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Vážení spoluobčané,  

je na čase, abyste dostali do rukou nové vydání našeho 

Zpravodaje. Nejprve tradiční ohlédnutí se za tím, co se v dubnu 

odehrálo. 

Především jsme hostili v rámci 2. ročníku soutěžní přehlídky amatérských 

divadelních souborů 3 amatérské divadelní soubory z okolí. Zdá se, že si tato akce a 

vlastně teprve nedávno založená tradice už získala řadu příznivců, protože letošní 

návštěvnost předčila všechna naše očekávání (pohádku shlédlo na 120 diváků, ostatní 

představení 60 – 70 diváků). „Výsledkovou listinu“ najdete na str. 6. Prostředí našeho KD 

je zřejmě příjemné i hercům, a tak se divadelní soubory samy hlásí o možnost u nás si 

zahrát. Můžete se tedy těšit na Knínické a jejich hru Sluha dvou pánů (hrát budou někdy 

na podzim). 

Přivítali jsme mezi sebou také dva občánky, kteří se narodili v uplynulém roce. 

Máme velkou radost z toho, že mladí rodiče mají i v dnešní finančně složité době odvahu 

mít (někdy i více než jedno) dítě. A přejeme jim, aby se úsilí vložené do jejich výchovy 

zúročilo. 

Velmi si vážíme i toho, že se pospolitý život v naší obci začíná probouzet. Je to 

zřejmé nejen z vysoké návštěvnosti divadelní přehlídky, ale i z dobré návštěvnosti dalších 

akcí: pálení čarodějnic (akce SDH Vanovice), úklid v rámci Dne země (akce SDH 

Drvalovice).  

Jistě vás také zajímá další vývoj kausy „bioplynka Vanovice“. Na OÚ je k nahlédnutí 

celý závěr zjišťovacího řízení. Zde jen telegraficky: Česká inspekce životního prostředí 

nemá z hlediska ochrany ovzduší žádné námitky. Ohledně ochrany vod se nemohla 

vyjádřit, protože v předložené dokumentaci chyběly některé skutečnosti (kapacita nádrže 

pro skladování digestátu, způsob zajištění proti úniku digestátu z nádrže, monitorování 

kvality podzemních vod v okolí skladovací nádrže… Krajská hygienická stanice JMK ani KÚ 

JMK nemají proti předloženému návrhu námitky. Občané Vanovic vyjádřili svůj nesouhlas 

s navrhovaným záměrem formou petice, ve které uvádějí že: BPS bude stát v malé 

vzdálenosti od obytné zástavby (cca 200m), zvýší se hluk a prašnost, bude navýšen provoz 

těžké zemědělské techniky skrze obec, dojde ke zvýšenému pěstování kukuřice (erozní 

plodina), občané nebyli ze strany investora (Agrospol a.d. Knínice) dostatečně 

informováni. V podobném duchu se proti záměru ozval i pan Petr Dvořáček a Obec 

Vanovice. 
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KÚ JMK odbor životního prostředí vyhodnotil zaslané připomínky jako závažné. 

V současné době se musí investor s podanými připomínkami vypořádat, zapracovat je do 

dokumentace. Byla také vyloučena možnost spojit postupy podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí s územním řízením podle stavebního zákona. 

Neméně zajímavá je kausa „věže“ evangelického kostela. Práce se po zimní odmlce 

rozjely velkou rychlostí. Bylo postaveno lešení až k vrcholu východní věže, byly sňaty 

ozdoby (báň, deštník i věnec) a byly odvezeny k repasi. V současné době je zmíněná věž 

ručně rozebírána a snímána, (zároveň se rozběhly práce na opravě fasády kostela) a 

dokončuje oplechování repliky věže. V úterý 21.5.2013 by mělo dojít k její vyzdvižení na 

místo. Doufejme, že nám počasí bude přát a my všichni budeme svědky jedinečné a 

neopakovatelné události (i když – kostel má vlastně věže dvě!). – V souvislosti se 

stavebními pracemi, které v areálu kolem kostela probíhají, žádáme všechny, aby 

nevstupovali na staveniště. Pokud to jen trochu jde, používejte jiné přístupové cesty na 

hřbitov (vchod u márnice nebo horní bránu), než skrze areál sboru. Ze stejného důvodu 

jsme umístili do areálu kostela značku „Zákaz vjezdu všech motorových a nemotorových 

vozidel“ (parkující vozidla znesnadňují práci řemeslníkům). Prosíme o její respektování. 

