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Vážení spoluobčané,  

i ve druhém prázdninovém měsíci se toho mnoho událo: podařilo se dokončit 

rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ a v ZŠ (malou ukázku najdete i v našem 

Zpravodaji); konečně se podařilo zrealizovat stavbu dětského hřiště (připomínám, že je určeno 

dětem, nikoliv dospělým!), i když ještě zdaleka nevypadá tak, jak bychom si to přáli; svobodní 

porazili ve vzájemném fotbalovém utkání ženaté;  velmi jsme pokročili v přípravě stavby 

vodovodního přivaděče, od níž si slibujeme vyřešení našich letitých problémů s kvalitou vody 

v Drvalovicích; a nakonec se přes naši obec převalila „lavina“ víc jak 800 cyklistů, kteří se 

zúčastnili 7. ročníku cyklovýletu Okolo Malé Hané.  

Během srpna jsme paní Petře Sychrové z Cetkovic předali první 

várku nasbíraných víček. I díky tomu jí bylo speciální kolo 

zapůjčeno, a ona se mohla zúčastnit již zmiňovaného 

cyklovýletu. Mám vyřídit velké poděkování všem, kdo se na 

sběru víček podílejí a žádost, aby ve svém úsilí nepolevovali, 

protože je třeba ještě nasbírat něco přes 8 000 kg víček. 

Během měsíce srpna byl také zpracován posudek k připomínkám ohledně záměru stavby 

bioplynové stanice Vanovice (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp pod kódem JHM1061 v sekci 

podlimitní záměry pod kódem JHM398P). Celé řízení nyní pokračuje VEŘEJNÝM 

PROJEDNÁNÍM, které se bude konat v úterý 17.9.2013 od 17.30 h. v sále Záložny. 

LF 

Usnesení z 43. řádného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.7.2013  

Přítomni: Petr Dvořáček, Jiří Pinkava, Mgr. Lenka Freitingerová, Květoslav Sedláček, Josef 

Pavlík, Miroslav Přibyl, Bc. Svatopluk Dračka 

Omluveni: Martin Chalupa, Josef Čížek 

Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Květoslav Sedláček  

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 

 

Program:   

1) Kontrola plnění usnesení  ze  41. a 42. zasedání zastupitelstva obce 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3) Zhodnocení 4. Malohanáckého řemeslného jarmarku 

4) Kupní smlouva s panem Havlíčkem 

5) Návrh změny ÚP 

6) Výběrové řízení na vodovodní přivaděč 

7) Další úkoly a sdělení  

8) Návrh usnesení a závěr 

 

OZ bere na vědomí: 

- Plnění usnesení ze 41 a 42. zasedání OZ 

- Zprávy o činnosti výborů 

http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp%20pod%20kódem%20JHM1061
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- Zprávu o průběhu jarmarku 

- Závazek pana Martina Kučery o uhrazení nákladů souvisejících se změnou ÚP 

- Žádost pana Lamplota o pronájem hřiště v Drvalovicích  

- Stanovisko odboru ŽP Boskovice k naší žádosti o mýtní těžbu 

- Žádost o finanční podporu Záchranné stanice pro handicapované živočichy 

- Informace o proběhnuvším kontrolním dni na stavbě ve škole (závady odstraněny). Další 

kontrolní den bude 6.8.2013 

 

OZ schvaluje: 

- Smlouvu s p. Havlíčkem o koupi pozemků pod jeho nemovitostmi a pověřuje starostu jejím 

podpisem 

- Podání žádosti o dotaci na JMK ve výši dotace 2.500 Mil. Kč   

-  Členy výběrové komise na výběr firmy na hřiště: Miroslav Přibyl, Josef Pavlík, Josef Čížek 

(náhradníci: Mgr. Lenka Freitingerová, Petr Dvořáček, Jiří Pinkava, Bc. Svatopluk Dračka) 

