Vanovice – Drválovice

Zpravodaj

Vánoční koledování 2015

PROSINEC 2016 + LEDEN 2017
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Vážení spoluobčané,
v tomto adventním čase se těšíme na nadcházející vánoční svátky, blížící se konec roku
2016 a vyhlížíme příchod nového roku 2017. Každý z nás začínáme hodnotit, jaký ten
uplynulý rok byl, co nám přinesl, co se nám podařilo a jak jsme ho prožili. Je také dobré
si připomenout, co jsme nesplnili a co nám uplynulý rok odnesl.
Dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji jménem svým i jménem zastupitelů obce popřál
klidné prožití vánočních svátků, a do nadcházejícího roku 2017 hodně zdraví, štěstí,
spokojeností, lásky a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.
Josef Pavlík, starosta

Dovolte nám, abychom alespoň ve stručnosti připomněli to, co se v naší obci
v uplynulých měsících podařilo vykonat, které plánované akce jsme opomenuli nebo
z nějakých důvodů je museli odložit na později. V hrubých rysech bychom také naznačili,
jakým směrem se bude ubírat naše obec v následujícím roce.
Jednou z největších akcí byla rekonstrukce požární nádrž v Křemílkách. Doufáme, že
požární vodu nebudeme potřebovat k hašení požárů, ale že nám bude, podobně jako
tomu bylo v letošním roce, sloužit především k osvěžující koupeli. Připomínáme, že
nádrž není určena ke koupání psů ani k bruslení (hrozilo by porušení fólie). Žádáme
všechny, aby tento zákaz nepřestupovali. V plánu jsme měli ještě opravu podzemní
nádrže u Čaloudů, tu jsme ale nakonec přesunuli na příští rok.
Vůbec největší letošní investiční akcí byla výstavba skladu u KD. Díky dobrému a
nekompromisnímu stavebnímu dozoru jsme ušetřili finanční prostředky, které jsme
mohli použít na další akce. Sklad už několik měsíců slouží svému účelu (garážování
techniky používané k údržbě obce, výsuvného žebříku a dalšího materiálu, který byl
nevhodně uskladněn ve stávajících prostorách KD).
Dokončeno bylo také dláždění pod přístřeškem, takže celý sportovně-kulturní areál již
získal svou finální podobu. Do konce roku ještě zakoupíme mobilní oplocení, které bude
používáno při pořádání venkovních akcí.
V nedávných dnech bylo zprovozněno nové elektronické zabezpečení obecních budov.
Věříme, že toto zařízení zvýší ochranu obecního majetku.
Změn se také dočkal obecní rozhlas. Pořídili jsme novou rozhlasovou ústřednu, pořídili
několik dalších venkovních amplionů, takže by nyní mělo být hlášení dobře slyšitelné po
celém území našich dvou obcí (vyskytuje-li se ovšem někde problém, ozvěte se). I na
této akci jsme ušetřili nemalé peníze (cca 100 000 Kč), které nám umožňují realizaci
dalších projektů (například položení nového chodníku před obchodem ve Vanovicích).
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Začaly intenzivní přípravy na pořízení nového územního plánu obce. V současnosti se
zpracovávají připomínky a dolaďují další požadavky.
Podařilo se nám obnovit další z místních komunikací a to komunikaci od parčíku
J.A.Komenského k evangelickému hřbitovu. Komunikace v Dražkách a za hřbitovem nám
zůstala na příští období.
Velkou radost máme z rekonstrukce místní knihovny v Drválovicích. Pořízením nového
nábytku a PC s připojením k internetu tak vznikla příjemná čítárna. Přepažením
nevyužívaných prostor vznikla malá kuchyňka – příjemné zázemí nejen pro novou
knihovnici, ale i pro další uživatele budovy.
Došlo také k „vysvobození“ drválovské zvonice z tújového objetí – konečně vynikne její
jednoduchá krása.
Na konci listopadu se nám podařilo vydražit lesní pozemek v k.ú. Vanovice (asi 0,5 ha),
čímž jsme navýšili obecní majetek. O les se staráme svědomitě (zalesňujeme dle plánu –
letos v k.ú. Drválovice, snažíme se zbytečně nekácet, ovšem na druhé straně musíme
dodržovat rozpis těžby. Novým správcem lesa se stal ing. Zdeněk Toul.
I v roce 2016 jsme se snažili podpořit vzájemné soužití. Chceme, aby se naši občané
