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Vážení spoluobčané,  

protože v průběhu měsíce dubna začnou stavební práce na výstavbě skladu 

u KD, bude třeba, abyste dbali na bezpečnost svou a především svých dětí. 

Protože jsme zjistili, že občanům naší obce nejsou jasné principy 

vyvěšování černého praporu na budově OÚ, chceme to touto cestou 

napravit.  

Černá barva je v našich končinách spojována s výrazem smutku. Proto prapor v této 

barvě vyvěšujeme v okamžiku, kdy zemřel některý ze zaměstnanců obce (VPP, 

knihovnice,..) nebo její současný či bývalý funkcionář (starosta,..). Dále jeho vyvěšením 

deklarujeme svou solidaritu s oběťmi násilí či přírodních katastrof doma a ve světě 

(proto byl na doporučení hejtmana kraje vyvěšen na Škaredou středu – jako vyjádření 

solidarity s oběťmi atentátu v Bruselu). Doufáme, že tento prapor budeme muset 

vyvěšovat už jen výjimečně. 

                      LF 

 

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 30.3.2016 od 17:00 h 
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vanovicích 
 
Přítomni: Jiří Bohatec, Petr Dvořáček Bc. Svatopluk Dračka, Mgr. Lenka Freitingerová, 

Lenka Chalupová, Martin Chalupa, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 
Omluven: Milan Geršl 
Ověřovatelé: Jiří Bohatec, Miroslav Přibyl 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 
Host: Ing. Ivo Veselý 
 

Program:    
 

1. Představení programu „ Obec občanům“ firmy Teera Group zástupcem Ing. Ivo 
Veselým 

2. Kontrola plnění úkolů ze 19. zasedání zastupitelstva  
3. Zprávy o činnosti výborů 
4. Smlouva se zhotovitelem „Přístavba KD – skladu“ 
5. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s. 
6. Smlouva o poskytování služeb provozu profilu zadavatele a elektronického nástroje – 

Portál pro vhodné uveřejnění 
7. Připomínky a doplnění zápisu do kroniky 
8. Různé, závěr    
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Usnesení č.: 

  1/20: OZ jednomyslně schválilo program zasedání. 

2/20: OZ schválilo spolupráci s firmou Teera Group a do příštího zasedání bude ZO předložen 

konkrétní návrh dohody o součinnosti při uspořádání veřejného řízení domácností v 

oblasti nakupování energií pro občany s názvem projektu „Obec občanům“. 

3/20: OZ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání OZ.  

4/20: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. 

5/20: OZ schválilo Smlouvu o dílo na provedení stavby Přístavba kulturního domu – sklad s 

firmou STAVBY JZL s.r.o. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

6/20: OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330036727/001 přípojka NN 

k P. Hegerovi. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

7/20: OZ schválilo Smlouvu o poskytování služeb provozu profilu zadavatele a elektronického 

nástroje – portál pro vhodné uveřejnění s novým provozovatelem QCM, s.r.o.. ZO 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

8/20: OZ bere na vědomí oznámení E-ON Distribuce o přerušení dodávky el.energie (5.4.2016). 

9/20: OZ bere na vědomí zprávu o plánované povodňové prohlídce. 

10/20: OZ bere na vědomí informaci o plánové uzavírce žel. přejezdu v Knínicích. 

11/20: OZ bere na vědomí výzvu – vyjádření k podanému odvolání a oznámení o pokračování 

územního řízení a pozvání k ústnímu jednání dne 26.4.2016 od 9:00 h na váze v 

Agrospolu ve Vanovicích (bioplynka). 

12/20: ZO schválilo smlouvu o poskytnutí kulturních služeb – divadelní spolek teaTrum Velké 

Opatovice. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

13/20: ZO schválilo smlouvu o zajištění kulturních služeb – Obec Vranová. ZO pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

 

 

 

 
Kadeřnictví Z. Kouřilová oznamuje, že bude mít otevřeno v úterý 5.dubna a 
ve středu 20.dubna v obvyklých časech. 
 

