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Vážení spoluobčané,  

jaro je v plném proudu, tráva roste jako divá a naši zaměstnanci mají co 

dělat, aby obec nezarostla jako Růženčino království. Ale dost romantiky. 

V uplynulém období jsme se dozvěděli, že jsme byli úspěšní v získávání 

dotací z rozpočtu JmK. Na rekonstrukci knihovny v Drválovicích jsme 

získali 45 000 Kč. Rekonstrukci bychom rádi dokončili co nejdříve, aby Drválovští opět 

mohli využívat služeb místní knihovny.  

Další dotaci, a to ve výši 200 000 Kč, jsme získali na stavbu skladu u KD. V pondělí 2.5. si 

převzala firma STAVBY JZL s.r.o. staveniště a hned vzápětí začala se stavbou. Prosíme, 

abyste dbali na bezpečnost svou a především svých dětí, budete-li se v místech kolem 

stavby pohybovat. 

Další dotací, která by měla posílit náš obecní rozpočet, je dotace určená na opravu 

požární nádrže v horní části obce ve výši 300 000 Kč. Výběrové řízení vyhrála firma 

EKOTERM CZ. Po podpisu smlouvy o dílo bude oprava zahájena. 

Finanční úřad nám oznámil, že v Boskovicích byla zrušena pokladna. Přestože se blíží 

termín plateb domovní daně, nemusíte si dělat starosti. Finanční úřad bude obyvatelům 

zasílat složenky, které byste měli v pobočkách Pošty podávat bez poplatku. (Bohužel  

pobočky Pošta Partner tyto složenky nepřijímají. Máme ovšem echo, že problém se již 

řeší.) 

Ve škole proběhl zápis dětí do první třídy (školní rok 2016/2017). Jak se zdá, příštích 

prvňáčků bude dost (7-8).  Věříme, že se do školy těší a že si z ní odnesou spoustu 

důležitých informací a dovedností. 

Z pověření paní ředitelky MŠ a ZŠ Vanovice oznamujeme, že zápis do mateřské školy 

proběhne v pondělí 16.5.2016 (během dne). 

                      LF 

 

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 27.4.2016 od 17:00 h 
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vanovicích 
 
Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Mgr. Lenka Freitingerová, Milan Geršl, 

Lenka Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 
Omluven: Martin Chalupa, Petr Dvořáček 
Ověřovatelé:  Mgr. Lenka Freitingerová, Milan Geršl 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS.  
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Program:    
 

1. Kontrola usnesení z 20. zasedání zastupitelstva  
2. Zprávy o činnosti výborů 
3. Výběr zhotovitele chodníku před prodejnou 
4. Smlouva se zhotovitelem chodníku před prodejnou 
5. Výběr zhotovitele „Oprava požární nádrže“ 
6. Smlouva se zhotovitelem „Oprava požární nádrže“ 
7. Výběr zhotovitele – rekonstrukce místního rozhlasu 
8. Různé  

 
Usnesení: 
1/21: OZ jednomyslně schválilo program zasedání. 

2/21: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce. 

3/21: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. 

4/21: OZ schválilo jako vítěznou firmu na zhotovení chodníku před Coop Vanovice firmu 

Romana Smékala s cenovou nabídkou 92.449,- Kč.  

5/21: OZ schválilo smlouvu o dílo s firmou Roman Smékal, Světlá 122 s cenovou 

nabídkou 92.449,- Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

6/21: OZ schválilo jako vítěze výběrového řízení na „Opravu požární nádrže“ firmu 

EKOTERM CZ Letovice s cenovou nabídkou 769.456,- Kč vč. DPH.  

7/21: OZ schválilo smlouvu o dílo na „Opravu požární nádrže“ s vítěznou firmou 

EKOTERM CZ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

8/21: OZ schválilo jako vítěze výběrového řízení jako zhotovitele rekonstrukce místního 

rozhlasu JD Rozhlasy s cenovou nabídkou 124.328,- Kč s DPH.  

9/21: OZ bere na vědomí seznámení s výsledkem povodňové prohlídky na vodním toku 

Semíče. 

10/21: OZ schválilo Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. nSIPO 06-280/2012 s Českou 

poštou s.p. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.  

11/21: OZ schválilo dohodu o součinnosti v 1. fázi projektu Obec Občanům na zajištění 

obecní energetické soutěže pro domácnosti. Pověřuje starostu podpisem dohody.  

12/21: ZO bere na vědomí informaci o nutnosti vytýčení a zpřesnění hranic pozemku 

cesty parc. č. 1040 v k. ú. Vanovice. 

