8. MUDr. Kubínová  Boskovice, Nemocnice Boskovice  516 491 263 

22.8. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429    516 472 460 

23.8. MDDr. Kučerová P.  Lysice, Komenského 429    516 472 460 

29.8. MUDr. Semrádová  Sloup, Zemspol, 221    516 435 203 

30.8. MUDr. Kupková  Poliklinika Blansko, Sadová 33   516 488 457 

 

Jubilanti v měsíci červenci a srpnu: 

Lydie Zemánková         let 

Pavel Lébiš    50 let 

Stanislav Melka   60 let 

Vlasta Rozová   55 let 

Miloslava Nečasová  60 let 

Jiří Chlup    60 let 

Pavel Chlup    60 let 

 

Karel Zoubek   55 let 

Stanislava Kohoutková  75 let 

Jiří Kučírek    50 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: vanovice@vanovice.cz. 

mailto:vanovice@vanovice.cz