V měsíci květnu byste všichni měli do svých poštovních schránek dostat složenku 

z FÚ k platbě daně z nemovitosti. FÚ je zasílá prostřednictvím dodavatelské firmy, nelze si 

je vyzvednout na OÚ, jak tomu bylo v uplynulých letech.                                                       LF 

 

Usnesení z 39. zasedání OZ konaného ve Vanovicích 29.4.2013 

Přítomni: Petr Dvořáček, Miroslav Přibyl, Jiří Pinkava, Josef Pavlík, Josef Čížek, Martin 

Chalupa (příchod v 18.18 hod.), Květoslav Sedláček, Mgr. Lenka Freitingerová 

 
Omluven: Bc. Svatopluk Dračka 
 
Zapisovatel: Lenka Freitingerová 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Pinkava, Martin Chalupa 
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení z 37. a 38. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 
3. Zpráva o provedeném auditu obce za rok 2012, přijatá nápravná opatření 
4. Návrh na zřízení finanční poradny v naší obci 
5. Stav na plánovaných akcích 
6. Další úkoly a sdělení 
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7. Návrh usnesení a závěr 
 
Jednání OZ byla předřazena prezentace obecně prospěšné společnosti Energie pod 
kontrolou.  
 
Návrh: do programu zařadit bod: Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na 
výměnu zdravotechniky v ZŠ a MŠ Vanovice (jako bod 4.) 
 
Program:  

1. Kontrola plnění usnesení z 37. a 38. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 
3. Zpráva o provedeném auditu obce za rok 2012, přijatá nápravná opatření 
4. Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na výměnu zdravotechniky v ZŠ a 

MŠ Vanovice 
5. Návrh na zřízení finanční poradny v naší obci 
6. Stav na plánovaných akcích 
7. Další úkoly a sdělení 
8. Návrh usnesení a závěr 

 
Schváleno jednomyslně. 
 
 
Usnesení: 

 OZ bere na vědomí informace obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou. 
Vrátí se k nim na příštím zastupitelstvu v květnu.   

 OZ bere na vědomí zprávu předsedy o jednání kulturního výboru.  

 Bere na vědomí výsledky auditu a nařídilo pro příště postupovat v souladu s § 17 
odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb. a v souladu s § 11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dodržování ustanovení § 5 odst. 2 
vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 

 OZ bere na vědomí informace o postupu ohledně projektu vodovodního přivaděče a 
schválilo podání žádosti o dotaci. 

 OZ bere na vědomí termín veřejného jednání o návrhu změny ÚP č. VI.  

 OZ bere na vědomí kolaudační rozhodnutí stavby Stanislava Pánka. 

 OZ bere na vědomí zprávu ČŠI o kontrole ve ZŠ a MŠ. 

 OZ bere na vědomí vyjádření JMK odboru životního prostředí ohledně bioplynové 
stanice ve Vanovicích. 

 Bere na vědomí Usnesení o zastavení řízení ve věci stavby vodovodního přivaděče 
pro obec Vanovice. 

 Bere na vědomí předložené smlouvy s OSA a pověřuje starostu jejich podpisem. 

 OZ bere na vědomí dopis hejtmana J. Haška. 
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 Schvaluje škole proplacení poplatků OSA z prostředků obce. 

 OZ jednomyslně přijímá majetek Mikroregionu Malá Haná dle předávacího protokolu. 

 OZ bere na vědomí dopis senátora Regece ohledně jeho případné návštěvy a souhlasí 
s jeho návštěvou příštího zastupitelstva. 

 Schvaluje výběr firmy STAVODOS na výměnu zdravotechniky v ZŠ a MŠ Vanovice a 
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo. 