- Smlouvu s JMP Net.s.r.o o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu jejím  

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (DEAS) na vícepráce  

 

OZ rozhodlo: 

- S ohledem na to, že v pozemku 718/8 jsou uloženy inženýrské sítě, rozhodlo zastupitelstvo 

pozemek neprodávat  

- Do týdne proběhne výběrové řízení na firmu provádějící výběrové řízení na dodavatele 

stavby přivaděče (cca 30 000 Kč) 

 

OZ ukládá předložit na příštím zastupitelstvu  

- Závěrečné vyúčtování nákladů spojených s jarmarkem 

- Kontrolnímu výboru předložit náhradní pozemky při změně ÚP (stavba Kučera) 

 

 

Usnesení ze 44. řádného zasedání zastupitelstva obce ze dne  19.8.2013  

Přítomni: Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Martin Chalupa, Josef Čížek 

Omluveni: Miroslav Přibyl, Jiří Pinkava, Bc. Svatopluk Dračka, Květoslav Sedláček 

Hosté: Bc. Pavla Kouřilová, DiS. 

Ověřovatelé: Martin Chalupa, Josef Čížek 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 

 

Program:   

1) Kontrola plnění usnesení 43. zasedání zastupitelstva obce 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3) Výsledky výběrového řízení na stavbu dětského hřiště a schválení Smlouvy o dílo 

4) Mandátní smlouva na zpracování výběrového řízení na vodovodní přivaděč 

5) Pracovníci na VPP - informace 

6) Další úkoly a sdělení  

7) Návrh usnesení a závěr 
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OZ bere na vědomí: 

- plnění usnesení ze 43. zasedání OZ 

- zprávy o činnosti výborů 

- harmonogram prací spojených s výběrovým řízením při realizaci projektu Vodovodní 

přivaděč Vanovice 

- jmenování členů hodnotící komise (Vodovodní přivaděč Vanovice) 

- informace ohledně stavu pracovníků v rámci VPP  

- informace ohledně stavu vody v Drvalovicích  

- informace o nabídce Optimal-energy Brno a očekává nabídky 

-  informace ohledně přípojky kanalizace na parcele 718/1 

 

OZ schvaluje jednomyslně: 

- v rámci zamýšlené změny ÚP výměnu adekvátní části parcely č. 131/1 za parcely 718/6, 

718/20, 718/21 maximální v celkové výměře 1240 m2  

- výsledky výběrového řízení ohledně výstavby dětského hřiště. Zvítězila firma FLORA 

SERVIS Brno 

- předloženou smlouvu o dílo s firmou FLORA SERVIS Brno a pověřuje starostu jejím 

podpisem 

- předloženou kupní smlouvu s firmou Lescus Cetkovice  

-  předloženou smlouvu o dílo s firmou Lescus Cetkovice  

 - RO č. 3 

- smlouvu o spolupodílnictví na financování projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“ 

včetně příspěvku obce ve výši 17 550 Kč 

 

OZ rozhodlo: 

- vyhovět žádosti p. Charvátové o zřízení nového světla veřejného osvětlení 

 

OZ ukládá  

- místostarostce odpovědět p. Charvátové ohledně její žádosti 

 

  

Informace pro ty, kdo vyhráli na obecním plese slevový kupon BONUSYS na vybraná 

představení v ND Brno. Platnost kuponu byla firmou BONUSYS prodloužena i na září 

2013. Bližší informace na http://bonusys.cz/kalendar?field_bro_ura_nid=442. 

 

 

 

 

V sobotu 14.9.2013 od 18.00 hod. se koná v evangelickém kostele ve Vanovicích 

další z benefičních koncertů. Účinkuje pěvecký sbor VLASTIMIL (pod 

vedením pana Miloslava Krejsy) a jeho hosté.  

