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Vážení spoluobčané,  

v úterý 17. září 2013 od 17.30 hod. se v sále na Obecním úřadě  ve Vanovicích 

konalo veřejné projednávání záměru (stavby bioplynové stanice) posuzovaného ve 

smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů. Ačkoliv se zdá, že většina občanů naší obce má ze stavby bioplynové stanice obavy, na 

toto veřejné projednávání se dostavili dle mého názoru v malém počtu. Celé jednání vedl Mgr. 

Mirek Smetana, pracovník odboru životního prostředí KúJMK, který má celou záležitost na 

starosti. Přítomna byla Ing. Jarmila Paciorková, která zpracovávala dokumentaci, Ing. Josef 

Charouzek, který vypracoval posudek a zástupci odboru životního prostředí KúJMK (vedoucí 

odboru Ing. Bc. Anna Hubáčková, Mgr. Dana Richterová a Ing. Lucie Beránková).  

Musím se přiznat, že jsem měla obavy z „horkých“ hlav a velkých emocí, ale jak se ukázalo, byly 

téměř zbytečné. Přítomni byli také občané z Jevíčka a okolí, kteří mají s provozem bioplynové 

stanice své zkušenosti a jen hloupý a nevychovaný člověk je může nazvat demagogy a 

zabedněnci. Z jejich reakcí bylo zřejmé, že naše obavy z velkého provozu, nedodržování 

stanovených nebo doporučených podmínek a technologie nejsou neopodstatněné. Škoda, že 

přítomný zástupce investora situace nevyužil a naše obavy se ani nesnažil rozptýlit a vyvrátit.   

Celé projednávání bylo zaznamenáváno a bude po zpracování přiloženo k ostatní dokumentaci. 

Nahlédnout do něj můžete na OÚ v úředních hodinách, visí též na internetu na adrese 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr pod kódem JMH1061. Tolik zatím k BPS. 

V měsíci září měly děti možnost vyzkoušet nové hřiště, brzy se tu objeví i řád, podle něhož by se 

všichni návštěvníci měli řídit a chovat. V budoucnu bude ještě hřiště ohrazeno plůtkem, aby hřiště 

sloužilo pouze dětem a ne našim čtyřnohým přátelům. Plánujeme také osetí prostoru travou. 

Připomínám všem, že je bezpodmínečně nutné zakrývat pískoviště plachtou, aby si děti hrály 

skutečně jen s čistým pískem bez nechtěných příměsí. 

V říjnu nás čeká celá řada akcí. V sobotu 6.10. od 16 hod. pořádá kulturní výbor u příležitosti 

Dne seniorů další POSEZENÍ S DŮCHODCI. O týden později se od 18 hod. v evangelickém 

kostele koná již poslední z benefičních koncertů. Tentokrát ho pořádá MUDr. Rula Machačová a 

její hosté. Ve dnech 25. - 26.10.2013 se konají volby do Poslanecké sněmovny PČR. V neděli 

27.10.2013 se v KD bude konat jedinečná výstava bankovek. A v pondělí 28.10.2013 od 18 hod. 

se jako obvykle koná LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Přesto, že jsme plánované divadelní 

představení Sluha dvou pánů v podání Knínických ochotníků kvůli nepřítomnosti jedné 

z hlavních protagonistek museli přesunout na listopad, vypadá to, že v říjnu se nudit nebudeme! 

LF 

 

 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr%20pod%20kódem%20JMH1061
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Usnesení ze 45. řádného zasedání zastupitelstva obce ze  19.8.2013  

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

Chalupa, Miroslav Přibyl, Jiří Pinkava, Bc. Svatopluk Dračka, Květoslav 

Sedláček 

Omluveni: Josef Čížek 

Hosté: 

Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 

Program:   

1) Kontrola plnění usnesení 44. zasedání zastupitelstva obce 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3) Projednání a schválení výběrového řízení na dodavatele akce „Vodovodní přivaděč 

Vanovice“ a schválení smlouvy o dílo 

4) Způsob financování akce případné zajištění úvěru 

5) Zpráva o dokončení akcí „Dětské hřiště Vanovice“ a „Rekonstrukce části vnitřních 

instalací v objektu ZŠ a MŠ Vanovice“ – návrh na schválení Dodatků k oběma smlouvám o 

dílo 

6) Optimalizace dodavatelů energií pro obec  

7) Další úkoly a sdělení 

8) Návrh usnesení a závěr 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

- plnění usnesení ze 44. zasedání OZ 

- zprávy o činnosti výborů 

- zprávu o proběhlém výběrovém řízení na dodavatele akce „Vodovodní přivaděč Vanovice“ 

- zprávu o podání žádosti o dotaci ze Zvláštního účtu vodního hospodářství JMK 

- oznámení o plánovaném kácení smrku na pozemku u E11 (MVDR: Milan Ryšavý) 

- podání St. Krajcigera, M. Krajcigerové, Z. Srpové a J. Janesové ohledně cesty 1001/1 v kú. 

