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Vážení spoluobčané,  

ohlédneme-li se za právě uplynulým měsícem, mohlo by se zdát, že se 

téměř nic nedálo - snad kromě velikonočních dílniček, které proběhly za 

hojné účasti především menších dětí a jejich maminek. A že se vydařily!  

Každý z vás ale ví, že měsíc březen byl nabitý nejrůznějšími jednáními a diskuzemi o 

záměru Agrospolu a.d. Knínice postavit ve středisku Vanovice bioplynovou stanici. Nikoho 

tato věc nemusela překvapit, vždyť představitelé Agrospolu již několikrát žádali o souhlas 

se svým záměrem. Zastupitelstvo o něm také několikrát jednalo, zastupitelé si sehnali 

celou řadu informací o BPS, jejich názory se v mnoha ohledech rozcházely, tříbily a 

formovaly. Věřte, že to nebyla jednoduchá situace, když jsme měli odpovědně 

rozhodnout, zda stavbu BPS podpořit a ušetřit tak družstvu dlouhé dokazování a jednání 

s úřady nebo zda přijít o nabízené bonusy, které nám Agrospol po nesnadném jednání 

začal nabízet, ale přinejmenším se pokusit zachovat životní prostředí tak, jak ho dosud 

užíváme a uklidnit rozjitřené reakce v obci.  

Na svém 38. zasedání nakonec OZ s konečnou platností žádost Agrospolu o podporu 

stavby BPS zamítlo. Mezitím ovšem Agrospol a.d. oznámil svůj záměr na JMK a teď je na 

nás všech, abychom tento záměr připomínkovali (do 16.4.2013). Další připomínkování 

bude možné, až se projektu ujme „posudkář“, který bude mít k dispozici projektovou 

dokumentaci, výsledky EIA, apod. Podrobné informace o postupu řízení i o jednotlivých 

termínech najdete na http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr - pokyny a sdělení – 

rukověť oznamovatele. 

Vím, že tato věc rozvířila emoce u mnoha z nás. Jedním z přínosů demokracie, v níž 

žijeme, je svoboda názoru. Ale ani zcela rozdílný názor by nám neměl dovolit druhé 

urážet. Umění akceptovat názor druhého je znamením dospělosti. Takže: buďme dospělí.  

V uplynulých týdnech jsme si také „dopisovali“ se společností KORDIS JMK a.s. a s  

odborem dopravy JMK ohledně nevyhovujících změn v dopravní obslužnosti obce. 

Bohužel „pánové nahoře“ mají pocit, že vše je v pořádku, že pro těch pár lidí, co u nás 

služeb veřejného dopravce ještě využívá, se vlastně ani nevyplatí, dělat v jízdních řádech 

nějaké změny.  

Jistě jste si nemohli nevšimnout určitých úprav na evangelickém hřbitově. Rozhodli jsme 

se některá zákoutí poněkud radikálně vyčistit, postupem času plánujeme omladit i 

stromovou výsadbu. Naším záměrem rozhodně není parkovou úpravu hřbitova zrušit, ale 

naopak rozvíjet. Ovšem některé keře a stromy svými kořeny již začaly narušovat jednotlivé 

hroby. Jsme si vědomi, že i zde je možno mít na radikalitu zásahu různý názor, 

nevyhýbáme se diskuzi.                                                                                                                   LF 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Usnesení z 37. zasedání OZ konaného 25.3.2013 v 17.30 h. ve Vanovicích 

Přítomni: Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Miroslav Přibyl, Jiří Pinkava, Květoslav 

Sedláček, Josef Pavlík, Josef Čížek, Martin Chalupa, Bc. Svatopluk Dračka 

Hosté: zástupci Agrospolu a.d. Knínice Jaroslav Staněk, ing. Libor Dvořák, ing. Ladislav 

Menšík 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Přibyl, Josef Čížek 

Program:  

1. Kontrola plnění usnesení z 36. zasedání zastupitelstva 

2. Zprava o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Návrh na podání žádosti na MAS na rekonstrukci komunikací v obou obcích 

4. Návrh smlouvy o výpůjčce kulturního domu pro ZŠ a MŠ Vanovice 

5. Plán investičních a rozvojových akcí obce na léta 2014 - 2120 

6. Stav na plánovaných akcích 

7. Další úkoly a sdělení 

8. Návrh usnesení a závěr 

 

Návrh: zařadit do programu bod výstavba BPS ve středisku Agrospol Knínice (6 pro, 3 se 

zdrželi) 

 

PROGRAM: 

1. Výstavba bioplynové stanice ve středisku Agrospol a.d. Knínice 

2. Kontrola plnění usnesení z 36. zasedání zastupitelstva 

3. Zprava o činnosti výborů za uplynulé období 

4. Návrh na podání žádosti na MAS na rekonstrukci komunikací v obou obcích 

5. Návrh smlouvy o výpůjčce kulturního domu pro ZŠ a MŠ Vanovice 

6. Plán investičních a rozvojových akcí obce na léta 2014 - 2120 

7. Stav na plánovaných akcích 

8. Další úkoly a sdělení 

9. Návrh usnesení a závěr 

 

Jednomyslně schváleno. 

