Vanovice – Drválovice

Zpravodaj

ŘÍJEN 2016

1

Vážení spoluobčané,
na samém začátku měsíce jsme otevřeli nově opravenou knihovnu
v Drválovicích, děti za sebou mají první měsíc ve školních lavicích, prvňáci
se začínají orientovat v abecedě a už je jen tak neošidíte; je za námi pouť i
předpouťová zábava, u konce je i letošní letní řada koncertů
v evangelickém kostele, zastupitelstvo začíná připravovat rozpočet na rok 2017 – to
všechno jsou znamení toho, že léto je nenávratně pryč a že nastal podzim.
Ve čtvrtek 6. října proběhne kolaudace dokončené přístavby KD ve Vanovicích a už byla
také převzata dokončená dlažba pod přístřeškem. V současnosti jsou všechny rozdělané
investiční a jiné stavební práce dokončeny. Do čeho jsme se zatím nepustili (a co bylo
zapojeno do návrhu rozpočtu na rok 2016) je oprava prostranství před budovou
Záložny a oprava podzemní nádrže u Čaloudů. U podzemní nádrže je třeba nejprve
prozkoumat její celkový stav, na úpravu prostranství před OÚ připravujeme
projektovou dokumentaci. Realizace záměru proběhne nejspíš příští rok.
Neradi bychom zapomněli na slavnostní otevření nově zrekonstruované knihovny
v Drválovicích (tímto zveme ještě jednou čtenáře k návštěvě a především k využití
knižního fondu). Zúčastnilo se ho několik občanů jak z Drválovic, tak i z Vanovic
(dokonce jsme byli poctěni návštěvou občana z jedné členské země EU
). Velkou
radost nám udělala přítomnost několika dětí (v nichž tušíme potenciální posílení
čtenářské obce). Malou knihovnu jsme otevřeli malou slavností s malým přípitkem,
krátkou slavnostní řečí pana starosty a malým občerstvením. Věříme ale, že existence
této malé knihovny přivede řadu lidí k velké lásce k literatuře a knihám vůbec.
Na webových stránkách OÚ (na úřední desce) je vyvěšen návrh nového územního plánu
obce. Do 27.10.2016 se k němu můžete vyjadřovat a vznášet připomínky. Písemnou
podobu připomínek a návrhů je třeba doručit do kanceláře OÚ Vanovice nebo na odbor
stavebních věcí a územního plánování na MěÚ v Boskovicích (ing. arch. Dušan Nečas).
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I letos budeme objednávat pro zájemce služby kominického mistra. Do
17.10.2016 můžete své objednávky nahlásit v kanceláři OÚ Vanovice.
Pan Dosedla by měl chodit po 20.10.2016 (bude včas upřesněno).
Prosíme, abyste nám při objednávce sdělili také telefonní číslo, aby se
mistr kominický s vámi mohl dohodnout na termínu.
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Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 26.9.2016
Přítomni: Jiří Bohatec, Mgr. Lenka Freitingerová, Martin Chalupa, Josef Pavlík,
Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček
Omluven: Milan Geršl, Lenka Chalupová, Bc. Svatopluk Dračka
Ověřovatelé: Jiří Bohatec, Martin Chalupa
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS.
Host:
Mgr. Pavla Kouřilová
Program:
1. Kontrola usnesení z 24. zasedání zastnupitelstva
2. Zprávy o činnosti výborů
3. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost
4. Veřejnoprávní smlouva s ZO ČSV z.s. Knínice
5. Žádost o vyjádření k záměru Agrospolu Knínice, modernizace chovu skotu-středisko
Vanovice
6. Žádost o vyjádření k záměru Novostavba stájí pro koně-Farma Drválovice
7. Rozpočtové opatření
8. Různé, závěr
Usnesení č.:
1/25: OZ schválilo program zasedání.
2/25: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce.
3/25: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů (zasedal pouze výbor finanční).
4/25: OZ schválilo poskytnutí příspěvku na činnost Základní organizaci českého svazu
včelařů z.s., Knínice ve výši 6.000,- Kč.
5/25: OZ schvaluje veřejnoprávní smlouvu s ZO ČSV z.s. o poskytnutí dotace na činnost
ve výši 6.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/25: OZ bere na vědomí informaci Agrospolu o uvažované modernizaci chovu skotu
v prostorách střediska živočišné výroby ve středisku Vanovice.
7/25: OZ souhlasí pouze s napojením odvodu dešťové vody na kanalizační řád obce a to
pod podmínkou, že napojení bude přes vybudovanou vsakovací jímku
s přepadem (týká se parcely č. 295/4 v kú Drválovice - uvažovaná novostavba
ustájení pro koně).
8/25: ZO bere na vědomí RO č. 8 za měsíc srpen.
9/25: ZO schválilo RO č. 9.
10/25: OZ bere na vědomí předpoklad poskytnutí dotace v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí na vozidlo DA (dopravní automobil) ve výši 450.000,- Kč
poskytnuté z Ministerstva vnitra ve výši 450 000 Kč.
11/25: OZ bere na vědomí termín kolaudace skladu (přístavba KD) (proběhne
6.10.2016).
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12/25: OZ bere na vědomí informace z jednání Svazku obcí Malá Haná.
13/25: OZ schvaluje Dodatek č. 1 s FS ČCE Vanovice k nájemní smlouvě na parc. č.
104/2, 103/1 (hřbitov) a 185 (márnice) ve vlastnictví FS ČCE Vanovice, kdy se
tímto mění doba nájmu do 31.12.2028 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