Vanovice 

-  přidělení územního souhlasu s umístěním stavby oplocení na  pč. 718/19 (p. Dvorský) 

-  informace o nabídce energetického poradce Optimal-Energy.cz Mgr. P. Kopeckého na 

změnu dodavatele energií 

-  podnět k prošetření posudku ing. Charouzka ohledně bioplynové stanice 

-  žádost MUDr. Melkové o zpevnění cesty před jejím pozemkem a rozhodlo o sjednání 

nápravy 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje jednomyslně: 

- výběr firmy H3 Inženýrské  stavby spol. s r.o. Blansko (1 718 141,40 Kč vč. DPH) jako 

dodavatele akce „Vodovodní přivaděč Vanovice“  

-  smlouvu o dílo s firmou H3 Inženýrské  stavby spol. s r.o. Blansko a pověřuje starostu 

jejím podpisem 
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-  revokaci rozhodnutí z 44. OZ ohledně výměny pozemků pč. 131/1 za 718/6, 718/20, 

718/21 v kú. Vanovice kvůli změně ÚP  

-  v rámci zamýšlené změny ÚP vynětí části parcely 211/1 v celkové rozloze max. 1240 m3 z 

oblasti určené pro výstavbu 

-  sběrem papíru a železného šrotu pověřuje SDH Vanovice, SDH Drvalovice a ZŠ a MŠ 

Vanovice 

 - částku 19 081 Kč (finanční prostředky, které v roce 2013 do obecního rozpočtu přišly z FÚ 

jako odvod z loterií) převést na účet TJ Sokol Vanovice s tím, že 4000 Kč budou následně 

použity na podporu oddílu Malé kopané 

-   uvolnit na koncert organizovaný Ondřejem Tajovským (Mozart: Requiem) 10 000Kč  z 

rozpočtu obce, kapitoly kultura 

-  RO č. 4 – navýšení na straně příjmů a výdajů o 220 000Kč (dotace na rekonstrukci 

sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Vanovice a z ÚP na VPP) (přiloženo) 

- připojení k místní komunikaci, vodovodu a kanalizaci  pro novostavbu RD pč. 297/17 v kú. 

Drvalovice (J. Paračka) 

- finanční příspěvek obcí do Fondu IDS pro 2014 ve výši 26.700 Kč. Částka bude 

zakomponována do rozpočtu na 2014 

- úpravy před RD Vanovice 12 (Rejda) – s tím, že nemáme námitek, ovšem před stavbou je 

nutno vytýčit el. vedení a plyn 

- podání žádosti o dotaci ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK ve výši dotace  

1 100 000Kč 

  

Ukládá: 

- finančnímu výboru kontrolu dodržování rozpočtu obce 

-  p. Sedláčkovi prošetřit žádost ohledně povolení odstranění túje na hřbitově (žádost K. 

Čermákové)  

- místostarostce vstoupit v jednání s energetickým poradcem Optimal-Energy.cz a být 

součinnou v uzavírání smluv s dodavateli energií dle jeho doporučení (OZ preferuje 

jednoleté smlouvy) 

 -  místostarostce odpovědět p. Krajcigerovi ohledně 1001/1 a dát na vědomí p. Dvorskému 

 

 

 

 

Protože se stále znovu potulují po naší obci psi bez doprovodu, a situace se 

nelepší ani po opakovaném upozorňování na platnost naší Obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2011, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství, rozhodli jsme se, že budeme veškeré stížnosti adresovat 

Přestupkové komisi do Velkých Opatovic. V příštím roce také dostanou 

všichni přihlášení psi svou známku, aby byli lépe identifikovatelní. 
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V sobotu 5.10.2013 od 16.00 h. se uskuteční v KD další 

posezení s důchodci. 
 

Kulturní výbor vypisuje při této příležitosti SOUTĚŽ s názvem: 
 

JABLÍČKOVÉ KOUZLENÍ 
 

     Pravidla soutěže:  
 

 Přihlásit se může každý občan důchodového věku na OÚ ve Vanovicích 

 do 4.10.2013 do 12.00 h. 

 Soutěží jakákoliv potravina či pochutina vytvořená z jablek vlastními silami (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 zúčastnit se ho mohou všichni přítomní  
 

 

 

 

 

BENEFIČNÍ  KONCERT 

sobota 12.10.2013 v 18 hodin 

evangelický kostel ve Vanovicích 

 
účinkují: Rula Machačová - zpěv 

Stanislava Matušková - čelo 

Jiří Bělík - hoboj 

Vladimír Pečinka - fagot 

Lydia a Sergej Golubkovi - doprovod 
 
 

program: A.Vivaldi, B.Marcello, J.S.Bach,  

C.Saint-Säens, A.Dvořák 

 

průvodní slovo: Michaela Vymazalová 
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!POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! 