 
 
 

V sobotu 2. dubna odpoledne se konal další ročník 

velikonočního turnaje pro místní neregistrované hráče ve 

stolním tenise. V letošním roce se ho zúčastnilo 13 hráčů, 

z toho 5 žen a 8 mužů. Turnaj se konal v příjemné 

atmosféře, soutěžící si užili mnoho legrace a navíc při hře 

spálili spoustu kalorií  . Foto a výsledky z turnaje 

najdete dole.  
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Pátá třída a moje pocity o ní 

Škola začínala jako obvykle 1. září, protentokráte v úterý. A já měl změnu. Asi si říkáte, 

že začátek nového školního roku v úterý není žádná pozoruhodná změna, ale ono nejde 

o úterý. Jde o něco úplně jiného… 

Totiž - v první, druhé, třetí i čtvrté třídě jsem byl v ročníku sám. Předtím jsem v tom 

neviděl rozdíl, protože ve škole jsme 1.-2. a 3.-5. ročník spolu ve třídě. 

Ale rozdíl v tom je a to se dostávám k té změně. Do naší školy přestoupil jeden z  kluků, 

co chodil do školy do Vísek, jmenuje se Lukáš. Lukáš sice chodil do Vísek, ale je z 

Pamětic, kde bydlím i já.  

Trochu jsme se znali, ale jen od vidění. Lukáš byl také ve třetí a čtvrté třídě sám, takže to 

byla změna pro nás oba. S Lukášem jsme se velice rychle skamarádili a naše přátelství 

stále trvá.   

A tak šel čas v páté a především v poslední třídě na ZŠ Vanovice. Oba nás učení ve škole 

baví a snažíme se mít dobré známky, ale ne doslova, protože dobře je za 3. Takže se 

vlastně snažíme na výbornou. Baví nás také proto, že máme dobré paní učitelky. O 

Vánocích jsme si spolu vyměňovali dárky. Jenom mě mrzelo, že Lukáš nemohl po 

Vánocích jezdit s námi na plavání do Boskovic. 

Nyní je téměř konec měsíce března a před námi tři měsíce školního roku 2015/2016. 

Máme za sebou drakiádu, besedu s myslivci, vánoční besídku, již výše zmíněnou výuku 

plavání, enviromentální výukový program v lesní škole Jezírko, tradiční Školní ples a tím 

zdaleka aktivity naší školy nekončí. Čeká nás besídka ke Dni matek, školní výlet a snad i 

nějaké to filmové představení v šebetovském kině. Zatím jsou moje pocity o páté třídě 

velice kladné a myslím, že na Základní školu ve Vanovicích jen tak rychle nezapomenu… 

Maxmilián Ladislav Skuda, žák 5. ročníku) 

 

 
 
Členové SDH Vanovice vás zvou na slet čarodějů a čarodějnic, který se 
koná za KD ve Vanovicích 30.4.2016 od 19 hod. Proběhne soutěž o 
nejkrásnější koště. Občerstvení zajištěno. 
 

 
 
SDH Drválovice bude ve 2. polovině dubna pořádat akci DEN ZEMĚ spojenou s úklidem 

obce. Přesný termín bude upřesněn podle klimatických podmínek. 

 

 

SDH Vanovice svolává na pátek 8.4.2016 v 19 hod. v hasičské zbrojnici členskou 

schůzi. Na programu bude příprava sletu čarodějnic a hasičského dne v Boskovicích. 

Účast důležitá!! 
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5. ročník soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů 
 
9.4.  Jasinovské divadýlko: Spadla do propasti, aneb jak to bylo   
s macechou 
16.4. Divadelní spolek teaTrum Velké Opatovice: Rodina je základ státu 
(Ray Cooney) 
23.4. NAHOĎ Vranová: Past na Myši (Agatha Christie) 

 
Představení se budou konat v kulturním domě ve Vanovicích vždy od 18 
hodin. Vstupné dobrovolné.  
 
Po odehrání posledního představení bude vyhlášen vítěz přehlídky. 
 
 
 
 
Název hry: Spadla do propasti aneb jak to to bylo s macechou 

Autor: JIMIMA SKÁZELSKÁ (JIŘÍ SKÁLA, MICHAL ZELINKA, 

MARCELA SKÁLOVÁ) 

Stručný obsah hry: 

Jak to bylo s pověstí o Macoše doopravdy? Co je skutečnost a co 
pověst? Našim muzikálem, Vás zavedeme do doby, kdy vyplave na 
povrch neotřesitelná skutečnost o této pověsti. Hlavním motivem 
muzikálu je láska, ovšem její znázornění zde není prezentováno 
v příliš romantické podobě, jak by se dalo od hlavního motivu 
očekávat, nýbrž v podobě dosti drsné. Celým muzikálem Vás bude navíc provázet živá 
hudební skupina, která zahraje lidové písničky známé i ty méně známé, ale vždy sloužící 
k posunutí dějové linie. Těšit se můžete také na audiovizuální efekty a řadu dalších 
maličkostí, kterými se budeme snažit upoutat vaši pozornost a vysloužit tak závěrečný 
potlesk. 