 OZ jednomyslně souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o bezúročné půjčce s SDH 
Drvalovice a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 Souhlasí s cenovou nabídkou výchovných prořezávek listnatých a jehličnatých stromů o 
výměře 11,58 ha za cenu 92 640 Kč bez DPH dle přiložené nabídky. 

 Souhlasí s nákupem vybavení jídelny pro MŠ ve výši 24 450 Kč. 

 OZ jednomyslně souhlasí s žádostí města V. Opatovice o uzavření dohody o partnerství. 
Pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

 OZ zamítá zřízení finanční poradny v obci. 
 
Schváleno jednomyslně. 
 
Příští zasedání OZ bude 27.5.2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Vanovice. 
 

DEN ZEMĚ 

Dne 24.4.2013 se za krásného počasí v Drválovicích 

pod záštitou SDH Drválovice konal " Den země".  Je třeba 

se zmínit, že tato akce se koná také i jako součást 

realizované dotace na rekonstrukci víceúčelového obecního 

domu v Drválovicích tzv. Hasičské zbrojnice. V l7.00 hod se 

na Drválovské návsi u opravené kapličky sešlo 12 dospělých 

a 11 dětí různého věku. Po rozdělení na dva sběrné proudy 

bylo vyčištěno okolí silnic ve směru na Pamětice a do 

Vanovic. Dále pak byla očista provedena ve směru 

Drválovice - Letovice až na okraj lesa u 

Kladorub. Také jsme uklidili naše lesní 

výletiště.  Stále nás překvapuje 

nesvědomitost a lajdáctví lidí, kteří naše 

okolí zamořují různými odpady a nemají 

žádný vztah k přírodě.   

Po úklidu následovala zábavná část 

programu s občerstvením a posezením u 

ohně, kde jsme si plně uvědomili po dlouhé 

zimní nepohodě příchod 

vytouženého, opravdu jarního slunečného 

počasí. A navíc nás hřál pocit dobře 

provedené akce, uklidili jsme své okolí, 

pomohli jsme přírodě, a dáváme příklad našim dětem a ostatním.               K.Valenta   
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 V měsíci dubnu proběhl již 2. ročník soutěžní přehlídky amatérských divadelních 

souborů. Ti, kdo se dali pozvat, také znají výsledky diváckého hlasování. Co vy ostatní? 

 

Letos na celé čáře vyhráli ochotníci z Velkých Opatovic s hrou L.Stroupežnického 

Naši furianti (tento divadelní spolek oslavil již své 120. výročí!!). S velkým odstupem se 

na druhém místě umístili LMK Kunštát s hrou Smrt Člověka-Veverky od M. Sikorské-

Miszczuk a jen s nepatrným odstupem se na třetím místě umístil Divadelní Spolek 

Městečko Trnávka s pohádkou Pták Ohnivák a liška Ryška na motivy K.J.Erbena. Všem 

divadelním souborům děkujeme za krásný zážitek a těšíme se na další ročník. 

  

 

 

 

 

 

 

DOBROČINNÁ SBÍRKA PRO MAMINKU NA VOZÍČKU 

 

Mnozí z vás jste si už asi všimli letáčku visícího v našem obchodě 

(vyzývá ke sbírce víček PET lahví). A mnozí z vás jste se už do sbírky 

také zapojili. Je moc dobře, když nám není lhostejný životní úděl druhých. Když víčka od 

PET lahví můžou sbírat děti v ZŠ V. Menšíka v Ivančicích, školka pro děti ve Vídni nebo 

město Žďár nad Sázavou, proč bychom se do této sbírky nemohli zapojit i my ve 

Vanovicích? Navíc, když je to skoro sousedka (žije v Cetkovicích). 

 

Paní Petra Sychrová je 35 letá vdaná žena, matka 3 dětí. Po těžké nemoci (poranění 

míchy) se stala paraplegikem a je upoutána na invalidní vozík. Teď se pokouší získat 

finanční prostředky na speciální kolo pro paraplegiky.  