Vstupné bude opět věnováno na opravu věží kostela. 

http://bonusys.cz/kalendar?field_bro_ura_nid=442
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ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 

 

 Máme 5 prvňáků 

 Čistě vymalovanou školu 

 Úplně nové sociální zařízení 

 Novou paní učitelku ve školce 

 Nové hračky 

 Nové hřiště 
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Co se děje ve škole 

Od roku 2008 je ZŠ Vanovice zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. 

Je to školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je 

prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadu a zároveň jim umožnit osobní 

zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.   

V rámci projektu byly do naší školy umístěny sběrné nádoby, které jsou 

umístěny ve vstupních prostorách školy.   

Tento program spočívá ve sběru baterií a drobného elektrozařízení (například 

rádia, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, rychlovarné konvice, žehličky, fény, holicí strojky 

apod.) a v plnění zadávaných úkolů. Naši žáci se tak zapojují do zábavných her a soutěží, 

výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění 

a recyklace odpadů, které zadávají organizátoři projektu.  Jsou to 

ASEKOL, ECOBAT A EKO-KOM. Za splněné úkoly z oblasti odpadové 

problematiky děti ze školní družiny sbírají body, které následně mohou 

v internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny. Touto cestou jsme si družinu již vybavili 

stolním fotbalem, petanquem a deskovými kvízovými hrami Česko a Česko Junior. Katalog 

odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz. 

Vážení rodiče a spoluobčané, tímto se na vás obracíme s prosbou o odevzdání 

vysloužilých baterií a drobného elektrozařízení do naší školy. Zajistíte tak jejich 

recyklaci a žákům školy pomůžete získat body na nákup odměn. Děkujeme. 

Lenka Zacharová - vychovatelka školní družiny 
 

 

V úterý 17.9.2013 proběhne v ZŠ a MŠ Vanovice sběr starého 
papíru. Můžete této příležitosti využít a přinést starý papír do  
školy už v pondělí 16.9.2013. 

   
 

 

V sobotu 5.10.2013 se uskuteční další posezení s důchodci. Kulturní výbor se rozhodl při této 

příležitosti vypsat SOUTĚŽ s názvem: JABLÍČKOVÉ KOUZLENÍ.  

 

Pravidla soutěže:  

 Přihlásit se může každý občan důchodového věku na OÚ ve Vanovicích 

 do 10.2013 

 Soutěží jakákoliv potravina či pochutina vytvořená z jablek vlastními silami 

vytvořená (tedy ne koupená) – např. mošt, kalvádos, štrůdl, pečená jablka, 

jablka v županu, žemlovka,…. 

 Součástí soutěžní přehlídky bude ochutnávka dodaných vzorků 

 Hlasování o nejlépe chutnající a vyhlížející vzorek proběhne na Posezení 

s důchodci a zúčastní se ho všichni přítomní  

http://www.recyklohrani.cz/
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Vážení spoluobčané,  

letos v dubnu proběhla v naší obci řádná petice 

proti záměru Agrospolu a.d. Knínice postavit na 

území obce bioplynovou stanici. Tuto petici 

podepsalo více než 200 občanů obou našich obcí a 

vyjádřili tímto jasné NE výstavbě. Počet podpisů 

by byl určitě vzhledem k ohlasům ještě vyšší, ale 

někteří nebyli doma petičním výborem zastiženi. 

Díky petici a iniciativě zastupitelstva se podařilo 

schvalovací řízení výstavby pozastavit. Všem 

občanům, kteří vyjádřili svým podpisem nesouhlas výstavbě, bych touto cestou rád poděkoval za 

to, že podpořili petiční výbor a že jim není život a dění  v našich obcích lhostejné.  

Po tomto úspěchu se schvalovací řízení přesunulo do druhého kola, tzv. „velká EIA“. V tomto se 

k záměru vyjadřují dotčené orgány životního prostředí kraje a zpracovávají se studie /pachové, 

hlukové, dopravní…/. Je s podivem, jakou rychlostí jsou tyto studie zpracovány. Jednou je to Ing. 