Usnesení: 

OZ bere na vědomí: 

 zprávu představitelů firmy Kraus o Geoportálu pro obec Vanovice 
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 informace představitelů Agrospolu a.d. Knínice o stavbě BPS v areálu Agrospolu ve 

Vanovicích. Na mimořádném zasedání 3.4.2013 v 17.30 hod. ve Vanovicích se 

k tomuto bodu s konečnou platností vyjádří. 

 plnění usnesení z 36. zasedání OZ 

 zprávy z jednání jednotlivých výborů 

 návrh akcí plánovaných výhledově na 2014 – 2020 

  stav na plánovaných akcích (škola podává žádost o dotaci). 

 návrh pozvat zástupce obce Všejany – Vanovice na 4. Malohanácké jarmark (na 

starosti má kulturní výbor) 

 zprávu školské inspekce z kontroly ZŠ a MŠ 

 oznámení o povolení výsadby topolu japonského 

 oznámení o konání valné hromady České spořitelny 

 

OZ jednomyslně schválilo: 

 Smlouvu o výpůjčce KD MŠ a ZŠ Vanovice a pověřilo starostu jejím podpisem 

 Darovací smlouvu na peněžitý dar FS ČCE Vanovice a pověřilo starostu jejím 

podpisem 

 předložený Návrh závěrky ZŠ a MŠ 

 peněžitý dar Svazu včelařů Knínice ve výši 2 000 Kč 

 Dohodu o převodu finančních prostředků ve výši 20 000Kč od Honebního 

společenstva Vanovice – Borotín na účet obce Vanovice a zavazuje se užít je na 

zlepšení životního prostředí 

 prořezávku dle návrhu pana Dokoupila (pod výletištěm, Na Stádlech) 

 OZ rozhodlo podat v rámci výzvy MAS Partnerství venkova žádost o dotaci na 

rekonstrukci místních komunikací v Drvalovicích a Vanovicích (Dražky) v celkové 

hodnotě cca 600 000 Kč. V případě neúspěšné žádosti rozhodlo vystavět komunikaci 

v Drvalovicích. Starosta pověřen podáním žádosti. 

 

OZ ukládá:  

 místostarostce kontaktovat pana Pětu kvůli skácení tůje na hřbitově a kvůli omlazení 

topolů 

 zastupitelům J. Čížkovi a J. Pavlíkovi zkonzultovat případnou opravu vlhnoucí zdi KD 

 panu M.Přibylovi ve spolupráci s ředitelkou J. Cikánkovou vyřešit a odstranit závady 

týkající se školního hřiště 

 místostarostce oznámit Agrospolu a.d. Knínice, že v letošním roce budeme na 

parcelách č. 876/9, 1084/1, 1084/30 a 1084/38 v katastru Vanovice provádět 

výkopové práce pro budování připojovací šachty vodovodního přivaděče 



 
5 

Usnesení z 38. mimořádného zastupitelstva konaného  3.4.2013 v 17.30h. ve Vanovicích 

Přítomni: Mgr. Lenka Freitingerová, Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl, Josef Čížek, Jiří 

Pinkava, Květoslav Sedláček, Martin Chalupa, Josef Pavlík 

 

Omluven: Petr Dvořáček 

Hosté: Jaroslav Staněk, ing. Libor Dvořák 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé: Miroslav Přibyl, Josef Pavlík 

 

Program:  

1. Stavba bioplynové stanice v areálu Agrospolu a.d. Knínice 

 

Schváleno jednomyslně. 

 

OZ odmítlo pozměněné podmínky umožňující případný kompromis v podpoře záměru 

Agrospolu a.d. Knínice výstavby BPS ve Vanovicích.  

 

OZ zamítlo žádost Agrospolu a.d. Knínice o podporu výstavby BPS ve Vanovicích. 

 

 

 

Upozornění: 

Ačkoli je začátek dubna, nemáte ještě všichni zaplaceny poplatky (termín byl do 

31.3.2013). Připomínám proto všem, aby své závazky vůči obci co nejdříve vyrovnali. 

Faktury na vodu byste již dávno měli mít všichni doma, povinnost zaplatit poplatek za 

odvoz TKO (který činí na rok 2013 550 Kč na osobu nebo rekreační objekt) je dána obecně 

závaznou vyhláškou 2/2012 i zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 

Odsouváním plateb se jim nelze vyhnout, jen se připravujete o možnost domluvit si 

splátkový kalendář a vystavujete se možným sankcím.                                                             LF 

 

 
 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, 

údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie 

23.4.2013 od 7.30 do 14.30 hod. v Drvalovicích a ve Vanovicích. 
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2.ročník soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů 

 

Kde: v KD Vanovice 

Kdy: vždy v sobotu od 18.00 hod. 

