Vanovice – Drválovice

Zpravodaj

ZÁŘÍ 2016
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Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny, děti opět zasednou do školních lavic, začíná prostě ta
všednější část roku. Myslím ale, že nikdo nemůže tvrdit, že by se o
prázdninách v našich obcích nic neudálo.
Hned v prvních dnech prázdnin byla zprovozněna požární nádrž ve
Vanovicích. V několika následujících týdnech dokonce sloužila několika odvážlivcům
jako koupaliště.
Dokončena je také přístavba KD (ke kolaudaci by mělo dojít začátkem měsíce října). Už
téměř dva měsíce užíváme nově zrekonstruovanou komunikaci od parčíku
J.A.Komenského ke hřbitovu. Obě akce byly dokončeny mnohem dřív, než jsme
původně plánovali. Během prázdnin byla také zrekonstruována a zmodernizována
ústředna obecního rozhlasu. Nyní lze hlásit jak v obou obcích současně, tak odděleně,
hlášení lze načasovat dle potřeby, důležitá hlášení na vybraná čísla zasíláme formou
SMS. Pokud by někdo stál o tuto službu, nechť se přihlásí v kanceláři OÚ.
Velice nás těší, že se podařilo dokončit rekonstrukci místní knihovny v Drválovicích.
Knihy jsou již na svém místě, knihovna se pyšní novým nábytkem, v budově vzniklo také
nové zázemí v podobě malé kuchyňky. Celou akci chceme ukončit slavnostním
otevřením zrekonstruovaných prostor a znovuotevřením knihovny v SOBOTU 3. ZÁŘÍ
2016 v 18 hod.
Poslední sobotu v červenci proběhl další ročník Malohanáckého řemeslného
jarmarku. Jsme rádi, že si tato akce našla své příznivce, i když jsme se rozhodli nejen
z organizačních důvodů pořádat jarmark v dvouletých cyklech. I většina prodejců
pochopila, že nám jde o prezentaci lidových řemesel a ne o prodej nejrůznějších
„pouťových“ předmětů. Už teď se těšíme na příští ročník, který se bude konat o
prázdninách v roce 2018.
Na počátku srpna jsme na žádost Diakonie Broumov zorganizovali sbírku použitého
šatstva, obuvi, hraček, elektrospotřebičů atd. Chceme touto cestou vyřídit poděkování
představitelů Diakonie Broumov všem, kdo se na sbírce jakýmkoliv způsobem podíleli.
Velmi dobře byla navštívena i zábava v Drválovicích, kterou organizovali členové SDH
Drválovice.
Proběhlo i několik sportovních akcí. Jednak tradiční fotbalový zápas svobodní – ženatí
(vyhráli svobodní 3:1), a volejbalový turnaj, kterého se letos zúčastnila bohužel pouze
tři družstva. Věříme, že se do příštího ročníku zapojí více účastníků.
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Velmi dobrou účast měl i koncert pěveckého sboru KUDYKAM konaný v evangelickém
kostele 13.8.2016. Zmínit se musíme také o velmi vydařené prázdninové akci pro děti
„Cesta kolem světa“, kterou zorganizovali členové kulturního výboru.
Na samém konci prázdnin jsme také hostili sportovce, kteří se zúčastnili dalšího ročníku
cyklovýletu Okolo Malé Hané. Řada z účastníků si chválila umístění naší „občerstvovací
stanice“ u KD, kde se mohli posilnit výbornou gulášovou polévkou, posedět ve stínu lip,
děti se protáhly na dětském hřišti, někteří cyklisti využili také možnosti rozhlédnout se
po okolí z věže evangelického kostela…

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 27.6.2016
Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Mgr.
Lenka Chalupová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl
Omluven: Milan Geršl, Petr Dvořáček, Martin Chalupa
Ověřovatelé:
Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl
Zapisovatel:
Lucie Zouharová, DiS.

Lenka

Freitingerová,

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení z 23. zasedání zastupitelstva
Zprávy o činnosti výborů
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk
Příspěvek na financování IDS
Výběr zhotovitele akce položení dlažby za KD
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Rozpočtové opatření
Různé, závěr

Usnesení č.:
1/24: OZ jednomyslně schválilo program zasedání.
2/24: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce
3/24: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.
4/24: OZ schválilo předložený návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na
zpracování nového ÚP obce Vanovice ve výši 86.000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
5/24: OZ bere na vědomí výši stanoveného finančního příspěvku na dopravní systém
IDS JmK na rok 2017 ve výši 26.350 Kč (50 Kč/obyvatel).
6/24: OZ schválilo jako zhotovitele akce ,,Pokládka dlažby za KD“ firmu EKOTERM CZ
s.r.o.
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7/24: OZ schvaluje předloženou smlouvu o dílo s firmou EKOTERM CZ s.r,o s cenovou
nabídkou 106.645,- Kč na provedení akce „Pokládka dlažby za KD“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
8/24: ZO bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 7 sválené starostou obce.
9/24: Zastupitelstvo bere na vědomí investiční záměry pana Blably s odkoupením
pozemku okolo bývalé prodejny potravin vč. budovy bývalé prodejny.
10/24: OZ zamítá podání žádosti o dotaci v rámci projektu ,, Revitalizace zeleně na
hřbitově„ (výzva SFŽP )
11/24: ZO schvaluje ukončení smlouvy s dodavatelem el. energie ARMEX ENERY.
12/24: ZO schvaluje mimořádný finanční příspěvek Svazku obcí Malá Haná za obec
Vanovice ve výši 13.702,- Kč.
13/24: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí a Diakonií ČCE – středisko Brno o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
14/24: ZO schvaluje žádost TJ Sokol Vanovice z.s. o finanční příspěvek na činnost ve výši
5.000,- Kč.
15/24: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s TJ Sokol Vanovice z.s. na finanční
příspěvek na činnost ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16/24: ZO schvaluje návrh na vyřazení nevyhovujícího majetku ZŠ a MŠ Vanovice ve
výši 8.192,- Kč.
17/24: ZO schvaluje žádost o rozšíření prostor pro školní družinu s tím, že bude tato
investice hrazena z rezervního fondu ZŠ a MŠ Vanovice.
Stále hledáme majitele SIPO číslo 800 733 1840. Prosíme, aby se přihlásil na OÚ (lze i
telefonicky případně e-mailem). Děkujeme.