 
 
 
ŠACHOVÝ TURNAJ 
TJ Sokol Vanovice, z.s. pořádá v neděli 10. 4. 2016 od 9.00 h v KD šachový turnaj 
pro neregistrované hráče z Vanovic a Drválovic. Vypsána je jedna kategorie bez 
rozdílu věku a pohlaví. Kvůli přípravě hracího materiálu a systému turnaje je 
třeba znát počet účastníků předem.  
Přihlášky přijímá Fr. Kubín, Vanovice 39, tel. 721 651 452 do 9. 4. 2016. Nejúspěšnější 
obdrží poháry. 
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Pořadí velikonočního turnaje neregistrovaných hráčů:    
     
Kategorie muži:      
1.   Zoubek Zdeněk st.      
2.   Dračka Svatopluk        
3.   Palbuchta Jaroslav      
4.   Palbuchta Kryštof      
5.   Chalupa Marek       
6.   Vlk Petr      
7.   Pavlík Josef      
8.   Chalupa David  

Kategorie ženy: 

1. Vrbasová Kristýna 

2. Krejčiřínová Linda 

3. Dračková Jitka 

4. Špidlová Jitka 

5. Chalupová Lenka 

 
     
 
 
 
E-ON Distibuce a.s. oznamuje, že dne 5.4.2016 od 12 – 13 hod. bude v Drválovicích 
vypnuta elektrická energie. 
 
 
 
 
 
S předstihem oznamujeme občanům, že od 21.5.2016 od 7.00 hod. do 24.5.2016 do 
20.00 hod. bude železniční přejezd v Knínicích uzavřen. Objízdná trasa povede přes 
Drválovice, Pamětice, Vísky a Sudice (silnice čII/374, III/37414, III/37415, III/37417, 
III/37414, III/3744, II/374). 
 
 
 
 
Od středy 5.4.2016 se od 18.00 hod. v sále Záložny budou konat pravidelné 
zkoušky pěveckého sboru Vlastimil.  
Noví zpěváci především ze stran mužů vítáni! 
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Pohotovost zubní 

Duben          

2.4. MDDr. Staňková K.  Boskovice, Lidická 8   516 453 998 

3.4. MUDr. Staňková V.  Jedovnice, Zdrav. středisko  516 442 726 

9.4. MUDr. Stojanov   Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479 

10.4. MUDr. Ševčíková B.  Blansko, Svitavská 1A   516 416 386 

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

17.4. MUDr. Štrajtová   Černá Hora, Zdrav. středisko  608 220 806 

23.4. MUDr. Šumberová  Lysice, Komenského 429   516 472 227 

24.4. MUDr. Švendová   Křtiny, Zdrav. Středisko   516 439 404 

30.4. MUDr. Tomášková  Blansko, Pražská 1b   734 177 800 

    

STOLNÍ TENIS 
Regionální přebor  III. třídy 

Rudice A – Vanovice A  8 : 10 
Body: Kubín Fr. 2,5  Tajovský Z. 2,5  Klement R. 2,5  Gonšor M. 2,5 
 

Vanovice A – Rohozec B  11 : 7 
Body: Kubín Fr. 4  Gonšor M. 2,5 Lébiš P. 2,5  Klement R. 2 
 

Regionální přebor IV. třídy 
 

Svitávka B – Vanovice B  10 : 8 
Body: Kubín Fr. 3,5  Ševčík Fr. 2  Lébiš P.  1,5  Chlup R. 1 
 

Olešnice B – Vanovice B  9 : 9 
Body: Kubín Fr. 3,5 Lébiš P. 3,5  Ševčík Fr. 1,5 Chlup R. 0,5  
 
 

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

 
Jubilanti v měsíci dubnu: 

Blažena Pinkavová  Vanovice  91 let 
 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho 

krásných let života. 

 

Úmrtí v měsíci březnu: 

Rozová Vlasta  55 let   
 

Pozůstalým a rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.     
 

 

 

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