13/21: ZO bere na vědomí zprávu o jednání s firmou Aquatis. 

14/21: ZO bere na vědomí odpověď Jednoty Boskovice ohledně prodeje jízdenek IDS. 

15/21: OZ schválilo smlouvu o zajištění technického dozoru na „Přístavba KD – sklad“ 

s panem ing. Františkem Učněm na částku 21.000,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

16/21: ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2. 

17/21: OZ neschválilo žádost pana Strenka a pana Lamplota o prodloužení termínu 

kolaudace pozemků v Drválovicích do 31.12.2016. 
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V dubnu probíhal další ročník (již pátý) divadelní přehlídky amatérských 
divadelních souborů. Letos se akce obzvlášť vydařila. Bylo vydáno 130 
vstupenek, 30 diváků shlédlo všechna tři soutěžní vystoupení, minimálně 48 
diváků navštívilo 2 divadelní představení (ale pravděpodobně jich bylo 
více). Znamená to, že divadelní přehlídku v letošním roce navštívilo víc jak 

230 lidí. 
  
Letošní ročník vyhrál divadelní soubor TeaTrum Velké Opatovice s divadelní hrou 
Rodina je základ státu (Ray Cooney). Na druhém místě byl začínající divadelní soubor 
Jasinovské divadýlko se svým provedením hry Spadla do propasti, aneb jak to bylo 
s macechou. Třetí místo si odnesli členové divadelního spolku NAHOĎ Vranová 
s detektivní hrou Past na myši (Agatha Christie).  
 
Cenu pro diváky získal Matyáš z Prahy 6. 
 
 

 

Od 18. ledna do 25. dubna 2016 probíhal každých 14 dní pod 

záštitou kulturního výboru obce Vanovice na Obecním úřadě kurz 

šití pro začátečníky. Kurz vedla paní Jana Bohatcová z Vanovic. 

Do kurzu se mohl přihlásit kdokoli z místních občanů, ale 

podmínkou byl vlastní šicí stroj. Přihlásilo se 6 zájemkyň a ve 

skutečnosti kurz dokončily jen tři. V kurzu jsme se naučily ušít kabelu, polštářek, sukni, 

přišít zip, opravit kalhoty či záclony a něco málo o oděvních střizích. V souvislosti 

s kurzem ještě Jana Bohatcová ušila nové vyšívané potahy do kolébky na vítání občánků. 

Tímto bych chtěla paní J. Bohatcové velmi poděkovat za ochotné a trpělivé vedení 

tohoto kurzu a za individuální přístup během něj. Pokud by byli další zájemci z řad 

našich občanů, je možné ještě jeden kurz pro začátečníky na podzim  tohoto roku udělat.                                                               

Za KV Lenka Chalupová 

 

 

 

ZŠ  a MŠ Vanovice ve spolupráci s KV Vanovice zve všechny na 
besídku ke Dni matek, která se koná v neděli 8.5.2016 od 
14:00 hodin v KD Vanovice.  
Po skončení bude připraveno občerstvení.  
Srdečně zve kulturní výbor. 
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Hasičský den v Boskovicích 
Dne 16. dubna 2016  proběhl v Boskovicích HASIČSKÝ DEN. Zástupci SDH Vanovice se 

této události také zúčastnili.  
 
Ve slavnostním průvodu byl nesen i náš 
prapor.  
Historii hasičstva je věnována výstava 
v Muzeu regionu Boskovicka, (Hradní 1), 
kterou můžete navštívit do 29.5.2016. 
jedním z exponátů je i již zmiňovaný 
prapor SDH Vanovice. 
 
Foto ze slavnostního nástupu 

 
 
 
 

 
Paní knihovnice ing. Marie Tajovská oznamuje, že knihovna ve Vanovicích 
bude dne 27. května 2016 z technických důvodů zavřena. 
 

 
 
 
 

I v letošním roce budeme pro zájemce objednávat dřevěné brikety 
z tvrdého eko-dřeva. Typ ENERGO HARD TOP (průměr 90 mm) stojí cca 
4700 Kč za paletu. Typ RUF HARD stojí cca 3800 Kč za paletu (960 kg). 
 
Zájemci nechť se k odběru přihlásí do středy 11.5.2016 do 17 hod. na 

obecním úřadě ve Vanovicích nebo přímo u starosty obce. Zálohy je nutno zaplatit při 
objenávce. 
 
Dodávka objednaných dřevěných briket by byla v průběhu měsíce května. 
 
