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Vážení spoluobčané,  

během měsíce září bylo dokončeno zateplení přístavby kulturního domu ve 

Vanovicích. V současnosti se rozbíhá výstavba bezbariérového přístupu do KD 

včetně rekonstrukce vstupního schodiště. Dílo by mělo být dokončeno do 

27.10.2015. Omlouváme se návštěvníkům naší knihovny i provozovny kadeřnictví, že musejí 

používat zadní vchod do budovy. 

Už v minulém Zpravodaji jsme se zmiňovali o tom, že prosakuje požární nádrž v Křemílkách. 

Po bližším ohledání jsme zjistili, že je její havarijní stav si vyžádá nejen rekonstrukci, ale přímo 

generální opravu. V současnosti je zpracováván projekt na tuto akci (pro předpokládanou 

finanční náročnost akce se pokusíme získat dotaci z JMK). 

Během letních měsíců se na několika lokalitách v obecních lesích rozmnožil kůrovec v takové 

míře, že jsme byli nuceni zahájit těžbu (především na drválovsku).  

A ještě jednou chci zmínit „akci kompostéry“. Většina zájemců si je už vyzvedla a mnozí z vás 

je jistě už užívají. Objednali jsme několik kusů navíc, proto je stále ještě možnost o pronájem 

kompostérů projevit zájem (platí pro ty, kdo si celou věc rozmysleli až po termínu). Ty, kdo si 

kompostéry objednali a ještě si je nevyzvedli, žádáme, aby tak po předchozí domluvě se 

starostou obce učinili co nejdříve. V těchto dnech byly dodány i velkoobjemové kompostéry, 

které budou umístěny ve Vanovicích za regulační stanicí plynu u sportovního areálu, u dolního 

rybníka, za hřbitovem a v  v Drválovicích v nové ulici).  

V minulých dnech byl na webových stránkách obce (informace z obce) i na nástěnkách 

v Drválovicích a v chodbě OÚ ve Vanovicích návrhy nových jízdních řádů. Žádáme vás, abyste 

své připomínky (pokud možno v písemné formě) odevzdali na OÚ nejpozději do 12.10.2015 

do 12 hod.                                                                                                                   LF 

 

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 9.9.2015 od 17h 
ve Vanovicích 
 
Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, 

Milan Geršl, Martin Chalupa, Lenka Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl
  

Ověřovatelé:  Petr Dvořáček, Milan Geršl 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 
 
Program:    

1. Návrh smlouvy o dílo – Vstup do KD 
2. Návrh smlouvy o dílo – Fasáda Kuchyň KD 
3. Dodatek k nájemní smlouvě 
4. Různé, závěr   
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Usnesení: 
1/13: OZ jednomyslně schválilo program zasedání. 

2/13: OZ jednomyslně schválilo smlouvu s firmou Stavodos s. r. o. na zhotovení vstupu 

do KD Vanovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

3/13: OZ jednomyslně schválilo smlouvu s firmou Zednictví Maršál Stanislav na 

zhotovení fasády na části budovy KD ve Vanovicích a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

4/13: OZ jednomyslně schválilo dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 4683/2010 

k pozemku p. č. 297/7 v k. ú. Drválovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

5/13: OZ jednomyslně schválilo smlouvy č. 15245334 o poskytnutí podpory ze SFŽP na 

pořízení kompostérů a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

6/13: OZ jednomyslně schválilo smlouvy o výpůjčce a darování na kompostéry v rámci 

„Systému odděleného sběru BRKO v obci Vanovice“ a pověřuje starostu 

podpisem smluv s jednotlivými zájemci. 

7/13: OZ bere na vědomí těžbu stromů napadených kůrovcem v obecním lese v k. ú . 

Drválovice.  

8/13: OZ bere na vědomí informaci o doručení potvrzené smlouvy z MZ na odprodej 

rybníka v obci. 

 

 

 

Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 30.9.2015 od 

18.00 h v Drválovicích 

 

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

Milan Geršl, Martin Chalupa, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 

Omluven: Lenka Chalupová 

Ověřovatelé:  Jiří Bohatec, Miroslav Přibyl 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

 

Program:    

1. Kontrola plnění úkolů ze 13. zasedání zastupitelstva  

2. Zprávy o činnosti výborů 

3. Návrh kupní smlouvy a smlouvy o provedení práce s firmou LESCUS 

4. Vydání změny č. VII ÚP obce Vanovice vč. místní části Drválovice 

5. Rozpočtové opatření 9 

6. Různé     
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Usnesení:                                                                                           

1/14: OZ jednomyslně schválilo program zasedání. 

2/14: OZ bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze 13. zasedání zastupitelstva obce. 

3/14: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. 

4/14: OZ schválilo kupní smlouvu s firmou Lescus a pověřuje starostu jejím podpisem. 

5/14: OZ schválilo smlouvu o provedení práce s firmou Lescus (těžba lesa napadeného 

kůrovcem) a pověřuje starostu podpisem. 

6/14: OZ schvaluje vydání změny VII. Územní plánu obce Vanovice formou opatření 

obecné povahy. 

7/14: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9. 

8/14: OZ schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK číslo  

031925/15/OKH.        

