Vanovice – Drválovice

Zpravodaj

Děti na školním výletě

ČERVENEC a SRPEN 2016
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Vážení spoluobčané,
držíte v rukách prázdninové dvojčíslo obecního Zpravodaje. Na jeho
přípravě se podíleli zástupci školy a předsedkyně kulturního výboru.
Rekonstrukce místní knihovny v Drválovicích se chýlí ke konci.
V současné době čekáme již pouze na dodávku dveří a nábytku. Zdá se, že
naše snaha, předat dílo čtenářům se začátkem nového školního roku, bude korunována
úspěchem.
Podle plánu také probíhají práce na stavbě skladu u KD. Dokončovací práce probíhají i
na opravě požární nádrže ve Vanovicích. V první polovině července by mělo dojít
k jejímu napouštění. Firma pana Smékala dokončila opravu chodníku před obchodem.
Žádáme řidiče, aby vjížděli pouze na parkovací plochu.
Zřejmě po prázdninách se firma DEAS Boskovice pustí do rekonstrukce místní
komunikace od parčíku J.A.Komenského směrem ke hřbitovu. (Předpokládáme, že celá
akce bude dokončena do pouti.)
Agrární družstvo Knínice neustále trvá na stavbě bioplynové stanice ve svém středisku
ve Vanovicích. Protože se ale nic nezměnilo ani na našem stanovisku, podali jsme proti
souhlasnému rozhodnutí s umístěním stavby, které vydal Stavební úřad v Boskovicích,
odvolání.
Po několika letech nepředáváme se začátkem prázdnin školní budovu stavební firmě.
Jak naznačuje kladný hospodářský výsledek školy, pomalu se začínají vracet vložené
investice do modernizace školní kotelny, zateplení stropů i výměny oken (samozřejmě
významnou roli hrají i mírné zimy).
Nepřehlédněte, prosíme, pozvánky na nejrůznější akce, které se o prázdninách budou
v naší obci konat.
V uplynulých dnech se nám ozvali zástupci sociálního družstva Diakonie Broumov se
žádostí o uspořádání mimořádné sbírky ošacení, obuvi atd. Komerční organizace totiž
na nejrůznějších místech umisťují kontejnery na použité oblečení a tím odčerpávají
materiál, který toto sociální družstvo zpracovává (poskytuje tak zaměstnání sociálně
slabým občanům a zároveň zásobuje výdejní místa v několika městech, poskytující
služby sociálně potřebným lidem). Na žádost této organizace jsme se rozhodli o
prázdninách sbírku použitého šatstva uspořádat.
Přejeme všem dětem pěkné a bezpečné prázdniny, mnoho nových zážitků a radosti
z volna. Dospělým přejeme pěkné dny, dostatek možností, jak načerpat novou energii.
LF
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Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 27.6.2016
Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Mgr. Lenka Freitingerová, Milan Geršl,
Lenka Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček
Omluven: Martin Chalupa
Ověřovatelé: Petr Dvořáček, Lenka Chalupová
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS.
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva
2. Zprávy o činnosti výborů
3. Závěrečný účet obce za rok 2015
4. Účetní závěrka obce za rok 2015
5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Vanovice za rok 2015
6. Dotační projekty
7. Žádosti o příspěvek obce
8. Rozpočtové opatření
9. Schválení smlouvy na dotaci „Přístavba KD – sklad“
10. Schválení smlouvy na dotaci „Oprava knihovny Drválovice“
11. Různé, závěr
Usnesení:
1/23: OZ schválilo doplněný program zasedání.
2/23: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce
3/23: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.
4/23: OZ schvaluje Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2015 bez výhrad.
5/23: OZ schvaluje celoroční hospodaření a finanční vypořádání obce Vanovice za r.
2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015 bez výhrad.
6/23: OZ schvaluje Účetní závěrku MŠ a ZŠ Vanovice.
7/23: OZ schvaluje přerozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ a ZŠ Vanovice
za r. 2015 do rezervního fondu ve výši 148.375,95 Kč.
8/23: OZ schvaluje podání žádosti o dotační titul „Obnova sadů v lokalitách obcí
Vanovice a Drválovice“.
9/23: OZ schvaluje finanční dar na pořádání koncertů v r. 2016 ve výši 15.000,- Kč a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy s FS ČCE Vanovice.
10/23: OZ schvaluje příspěvek Diakonie ČCE v Brně na podporu provozu Centra
denních služeb Letovice a Chráněného bydlení Letovice v částce 5 000,- Kč.
11/23: OZ zamítá finanční dar na Kinematografii bratří Čadíků ve výši 6.050,- Kč.
12/23: OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na zajištění Malohanáckého
řemeslného jarmarku a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy
s vyúčtováním s SDH Vanovice.
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13/23: OZ schvaluje finanční dar ve výši 2.000,- Kč na zajištění Dne děti a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Vanovice –
Borotín.
14/23: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
15/23: ZO schvaluje smlouvu s JmK na přijetí dotace v částce 200 tis. Kč na „Přístavbu
KD – sklad“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16/23: ZO schvaluje smlouvu s JmK na přijetí dotace v částce 45 tis. Kč na „Knihovnu
Drválovice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
17/23: ZO bere na vědomí nabídku JmK darovat obci pro SDH Vanovice vyřazené
sanitní vozidlo.
18/23: OZ bere na vědomí zprávu z valné hromady Svazku pro výstavbu R 43.
19/23: OZ bere na vědomí zprávu z valné hromady Svazku obcí Malá Haná.
20/23: ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem Vojtěchem na provedení malířských a
natěračských prací v budově OÚ Drválovice na částku 10.507,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
21/23: ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem Jiřím Špačkem na provádění technické
péče o informační systém obecního úřadu ve výši 1.500,- Kč/bez DPH/měsíc a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
22/23: ZO schvaluje smlouvu o dílo s paní Karáskovou na zpracování a podání žádosti o
dotaci na projekt „Obnova sadů v lokalitách obcí Vanovice a Drválovice“ ve
výši 28 tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
23/23: ZO schvaluje návrh na vykácení dřevin dle tabulky v technické zprávě
v projektové dokumentaci akce „Obnova sadů v lokalitách obcí Vanovice a
Drválovice“.
24/23: ZO schvaluje jako vítěze na opravu komunikace k RD Blažíček, komunikace pod
hřbitovem I a II. firmu DEAS spol. s r.o. s cenovou nabídkou 284.234,- Kč vč.
DPH.
25/23: ZO schvaluje smlouvu o dílo na opravu komunikace k RD Blažíček, komunikace
pod hřbitovem I a II. s firmou DEAS spol. s r.o. s cenovou nabídkou 284.234,Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
26/23: ZO schvaluje návrh smluv o nájmu hrobového místa s částkou nájmu ve výši 7,Kč/m2/rok a částkou nákladů ve výši 8,- Kč/m2/rok, kdy smlouvy budou
uzavírány na dobu 11 let, a pověřuje místostarostku podpisem jednotlivých
smluv s nájemci.