Paciorková z Ostravy, podruhé Ing. Charouzek z Pelhřimova. Lidé určitě fundovaní, ale naprosto 

neznalí místních poměrů. Zastupitelstvo obce a samotní občané ve svých dopisech tyto studie 

vždy připomínkovali, avšak závěr byl stejný. Vše je v pořádku a záměr je v pořádku se všemi 

normami. O občanech a jejich stanovisku už nikde není zmínka, posudky zpracovávají lidé, kteří 

nikdy v našich obcích nebyli, nezajímá je, zda budou rozbité silnice, které nikdo nezaplatí, 

popraskané domy, kdy občanům nedá nikdo ani korunu, zápach, prach a hluk, kterého se 

nezbavíme minimálně 20 let (taková je životnost BPS) a v neposlední řadě eroze půdy a její 

vyčerpanost, hnojení odpadem, o kterém do dneška nikdo s jistotou neřekl, zda škodí životnímu 

prostředí nebo ne. Toto všechno zaplatí občan v ceně el. energie a majitelé solárů a bioplynek si 

mnou ruce. Přínos pro občana, obec a stát - žádný. Pro soukromou kapsu – značný.  

Toto druhé kolo dospělo do veřejného projednání záměru, které se bude konat dne 17. září 2013 

v 17:30 hodin v kinosále Obecního úřadu Vanovice. Přítomni budou zástupci Agrospolu a.d. 

Knínice i Odboru životního prostředí JmK. Zasedání je určeno široké veřejnosti, kde se může 

každý k záměru výstavby vyjádřit nebo písemně předat připomínky. Tyto se mohou na příslušný 

odbor i zaslat, nejpozději do 16.9.2013.  

A proto Vás, vážení spoluobčané, vyzývám: Přijďte na toto projednání, kde můžeme všichni 

jasně říci NE této stavbě a záměru, NE ničení našich obcí a života v nich. Vše záleží jen a jen na 

nás všech.                       

  Za petiční výbor Martin Chalupa  

 

Pozvánka na veřejné projednávání záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejné projednávání se koná v úterý 17. září 2013 od 17.30 hod. v sále na Obecním úřadě 

  ve Vanovicích. 
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Zubní pohotovost v září: 

     

  1.9.  MUDr. Kovandová  Poliklinika Blansko, Sadová 33   516 488 450  

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

  8.9.  MUDr. Křížová   Boskovice, Růžové náměstí 2345/12   516 452 808  

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

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

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

22.9.  MUDr. Staňková   Jedovnice, Zdrav. středisko    516 442 726  

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

29.9.  MUDr. Kutlíková   Boskovice, Lidická 8     516 453 997  

    
   

Jubilanti v měsíci srpnu 

Jiří Krejcar       2.9.  60 let 

Josef Kalas     6.9.  50 let 

Marie Štrajtová  10.9.  89 let 

Marie Bártová   17.9.  86 let 

Petr Čejka   18.9.  88 let 

Adolf Bahnovský  20.9.  70 let 

Zdeněk Zoubek  20.9.  50 let 

Milada Kolářová  23.9.  91 let 

 

Milým oslavencům přejeme hodně zdraví, radosti a pohody v dalším životě.  

 

Úmrtí v měsíci srpnu 

Věra Vojtěchová       19.8.2013 

 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 

 

ZZZááářřřiiijjjooovvvééé   ppprrraaannnooossstttiiikkkyyy:::    

Zářijové deště jsou pro pole potrava, pro vinice otrava. 

Prší-li v září, sedlák vesele se tváří. 

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. 

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

 Na dešti v září rolníků moc záleží. 

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

 
 
Zpravodaj Vanovic - Drvalovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: 

mistostarosta@vanovice.cz nebo vanovice@vanovice.cz 

  
 

mailto:mistostarosta@vanovice.cz
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