v obci cítili dobře, aby je spojovaly společné zážitky a prožitky, aby tu vládla dobrá
atmosféra a abychom společně posilovali sousedské vztahy. V tom nám velmi pomáhají
členové kulturního výboru, kteří se aktivně zapojují do nejrůznějších akcí pro všechny
věkové kategorie obyvatel. Za novou tradici snad můžeme prohlásit nejen novoroční
přípitek, soutěžní přehlídku amatérských divadelních souborů, pořádání dětského dne,
dílniček, lampionového průvodu nebo konání Malohanáckého řemeslného jarmarku, ale
i koncertík, který předchází rozsvícení vánočního stromu a neodmyslitelný adventní
punč, či posezení s důchodci. Novinkou byl letos kurz šití pro začátečníky vedený paní
Janou Bohatcovou (konaný začátkem roku) nebo taneční pro dospělé, kterých se
zúčastnilo na 17 párů z Vanovic, Drválovic i přilehlého okolí. Spolupracujeme také
s Farním sborem Českobratrské církve evangelické na organizování koncertů, s místní
tělovýchovnou jednotou i oběma SDH na pořádání dalších akcí, takže si snad každý
může vybrat to, co je mu blízké.
V podobném duchu chceme o obec pečovat i v následujícím roce. Díky přislíbené dotaci
máme v plánu pořídit nový dopravní automobil s přívěsem pro SDH Vanovice (starý
automobil již dosluhuje), plánujeme opravu podzemní nádrže u Čaloudů, s rozvojem
obce také souvisí plánované rozšíření vodovodního řadu. Velkou akcí bude
pravděpodobně rekonstrukce vytápění s rekuperací v KD a konečně se snad dostane i na
tamní nové sociální zařízení.
Věříme, že naše snaha o dobrou a rozumnou správu obce bude korunována úspěchem a
že se nám bude dařit vytvářet podmínky pro všeobecnou spokojenost i dobré soužití. LF
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Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 28.11.2016
Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík,
Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček
Omluven: Milan Geršl, Lenka Chalupová, Martin Chalupa
Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS.
Host: Ing. Kohoutek, Ing. Kouřilová
Program:
1. Kontrola usnesení z 27. zasedání zastupitelstva
2. Zprávy o činnosti výborů
3. Darovací smlouva Msss
4. Příprava návrhu rozpočtu
5. Rozpočtové opatření
6. Různé, závěr
Usnesení č.:
1/28: OZ jednomyslně schválilo program zasedání.
2/28: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce.
3/28: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.
4/28: OZ schválilo poskytnutí daru pro Městskou správu sociálních služeb (Msss)
Boskovice ve výši 5.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
5/28: OZ se zabývalo přípravou návrhu rozpočtu na 2017.
6/28: OZ bere rozpočtové opatření č. 12 na vědomí.
7/28: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 13.
8/28: OZ bere na vědomí informace z jednání Svazku obcí Malá Haná a stanovenou výši
příspěvku na r. 2017 na 31.600,- Kč.
9/28: OZ schvaluje smlouvu s E-on Distribuce, a.s. o připojení distribuční soustavě a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10/28: OZ schvaluje smlouvu s Městem Boskovice o příspěvku na financování služeb
sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální
sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
11/28: OZ bere na vědomí zvýšení ceny vody předávané VAS Boskovice obci Vanovice.
12/28: OZ neschvaluje předložený návrh na zvýšení vodného od 1.1.2017 a žádá účetní
o sestavení nákladů a výnosů na vodu k 30.11.2016 (na příští OZ). K dané
problematice se vrátí na prosincovém OZ.
13/28: OZ schvaluje prominutí dluhu ve výši 24.755,50 Kč vzniklého za odebranou
vodu.
14/28: OZ schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku (cca 6 m2) na parc. č. 1043
v k.ú. Vanovice.
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V listopadu jsme přivítali nové občánky.
Bohužel jsme se dopustili faux pas, když nám ze seznamu vypadlo narození malé
Klárky Přikrylové z Drválovic. Rodičům se omlouváme a své pochybení při nejbližší
vhodné příležitosti napravíme.