Dle informací dodavatele dřevěných briket by měly být objednané
brikety dodány v první polovině prázdnin. Výrobce totiž přijal větší
zakázky, než ve slíbeném termínu dokáže vyrobit. I když na trhu cena
dřevěných briket již stoupá, námi nasmlouvaná cena bude zachována.
V případě dodání budeme obyvatele předem informovat.
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A už je to tu! – OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2015/2016
Školní rok 2015/2016 se pro
25 žáků a 24 dětí stává minulostí. Ač
se to zdá neuvěřitelné, uběhl velmi
rychle. Vždyť kromě učení a plnění
školních povinností se ve škole i
mimo ni konalo mnoho akcí, které
měly za úkol zpestřit těžký úděl
školáka.
Aby naše vzpomínky měly trvalejší
charakter, snažili jsme se je vložit do našich webových stránek: www.skolavanovice.net, k jejichž návštěvě vás tímto zveme.
Vše začalo slavnostním zahájením školního roku za přítomnosti pana starosty,
zástupců obecního úřadu, rozechvělých rodičů i žáků. Někdo se těšil a někdo zase ne. Ale
začít se muselo…
Velmi hezkou akcí byla Drakiáda
netradičně, neboť v tento den děti
draky nepouštěly, ale za pomoci
dospělých vyráběly. S velkým ohlasem
se také setkala beseda s myslivci
panem Tomášem Rejdou a panem
Petrem Kouřilem. Kromě mnoha
zajímavostí nám pánové připravili
k osahání a prohlédnutí spoustu trofejí
a obrázků. Kdyby nás netlačil čas, tak je děti vydržely poslouchat snad do večera.
Další zajímavou akcí byla návštěva environmentálního pracoviště v Brně –
Rozmarýnku a v Soběšicích. Účelem těchto návštěv je, aby si děti osvojily kladný vztah
k životnímu prostředí, přírodě a jejím živočichům.
S příchodem
nového
roku
se
veškerá mysl dětí
upnula
k největší
akci školy a to
k Dětskému plesu.
Přípravy na tuto akci
jsou náročné, ale
těšení a radost v očích všech dětí nám vynahradí veškerou námahu.
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I v dalších měsících čas neplynul jen učením. Proběhlo též několik loutkových
představení, kouzelnické vystoupení, návštěva
knihovny, Den Země, ukázky 1. pomoci pod
vedením paní Danky Pospíšilové. Máme za sebou i
školní výlet do ZOO Lešná, kterým se pomalou školní
rok pomalu uzavírá a čeká nás slavnostní rozloučení.
Jsou to rozloučení někdy smutná, neboť nás opouští
žáci pátého ročníku,
aby se vydali do jiných
škol na další cestu za vzděláním. Ale i loučení plná
optimizmu, protože všichni se těší na něco nového, co
nás čeká, až to staré skončí.
A my se určitě těšíme!
Děkuji tímto obecnímu zastupitelstvu, rodičům a
žákům, bez jejichž pomoci a spolupráce by naše škola nemohla splnit svůj účel.
Mgr. Jana Cikánková, ředitelka školy