 

Víčka z PET lahví nás nic nestojí. Podobné je to i s víčky od oleje (umytá), mléka (umělá) 

apod. V příštích dnech bude za vchodovými dveřmi na OÚ ve Vanovicích umístěn igelitový 

pytel, do kterého víčka můžete vhazovat. Tak se pojďte ke sbírce připojit! 
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Zubní pohotovost  

  

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 květnu 

 

Jaroslav Palbuchta               5.5. 50 let 

Jaroslava Sedláková   8.5.  93 let 

Zdeněk Sedláček   14.5.  50 let 

František Sedláček  18.5.  65 let 

Vojtěch Götz   22.5.  70 let 

Otakar Šmeral   23.5.  85 let 

Zdeňka Pinkavová  25.5.  60 let 

Anna Hrabalová   29.5.  89 let 

 

Naší milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných let života. 

 

 

 

 

Dodatečně blahopřejeme Martinovi a Janě Kalabusovým k uzavření sňatku. 

A přejem jim mnoho radosti, moudrosti a odvahy do společného života. 

 

 

 

1. květen – svátek práce.  
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Svátek práce se v průběhu své existence výrazně proměňoval. Prvotní snaha dělnické 

třídy upozornit na svoje problémy se transformovala v reprezentaci dělnictva, ale i 

samotné práce jako výsostné hodnoty. První máje za první republiky proto kromě 

sociálních demokratů a komunistů slavili i národní socialisté, dělníci Baťova Zlína, 

extremisté a další skupiny. Během druhé světové války se u nás sice První máj slavil, ale 

nikoliv masovými průvody. Výrazný obrat ve způsobu oslav pak přinesl vítězný únor 1948. 

Podle sovětského vzoru se oslavy práce změnily v hold komunismu a často nemilovaným 

vůdcům na tribunách. Dnešní podoba tohoto svátku je opět ambivalentní, jako byla za 

první republiky. První máj tak vlastně znovu získal svou tvář. 
 

8. květen – Den vítězství 

Tehdy v Evropě skončila 2.světová válka. Západní velmoci vyhlásily za Den vítězství 

v Evropě 8.květen 1945 – toho dne o půlnoci vstoupila v platnost bezpodmínečná 

ozbrojených sil nacistického Německa na všech frontách (ta byla podepsána v časných 

ranních hodinách 7.května v hlavním stanu vrchního velitele spojeneckých sil amerického 

generála Eisenhowera v Remeši.) Za Německo ji podepsal náčelník operačního štábu 

vrchního velitelství wehrmachtu generálplukovník generál Jodl, jako velvyslanec admirála 

Karla Dönitze, který se ujal úřadu německého kancléře po sebevraždě nacistického vůdce 

Adolfa Hitlera. O den později, 8. května, ve 2 hodiny 48 minut byla podepsána totální 

kapitulace, jíž provázel skromný ceremoniál pod vedením náčelníka Eisenhowerova štábu 

generála Bedella Smithe. 

 

Představitelé nacistického Německa se v kapitulačním protokolu zavázali, že do 

půlnoci 8. května 1945 všechny německé jednotky složí zbraně. Vinou některých 

fanatických velitelů a především snahy Němců dostat se do přijatelnějšího amerického 

zajetí se tak na tehdy ještě neosvobozeném území Československa nestalo. Svobodu tak 

mnoha obcím a zejména Praze přinesla až operace Rudé armády. 

 

  Další protokol, který podepsal v prvních minutách dne 9. května před maršálem 

Žukovem v hlavním stanu sovětského velitelství na berlínském předměstí Karlshorstu 

náčelník vrchního velitelství wehrmachtu polní maršál Keitel, byl již jen formálním 

stvrzením skutečného stavu. V zásadě se jednalo o politický tah sovětského velení, které 

tímto aktem chtělo zdůraznit svoje zásluhy na porážce nacismu. Proto vyhlásil Nejvyšší 

sovět SSSR Dnem vítězství nad fašismem až 9. květen a bývalé Československo jej dlouhá 

léta slavilo současně s osvobozením Prahy. 

 

 
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