 
 
 
 

 
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). 
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Pošta  Partner a jízdenky IDS JMK 

Vážení spoluobčané, dovolte nám opět několik řádek ke službám místní pobočky Pošta  

Partner ve Vanovicích. 

 

Už v lednu jsme telefonicky komunikovali s představiteli s. p. Česká pošta, 

provozovatelem místní pobočky Pošta – Partner i obchodním oddělením IDS JMK 

ohledně prodeje jízdenek. Ústně jsme získali příslib ing. Navrátila, ředitele Pobočkové 

sítě Jižní Moravy, že od dubna budou jízdenky na IDS v naší provozovně k dostání (prý 

bude potřeba doplnit softwarové vybavení počítačové sítě v provozovně). Skutečnost je 

bohužel jiná.  

 

Tuto záležitost jsme reklamovali jak u ing. Lžičaře, předsedy představenstva Jednoty, 

s.d. Boskovice, tak u ing. Navrátila. Ing. Lžičař se odvolal na smlouvu uzavřenou s Českou 

poštou, kde je sice uvedena povinnost, prodávat poštovní ceniny, ovšem ty prý nejsou ve 

smlouvě specifikovány. Prodej jízdenek není dokonce zakomponován ani 

v programovém vybavení, které je vlastnictvím České pošty. 

 

Na naši stížnost reagoval i ing. Navrátil. Stručně nám připomněl historii jednání, která 

vedl s představiteli naší obce. Sdělil nám, že záležitost prodeje jízdenek konzultoval 

s Centrálou České pošty, která konstatovala, že „prodej obdobného sortimentu je 

zajišťován prakticky ve 2 krajích v republice a nebude tedy zařazen do nepovinného 

sortimentu na těchto provozovnách (Pošta Partner).“ I přes toto stanovisko a z iniciativy 

provozovatele Pošty Partner prý došlo k dohodě, že „zájemcům je prodej jízdenek 

zprostředkován na základě objednávky… Objednávka je zájemcům vykrývána 

nejpozději následující pracovní den.“ 

 

To by znamenalo, že ti, kdo by si chtěli koupit kupon na IDS JMK, si jej musí 

v provozovně Pošty Partner objednat (dle sdělení představitelů obou odpovědných 

institucí) a následující den by měli mít možnost si jej zakoupit. Ve skutečnosti si ale 

jízdenky stále můžeme zakoupit jen díky ochotě zaměstnankyně provozovny. 

 

Bohužel musíme konstatovat, že jsme z neustálých jednání ohledně fungování Pošty 

Partner poněkud rozladěni. Při všech jednáních nás ing. Navrátil ujišťoval, že se na 

rozsahu poskytovaných služeb nic nezmění (opakovaně jsme se na to dotazovali). 

Jediným rozdílem měla být změna provozovatele. Můžeme vás ale ujistit, že se jen tak 

nevzdáme. 
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Nebezpečný odpad v Drválovicích 

Ve středu 4. května byl v Drválovicích v kontejnerech na plasty a sklo objeven nebezpečný 

odpad a infekční materiál. Chceme 

připomenout, že infuzní materiál, injekční 

stříkačky apod. NELZE vyhazovat ani do 

obyčejného komunálního odpadu, ale vyžaduje 

zvláštní zacházení. Do žlutých kontejnerů patří 

výhradně odpad z plastů (neznečištěný od 

oleje atd.), do kontejnerů na sklo patří POUZE 

skleněný odpad (sklenice, lahve…). 

Žádáme toho, kdo tento odpad do obecních 

kontejnerů vyhodil, aby tak již nečinil, 

(vystavoval by se postihu) a případný další 

odpad řešil např. s firmou SITA Boskovice.  

 

 

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH ŠACHISTŮ 

V neděli 10. 4. 2016 se na tento turnaj sešlo šest odvážných hráčů. K vidění byly 

zajímavé partie, ostré zápletky a  jejich originální řešení. Turnaj vyhrál přesvědčivě 

Roman Zoubek, porazil všechny soupeře. 

Konečně pořadí: 

1. Roman Zoubek 

2. David Chalupa 

3. Marek Chalupa 

4. Roman Hrdý  

5. Lenka Chalupová 

6. Kryštof Palbuchta 

 
 
 
 

Jubilanti v měsíci květnu: 

Jozef Gonšor  Vanovice  70 let 

Jaroslava Sedláková Vanovice  96 let 

Anna Hrabalová  Vanovice  92 roky 

Jitka Krejcarová  Vanovice  75 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