V pátek 7.10. od 14 – 22 hod. a v sobotu 8.10. od 8 -14 hod. se
uskuteční řádné volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR (případně v pátek 14.10. od 14 – 22 hod. a v sobotu
15.10. od 8 – 14 hod. pokud se uskuteční druhé kolo voleb do Senátu
PČR). Volební místnosti jsou jako obvykle v budově OÚ ve Vanovicích
a v budově č. 26 (budova hasičské zbrojnice) v Drválovicích.

Zdravotní cvičení
TJ Sokol Vanovice oznamuje, že zdravotní cvičení začne až
14. října 2016 a bude probíhat každý pátek od 17h.

Posezení s důchodci
Vzhledem k tomu, že ve dnech 7.-8.10,2016 se konají volby do zastupitelských orgánů
kraje a do Senátu ČR jsme museli odložit avizované POSEZENÍ S DŮCHODCI.
Protože o ně ani vás ani sebe nechceme ošidit, rozhodli jsme se je přesunout na sobotu
22.10.2016 od 17 hod. do KD ve Vanovicích. Na programu bude vystoupení dětí
z naší mateřské školy, další dobové fotografie obce z let 1933 - 1934, které nám
poskytla vnučka architekta Dufky, kvízy, hudba, nebude chybět překvapení a
samozřejmě občerstvení.
Těšíme se na setkání s vámi.
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Knihovna Vanovice oznamuje, že během konání voleb (tedy v pátek 7.10. a
v pátek 14.10.2016) bude mít otevřeno pouze od 17 – 18 hod.

Do knihovny ve Vanovicích jsme pořídili několik stolních her.
Rádi bychom vás seznámili s podmínkami jejich půjčování:
 Výpůjční doba je maximálně 14 dnů bez možnosti prodloužení. Sankční poplatky
z prodlení činí 40 Kč za týden.
 Hru si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců
a vyrovnanými závazky vůči naší knihovně,
 Současně může být vypůjčena pouze 1 hra.
 Pokud dojde k poškození či ztrátě části hry, je uživatel povinen část adekvátně
nahradit, popř. nahradit či uhradit celou hru, která je bez ztracené části nepoužitelná
(dle uvážení knihovníka).
 Čtenářům mladším 15 let je hru možné půjčit pouze oproti podpisu zákonného
zástupce.
 Před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce
společně se sezamem všech komponentů hry.
Vracení:
 Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Při vracení hry je zkontrolován
obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o vrácení.
 V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je
čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.

28.10.2016 se bude konat lampionový průvod. Bližší informace budou včas
vyhlášeny místním rozhlasem.

V neděli 16. října 2016 od 15 hod. se koná v kulturním domě v Borotíně
vernisáž výstavy obrazů kreslířky Kateřiny Procházkové.
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Původní stav knihovny v Drválovicích

Současná podoba knihovny v Drálovicích

Okamžiky těsně před slavnostním přestřižením pásky
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FotoReportáž z prvního školního dne: Přejeme všem dobrý start!

První den smějí do školy i rodiče – a ti se samozřejmě moooc těší! I oni si totiž mají co povídat.

Někde možná přijde i kouzelník – u nás ovšem vždycky přijde pan starosta – a nikdy nechodí
s prázdnýma rukama..

Prázdniny sice zkončily, ale venku (a nejen tam) ještě pořád svítilo sluníčko. Tak snad nám
bude v té škole dobře.
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Tenisový turnaj
V sobotu 3. září 2016 se na hřišti za KD
uskutečnil 11. ročník Memoriálu Jiřího
Dokoupila. Turnaje se zúčastnilo 10 tenistů.
Vítězem se stal Jakub Karlíček, druhé místo
obsadil Zdeněk Zoubek st. a na třetím místě
se umístil Zbyněk Tajovský. TJ Sokol
Vanovice si konáním akce připomíná tuto
významnou osobnost sportovního dění v
naší obci.
Jitka Špidlová

Děti narozené
Tobiáš Rejda
Rodičům blahopřejeme a Tobiáškovi přejeme spokojený život.

Jubilanti v měsíci říjen
Radomír Marek
Vanovice
Josef Pavlík
Vanovice

60 let
50 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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