Všesokolský slet 2018 Praha a Světová gymnaestráda 2019 Dornbirn, Rakousko
Na tyto akce připravuje Česká asociace sportu pro všechny hromadnou skladbu pro
dospělé, která je společná pro muže a ženy. TJ Sokol Vanovice bude zajišťovat nácvik
této skladby a následnou účast na obou akcích. Zájemci o nácvik se mohou hlásit u Fr.
Kubína, Vanovice 39 do konce září 2016. Skladba pro děti bude jen pro slet a její
organizování započne až v příštím roce.
17.9.2016 od 18 hod. koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála
2.10.2016 od 18 hod. koncert MUDr. Ruly Machačové a jejích hostů
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Cesta kolem světa
Kdo by nechtěl cestovat kolem světa? Myslím si, že téměř každý. A
právě takovou „cestu“ měly možnost absolvovat děti, které přišly
v sobotu 20. 8. 2016 na rozloučení s prázdninami za KD.
Kulturní výbor připravil v podobě
čtrnácti
stanovišť
cestování
napříč
kontinenty a
jednotlivými státy.
Každý malý
zájemce
si
vyzvedl kartičku, na které
měl napsáno,
kam se všude podívá.
Počasí vyšlo
a na cestu všem svítilo
sluníčko.
Cestovatelé se podívali do
Afriky,
Mexika,
Japonska, Řecka, Kanady,
Ameriky,
Egypta, Itálie, Grónska,
Ruska,
Turecka, Anglie, na
Havaji, ale také
do České republiky.
Na
každém
stanovišti čekal v
převleku
domorodec pro danou zemi.
Dále byly na
stanovištích různé rekvizity,
zajímavosti a
vlajka s mapkou dané země.
Třeba v Anglii děti vítala
sama královna Alžběta II.,
v Řecku Bohyně Afrodita,
v Grónsku tučňák, v Egyptě
Kleopatra a v Japonsku
krásná Gejša. Děti plnily úkoly jako je předělávání
rýže čínskými hůlkami,
nošení vody v nádobě na hlavě, střílení z luku,
zahrály
si
minigolf,
skládaly ruskou panenku Matrjošku, malovaly
českou vlajku, na Havaji si
namíchaly vlastní koktejl,
vytvořily mumii z obvazů a
také hledaly v pytli plném
zvířat hada. Za splněné
úkoly dostávaly slané nebo
sladké odměny v podobě
pizzy, ovoce, gumových
hadů, anglické slaniny či
tureckého medu.
Cestu absolvovalo okolo
šedesáti dětí a na jejich
rozzářených tvářičkách byla vidět spokojenost. Po celou dobu bylo zajištěno bohaté
občerstvení, které zajistili členové SDH Vanovice. Všem členům i nečlenům KV a jejich
rodinným příslušníkům, kteří pomáhali s touto vydařenou akcí, chci moc poděkovat a těším se
na další spolupráci.

Za KV obce Vanovice Lenka Chalupová
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Malohanácké
řemeslné
jarmark
2016
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Z duelu svobodní - ženatí

Zastávka cyklovýletu

Volejbalový turnaj
V sobotu 6. srpna 2016 uspořádala TJ
Sokol
Vanovice
12.
ročník
volejbalového turnaje smíšených
družstev neregistrovaných hráčů. V
příjemné atmosféře slunečného dne
se utkaly 3 týmy. Zvítězilo družstvo
Sulíkova, na druhém místě Vanovice,
třetí tzv. Směska (manželé Čížkovi a
spol.).
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 5.9.2016 v Drválovicích (16 – 16,30 h) a
Vanovicích (16.30 – 17 hod.)
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Upozornění:
Upozorňujeme občany, že jsme přestali vybírat víčka, jejichž sběrem
jsme podporovali nejrůznější projekty. Sběrná místa je bohužel
přestala odebírat.

V uplynulých dnech v naší obci začal řádit vandal, který se
rozhodl znepříjemnit život našim občanům a zároveň ničit
obecní majetek. Upozorňujeme ho, že
pokud ve své činnosti neustane, budeme
muset celou záležitost řešit přes
přestupkovou komisi případně Policii ČR.

15.9.2016 od 7 – 13 hod. bude ve Vanovicích, Drválovicích a v Borotíně vypnut
elektrický proud.
Děti narozené o prázdninách
Klára Kopecká
Adéla Kalabusová
Natálie Mrvová
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme spokojený život.
Jubilanti v měsíci září
Mária Hrdá
Drválovice
Marie Štrajtová
Drválovice
Milada Kolářová
Drválovice

60 let
92 let
94 let

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných
let života.
Úmrtí v měsíci srpnu:
Petr Bohatec
27.8.2016

65 let

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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