9/14: OZ bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu České pošty na OÚ Vanovice.. 

10/14: OZ bere na vědomí žádost právní zástupkyně zastupující MUDr. Srpovou. 

11/14: OZ bere na vědomí zprávu o činnosti přestupkové komise Velké Opatovice za I. 

pol. 2015. 

12/14: OZ bere na vědomí informaci o došlých dotacích. 

13/14: OZ bere na vědomí výzvu k podání odvolání na BPS. 

14/14: OZ bere na vědomí kontrolní prohlídku p.č. 223/1 k.ú. Vanovice. 

15/14: OZ bere na vědomí cenovou nabídku firmy Generali Pojišťovna na pojištění 

obecního majetku. 

16/14: OZ bere na vědomí informaci o jednání s předsedou Spotřebního družstva 

Jednoty o zbudování dlažby před prodejnou Jednota Vanovice. 

17/14: OZ bere na vědomí informace o změnách a možnosti připomínkovat změny 

jízdních řádů. 

18/14: OZ schvaluje žádost o povolení skácení stromů na obecním pozemku před 

domem Vanovice č.p. 32. 

19/14: OZ schvaluje žádost o povolení zbudování přístupového chodníku na obecním 

pozemku před domem Vanovice č.p. 32. 

20/14: OZ bere na vědomí oznámení o zahájení společného jednání – Farma Drválovice. 

21/14: OZ schvaluje skácení jedle před bývalou „fabrikou“. 

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 

V sobotu 17.10.2015 se od 15 hod. v sále Záložny ve Vanovicích koná tzv. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Jsme rádi, že po delší odmlce můžeme tuto akci 

uspořádat. Rodičům přejeme mnoho radosti z jejich ratolestí, moudrost a trpělivost při 

jejich výchově. 
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PROSBA O SPOLUPRÁCI 
 

V letních měsících jsme na okně v chodbě OÚ nalezli následující fotografii. Pomozte nám 

s identifikací vyfotografovaných osob. Děkujeme. 

 

 

 

 

SBÍRKA ŠATSTVA PRO DIAKONII 
 

V sobotu 7.11.2015 proběhne sbírka šatstva pro Diakonii Broumov. Čisté 

šatstvo v pytlích nebo v krabicích můžete v KD odevzdávat od 9 – 11 hod. 

 

 

Z NAŠÍ E-MAILOVÉ SCHRÁNKY 
 

Děkujeme členkám kulturní komise a obecnímu úřadu za přípravu 

"Posezení s důchodci".  Zvláště pak za velmi pěkný program a bohaté 

občerstvení. 

                                                      Vděční senioři z Drválovic a Vanovic 



 

6 

POSEZENÍ S DŮCHODCI 
 

V sobotu 3.10.2015 se konalo další posezení s důchodci. Sešla se opět pěkná společnost. 

Díky členům kulturního výboru (především jeho předsedkyni paní Lence Chalupové) se 

přítomní senioři dobře bavili (písničky 30. let v podání manželů Procházkových, módní 

přehlídka dobových klobouků, vystoupení mladého Mistra kouzelníka). Dobrou 

atmosféru pomohlo vytvořit i bohaté občerstvení. Musíme opět konstatovat, že ti, co 

pozvání nepřijali, mohou jen litovat. Jako důkaz, že se přítomní dobře bavili, přikládáme 

několik fotografií. 
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CVIČILI JSME V HELSINKÁCH 
 

Ve dnech 12.-18. července 2015 se konala v hlavním městě Finska 15. světová 

gymnaestráda. Zúčastnilo se 52 zemí s celkovým počtem 26 tis. sportovců. Z České 

republiky nás přijelo 836. Hromadnou skladbu ČASPV s názvem "Nádherný svět" 

inspirovanou melodiemi Louise Armstronga a Elly Fitzgeraldové cvičilo 272 žen s 

obručemi a 72 mužů s medicimbaly. Mezi 

nimi 1 muž a 2 ženy z TJ Sokol Vanovice. 

Skladbu diváci odměnili výjimečně 

dlouhým potleskem a odborníci slovy 

uznání. Skladba byla k vidění pouze v 

Helsinkách a nebude už nikde 

prezentována. Gymnaestráda skončila, 

zážitky zůstávají.                   František Kubín 
 

 

Zubní pohotovost 

Říjen       

        

3.10.  MUDr. Pernicová  Boskovice, Růžové nám. 16   774 177 804 

4.10.  MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9   516 412 422 

10.10. MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4   516 417 621 

11.10. MDDr. Potůček  Blansko, Mahenova 13   516 419 538 

17.10. MUDr. Roth   Ostrov, Zdrav. středisko  516 444 326 

18.10. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 

24.10. MUDr. Řehořek  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

25.10. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko   516 414 291 

28.10. MUDr. Sládek  Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 

31.10. MUDr. Srpová  Letovice, J. Haška 12   604 760 665 
 

Jubilanti v měsíci říjnu: 
 

Miroslav Horák   Vanovice  70 let 

Emilie Přichystalová  Vanovice  50 let 

Ivo Sedláček   Vanovice  55 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