První společný výlet ve školním roce 2015/2016.
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I. OLYMPIJSKÉ HRY VE VANOVICÍCH
V pátek 3. 6. 2016 se na dětském hřišti a jeho okolí uskutečnily historicky první
olympijské hry. Připravili si je pro nás studenti druhého ročníku SPgŠ Boskovice.
Děti ze ZŠ a MŠ byly rozděleny do osmi smíšených družstev. Soutěžilo se ve 12.
sportovních odvětvích – běh, hod, skok, lukostřelba, souboj, těžkooděnci, hokej, biatlon,
lyžování, bruslení, snowboarding, curling.
Netradiční dopoledne zahájily antické múzy zažehnutím olympijské pochodně.
Družstva, doprovázena svými trenéry, nejprve musela vymyslet název země, kterou
budou reprezentovat, a navrhnout
vlastní vlajku.
A šlo se soutěžit… Děti s nadšením
plnily úkoly a zdolávaly překážky
v nápaditých a dobře promyšlených
disciplínách.
Všichni sportovci byli za dobré výkony
odměněni sladkostmi, diplomy a na tři
nejlepší týmy čekaly medaile ve zlaté,
stříbrné a bronzové barvě.
A už jen závěrečné foto všech účastníků, zhasnutí pochodně a ať žijí olympijské hry
2017!
Velké poděkování za skvěle zorganizovanou akci, za vstřícný přístup k dětem a spoustu
příjemných zážitků patří výborným studentům 2. C. SPgŠ Boskovice pod vedením paní
profesorky Magdy Markové.
Za ZŠ a MŠ Zuzana Sychrová