Kdo a co hraje? 

13.4.2013 K.J.Erben: Pták Ohnivák a liška Ryška Divadelní Spolek Městečko Trnávka 

20.4.2013 M. Sikorska-Miszczuk: Smrt člověka-veverky                                  LMD Kunštát 

27.4.2013 L.Stroupežnický: Naši furianti             Teatrum Velké Opatovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto sobotu začíná další ročník soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů (kvůli 

nemoci účinkujících bohužel s týdenním zpožděním). Účinkuje loňský vítěz LMD Kunštát, 

který uvede hru současné polské autorky M. Sikorské-Miszczuk: Smrt člověka-veverky, 

uvidíme „klasiku“ v podání divadelního souboru Teatrum Velké Opatovice Naši furianti od 

L. Stroupežnického, na své si přijdou i děti - a to už tuto sobotu, kdy nám své provedení 

pohádky K.J.Erbena Pták Ohnivák a liška Ryška předvede Divadelní Spolek Městečko 

Trnávka. 

 

I letos budete mít možnost vybrat nejpovedenější provedení divadelní hry. I letos budete 

mít šanci vyhrát malou pozornost, protože i letos budou vstupenky slosovány. A tak 

přijďte v co největším počtu!! 

 

 

Upozorňujeme na změnu úředních hodin starosty: 

v pondělí   16.30 h – 18.30 h 

ve čtvrtek 16.30 h – 18.30 h 

(Úřední hodiny místostarostky zůstávají beze změn.) 
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STOLNÍ TENIS 

3. ročník Velikonočního turnaje neregistrovaných hráčů „O pohár starosty obce“ se 

uskutečnil 6. dubna 2013. 

Muži: 1. Zeman Lukáš                           Ženy: 1. Přichystalová Jana 

           2. Špidlík Pavel                                      2. Přikrylová Jitka 

           3. Hrdý Roman                                      3. Freitingerová Lenka 

           4. Chalupa Marek 

           5. Špidlík Michal   

 

A CO NAŠI REGISTROVANÍ? 

V České asociaci stolního tenisu je registrováno 8 místních hráčů. V uplynulé sezoně 

si vedli velmi dobře. „A“ družstvo obsadilo 6. místo v Regionálním přeboru (RP) III. 

a „B“ družstvo bylo osmé v RP IV. Úspěšnost jednotlivých hráčů je sledována a na 

jejím základě je sestaven okresní žebříček. 

 

Umístění našich v okresním žebříčku: 

     83. Kubín František 

     90. Tajovský Zbyněk 

113. Gonšor Michal 

127. Dokoupil Jiří 

161. Lébiš Pavel 

239. Chlup Radek 

277. Gonšor Pavel 

   355. Kalas Michal 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ŠACHOVOU SEZONOU 

Základní soutěž v šachu hrálo 8 družstev. Hráli jsme tudíž 7 zápasů. V prvních třech kolech jsme 

jednou vyhráli a dvakrát remizovali. Zbytek sezony jsme bohužel museli odehrát bez našich dvou 

nejlepších hráčů Pavla Turzy a Petra Hrabala. To se na výsledcích samozřejmě negativně 

projevilo.  

 

Konečná tabulka: 

1. Kunštát     

2. Jedovnice B 

3. Rovečné C 

4. Rovečné B 

5. Boskovice C 

6. Adamov D 

7. Vanovice 

8. Jevíčko B 

 

Výsledky jednotlivých našich hráčů: 

Jméno hráče odehrané 

partie 

body úspěšnost 

Petr Hrabal 3 3 100 % 

František Kubín 7 4  57,1 % 

Pavel Turzo 3 1,5 50 % 

Roman Klement 4 2 50 % 

Leoš Audy 6 2 33,3 % 
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Zubní pohotovost  

Duben 

14.4.  MUDr. Fenyk   Letovice, Tyršova 15              516 474 310 

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

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

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

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

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

  

Květen 

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

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

 6.5.    MUDr. Kubínová  Boskovice, Nemocnice   516 491 263 

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

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

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

         19.5.  MUDr. Loskot  Svitávka, Hybešova 197   516 471 210 

         20.5.  MUDr. Lukeš  Boskovice, Smetanova 24  516 454 046 

         26.5.    MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2  516 474 488 

         27.5.    MUDr. Padalík     Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

 

 

 

Jubilanti v měsíci dubnu 

Blažena Pinkavová  30.4.   88let 

 

Naší milé oslavenkyni přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných let života. 

 

 

V SOBOTU 20.4.2013 v 10.00 h. PROBĚHNE V SÁLE ZÁLOŽNY VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

NAROZENÝCH V ROCE 2012. 

 

 

Několik dubnových pranostik 

        Duben hojný vodou, říjen pivem.  

        Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu přístup řádný. 

        Sníh dubnový, jako mrva pohnojí. 
. 

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

mailovou adresu: mistostarosta@vanovice.cz 

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