Ve dnech 25. a 26.10.2013 se konají volby do Poslanecké sněmovny České republiky. Volit 

budeme opět ve dvou obvodech: volební obvod č. 1 – ve volební místnosti na OÚ Vanovice a 

volební obvod č. 2 – ve volební místnosti v budově OÚ Drvalovice. 

!POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! 

 

 

 

 

 

               

 U příležitosti 95. výročí vzniku Československa 

 si vás kulturní výbor dovoluje pozvat na výstavu 

ČESKOSLOVENSKÁ PLATIDLA OD VZNIKU REPUBLIKY  

AŽ PO SOUČASNOST. 

 

                              Výstava se koná v neděli 27.10.2013 od 15 hod. v KD Vanovice. 

 

 

 

 

 

   Zveme k účasti na lampionovém průvodu konaného u příležitosti Dne vzniku 

samostatného československého státu – tedy 28.10.2013. V 18 hod. odchází 

průvod ze zastávky v Drvalovicích a druhá část průvodu od zahradnictví 

Kohoutek ve Vanovicích. Oba průvody se poté sejdou u pomníku 

J.A.Komenského. Následné občerstvení bude zajištěno. 

 

 

 

 

 

Na Obecním úřadě jsou ke koupi nové hrníčky s potiskem 

(katolický a evangelický kostel a budova OÚ ve Vanovicích, 

kaplička v Drvalovicích). Hrnky prodáváme za pořizovací cenu 

85 Kč.   
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S předstihem zveme na podzimní koncert, který připravuje Ondřej Tajovský.    

Bude se konat v sobotu 2.11.2013 v 18 hod. (bude ještě upřesněno). Zazní         

   Requiem od W. A. Mozarta. 

 

 

 

Chodíte ještě na houby a napadlo vás vaše úlovky zvěčnit? Kocháte se 

krásou podzimu s fotoaparátem v ruce? Knihovna vypisuje fotografickou 

soutěž s názvem: „PODZIMNÍ SYMFONIE“. Co pro své vítězství musíte 

udělat? Stačí se pozorně dívat kolem sebe, vše zajímavé zaznamenávat a 

poté do 8.11.2013 do 12 hod. své „úlovky“ zanést na flashdiscu na OÚ. 

Pak už bude vše na druhých: vytisknout fotografie, nainstalovat výstavu… 

A během adventního koncertíku proběhne hodnocení. 

 

 

Dětské okénko 

Dneškem počínaje bychom rádi zařazovali i tzv. „dětské okénko“ věnované 

dětem.  

Na rozjezd malý kvíz ze znalosti naší obce: 

 

1. Jaké datum najdeme na evangelickém kostele? 

2. Komu je zasvěcen katolický kostel? 

3. Umíš vyjmenovat alespoň 5 osob, které byly v souvislosti odbojovou činností 

v Drvalovicích během 2. světové války popraveny? 

4. Jak se jmenuje nová paní učitelka ve školce? 

5. Kolik obyvatel naše obec má? 

6. Znáš PSČ naší obce? 

7. Namaluj znak obce. 

 

Podepsané odpovědi vhoďte do schránky na OÚ do 20.10.2013. Správné odpovědi budou 

zařazeny do slosování o drobné ceny. 

 

 

Jubilanti v měsíci srpnu 

Marie Šenková      1.10.  81 let 

Františka Mičková    3.10  60 let 

Eliška Šenková    7.10.  55 let 

Leoš Audy     8.10.  50 let 

Josef Čížek   16.10.  55 let 
 

Oslavencům přejeme hodně zdraví, radosti a pohody v dalším životě.  
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Zubní pohotovost v říjnu:     

 

 5.10.  MUDr. Láníková   Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 456  

 6.10.  MUDr. Levová   Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 606  

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

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

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

20.10.  MUDr. Klapušová  Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 452  

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

27.10.  MUDr. Paděrová   Šebetov, 117     516 465 452  

28.10.  MUDr. Paulíčková  Černá Hora, Zdrav. středisko   725 415 615 

    
   

 

 

ŘŘŘíííjjjnnnooovvvééé   ppprrraaannnooossstttiiikkkyyy:::    

V říjnu-li ještě bouří, neodlétají-li dlouho tažní ptáci a opadá-li list záhy ze stromu, bude dlouhý 

podzim a mírná zima.   

Čím více se urodí červených bobulí, tím více bude v zimě mrazu a sněhu.  

Drží-li se v říjnu na stromech pevně listí, bude tuhá zima. 

Je-li na počátku října teplé počasí a vyskytne-li se bouřka, bude konec tohoto měsíce dozajista 

velice studený. 

Deště v říjnu znamenají příští úrodný rok. 

Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho sněhu. 

Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna. 

Říjen na jednom konci ještě hřeje, ale na druhém již mrazí. 

 

 

 

. 

 

 

 
 

I takhle může vypadat končící léto. 

 

 

 

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
mailto:vanovice@vanovice.cz