DEN DĚTÍ v režii kulturního výboru
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1.
června a u příležitosti tohoto dne jsou
připravovány různé sportovní a společenské
akce.
Nebylo tomu jinak ani u nás ve
Vanovicích, kde kulturní výbor připravil pro děti
v neděli 5. června 2016 šermířské vystoupení
skupiny Gonfanon z Boskovic. Jen pro
zajímavost: výraz Gonfanon byl ve středověké
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latině označením pro praporek na kopí
rytíře. A protože se těsně před
začátkem akce strhla dešťová průtrž,
muselo být vystoupení přesunuto na
sál KD. Hodinové šermířské klání bralo
až některým malým divákům dech a
vybrané skupince kluků se poštěstilo
vyzkoušet si něco málo z rytířského
výcviku. Za statečnost byli od
obecenstva
odměněni
velkým
potleskem a od rytířů dostali malou odměnu v podobě tetovaček. Po skončení vystoupení
vykouklo sluníčko a dětský den mohl pokračovat venku, kde na děti čekali dva koníci z
Minifarmy Drválovice. Svezení na koních využila většina
přítomných dětí. Toto sponzorsky věnovala Minifarma
dětem k jejich svátku. Tímto bych chtěla za jejich ochotu
a vstřícnost velmi poděkovat, konkrétně panu
Lamplotovi a paní Jitce Kopecké. Moc si toho vážíme. Děti
v průběhu dne ještě dostaly balíček bonbónů, nápoj a
cukrovou vatu. Po celou dobu bylo připraveno bohaté
občerstvení. Dětem zářily úsměvy na rtech a nás hřál
krásný pocit z vydařeného dne. Fotky z akce najdete na
stránkách obce.
Ke konci srpna chystáme pro děti i jejich rodiče „Cestu kolem světa“. Tímto jste všichni
srdečně zváni. Datum, místo a čas bude upřesněn. Přejeme všem krásné a pohodové
prázdniny plné sluníčka a odpočinku.
Za KV Lenka Chalupová

Obecní knihovna ve Vanovicích oznamuje, že o prázdninách bude
otevřena pouze jednou za čtrnáct dní, tedy v pátek 1.7.2016
(15.7.2016; 29.7.2016; 12.8.2016; 26.8.2016 a to vždy od 18 do 19 hod.

DOVOLENÁ:
Upozorňujeme občany, že ve dnech 4.-8.7.2016 bude OÚ ve Vanovicích z důvodu
čerpání dovolené UZAVŘEN.
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Obec Vanovice pořádá sbírku šatstva, lůžkovin obuvi atd. pro
sociální družstvo Diakonie Broumov,
více na www.diakoniebroumov.cz

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:











Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
fg

Sbírka se uskuteční:

v pátek 5.8.2016 od 16 – 18 hod.
v sobotu 6.8.2016 od 9 do 11 hod.
v pondělí od 8 do 9hod.
Místo: Kulturní dům ve Vanovicích
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V sobotu 6.8.2016 se od 21 hod. koná v „Sadě
Svobody“ v Drválovicích taneční zábava.
Hraje skupina Eminence.
Přijďte ochutnat opékané makrely či speciality
z udírny.
Srdečně zve SDH Drválovice.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích
vás zve na KONCERT, který se koná
v sobotu 13. srpna 2016 od 18 hod.
Zpívá mládežnický pěvecký sbor KUDYKAM.

13.8.2016 od 16 hod. se koná tradiční turnaj v malé kopané
SVOBODNÍ – ŽENATÍ. Občerstvení zajištěno.

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
Zaškrtněte si ve svých diářích sobotu 20.8.2016. V tento den se totiž
koná „CESTA KOLEM SVĚTA“ pro děti i dospělé organizovaná kulturním
výborem (pravděpodobně od 15 hod.). Ve vlastním zájmu sledujte
vývěsky a naslouchejte hlášení místního rozhlasu!
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Ještě jednou žádáme majitele SIPO číslo 800 733 1840, aby se přihlásil na OÚ (lze i
telefonicky případně e-mailem). Děkujeme.

Jubilanti v měsíci červenci a srpnu
Jitka Kalasová
Vanovice
Petr Zemánek
Vanovice
Miroslav Nečas
Vanovice

50 let
70 let
60 let

Marie Nováková
Alena Kalabusová
Hana Sedláčková
Ladislav Ambroz

90 let
60 let
85 let
80 let

Drválovice
Vanovice
Vanvoice
Vanovice

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

Děti narozené v červnu:
23.6.
Nela Šimončičová
Rodičům blahopřejeme a přejeme mnoho radosti.

Úmrtí v měsíci červnu:
Jaroslav Palbuchta z Drválovic

25.6.

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Zpravodaj Vanovic - Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete
zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz.
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