Na začátku prosince i do naší
obce dorazil Mikuláš.
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Adventní koncertík a punč při
rozsvěcení vánočního stromu.
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I letos vás zveme na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ spojený
s novoročním přípitkem starosty obce. Koná se 1.1.2017 v 18 hod. u
kulturního domu ve Vanovicích.

I v lednu 2017 se připojíme ke každoroční TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE. Věříme, že
koledníci nenarazí na zavřené dveře, ale že budou přijati štědrými dárci.

Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín vás zve na tradiční MYSLIVECKÝ PLES. Koná se
v sobotu 7.1.2017 od 20 hod. v KD ve Vanovicích. Hraje Slza Petra Křivinky.
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HUDEBNÍ POZVÁNKY:

Přijměte pozvání na VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ, které se uskuteční u Záložny
v neděli 18.12.2016 od 10:45 hod.
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SPORTOVNÍ OKÉNKO:
STOLNÍ TENIS
Regionální přebor III. třídy
Vanovice A - Němčice A 13 : 5
Body: Kubín Fr. 3,5 Klement Roman 3,5 Tajovský Zbyněk 3,5
Gonšor Michal 2,5
Vanovice A - Adamov B 15 : 3
Body: Dokoupil Jiří 4,5 Klement Roman 4 Gonšor Michal 3,5 Kubín Fr. 3
Regionální soutěž I. třídy
Brťov A - Vanovice B 6 : 12
Body: Kubín Fr. 4,5 Lébiš Pavel 3,5 Chlup Radek 2 Ševčík Fr. 2
Vanovice B - Velké Opatovice B 11 : 7
Body: Kubín Fr. 3,5 Lébiš Pavel 2,5 Chlup Radek 2,5 Ševčík Fr. 2,5
Petrovice C - Vanovice B 8 : 10
Body: Kubín Fr. 4 Ševčík Fr. 3 Lébiš Pavel 2 Chlup Radek 1
Velenov B - Vanovice B 7 : 11
Body: Kubín Fr. 3 Lébiš Pavel 3 Chlup Radek 2,5 Ševčík Fr. 2,5

ŠACHY
Adamov C - Vanovice 3 : 2
Body: Hrabal Petr 1, Čejka Michal 1
Kunštát B - Vanovice 3,5 : 1,5
Body: Kubín Fr. 1, Audy Leoš 0,5

TJ Sokol Vanovice pořádá v KD turnaje ve stolním tenisu:
23. 12. 2016 ve 13h - VÁNOČNÍ TURNAJ PRO MLÁDEŽ
30. 12. 2016 ve 13h - SILVESTROVSKÝ TURNAJ PRO DOSPĚLÉ
Připravila Jitka Špidlová

9

MUDR. RULA MACHAČOVÁ - Ordinační doba o Vánocích - akutní stavy
23.12.2016
7.30 - 10.00
Boskovice , Lidická 10
24. - 26.12.2016
neordinuje
(dětská pohotovost nemocnice Boskovice 8.00 - 20.00)
27. - 29.12.2016
7.30 - 10.00
Boskovice, Lidická 10
30.12.2016
dovolená
(dětská pohotovost nemocnice Boskovice 17.00 -22.00)
31.12.2016 - 1.1.2017 neordinuje
(dětská pohotovost nemocnice Boskovice 8.00 – 20.00)
2.1.2016 dovolená
(dětská sestra přítomna v ordinaci v Boskovicích, Lidická 10 od 7.30 – 10.00)

Úmrtí v listopadu 2016
Jan Götz z Drválovic ve věku 74 let.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilanti v měsíci prosinec 2016 a leden 2017
Ludmila Pospíšilová
Vanovice
65 let
Helena Gonšorová
Vanovice
70 let
Jarmila Pospíšilová
Miroslava Hrabalová

Vanovice
Vanovice

87 let
60 let

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

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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