Vanovice – Drválovice

Zpravodaj

BŘEZEN 2017
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám ve zkratce podali další zprávu o činnosti obecního
zastupitelstva a kanceláře OÚ Vanovice.
Začali jsme vyhotovovat žádosti na jednotlivé dotační tituly (sociální zařízení v KD,
rozšíření knihovny ve Vanovicích, zaslali jsme také žádost o dotaci na MMR na opravu
místní komunikace (Dražky). Věříme, že budeme úspěšní, jako vloni.
Pomalu se také rozbíhá realizace obnovy obecních sadů.
V těchto dnech dále probíhá údržba hřbitova. Budou pokáceny asi 4 poškozené stromy.
Samozřejmě plánujeme výsadbu nových dřevin dle zpracovaného projektu.
Dále připravujeme nový územní plán obce. V té souvislosti také proběhlo setkání
osadního výboru s ing. arch. Brožkem, některých členů OZ a zástupců petičního výboru.
Během diskuze (která tentokrát nebyla tak emočně vypjatá, jako na jednání předchozím,
a věnovala se sladění představ o podobě návsi v Drválovicích poté, co bývalá budova
Jednoty získala nového majitele) došlo k vyjasnění stanovisek všech zúčastněných stran.
Dospěli jsme k závěru, že všem musí jít především o blaho obce a všech občanů bez
rozdílu. Důležitá je ochota ke kompromisu, který by byl pro všechny strany přijatelný.
V současnosti se zdá, že tohoto kompromisu bylo dosaženo jak ze strany obce, tak
nového vlastníka budovy a doufejme i všech, kdo se pod petici podepsali.
I v letošním roce bude probíhat výměna dalších vodoměrů (všichni, koho se to bude
týkat, budou včas informováni.)
LF
Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 9.2.2017
Přítomni: Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček
Martin Chalupa, Lenka Chalupová, Bc. Svatopluk Dračka
Omluven: Milan Geršl, Jiří Bohatec
Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Lenka Chalupová
Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová
Program:
1. Kupní smlouva
2. Různé, závěr
Usnesení č.:
1/32: OZ schválilo program zasedání.
2/32: OZ schvaluje smlouvu o prodeji pozemků v k.ú. ( pč. 1043 díl a) Vanovice za cenu
1200,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 28.2.2017
Přítomni: Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček,
Martin Chalupa, Bc. Svatopluk Dračka, Lenka Chalupová
Omluven: Milan Geršl, Jiří Bohatec,
Ověřovatelé: Petr Dvořáček, Martin Chalupa,
Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová
Program:
1. Kontrola usnesení z 31. a 32. zasedání zastupitelstva
2. Zprávy o činnosti výborů
3. Inventarizace majetku k 31.12.2016
4. Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
5. Určení členů výběrové komise
6. Různé, závěr
Usnesení č.:
1/33: OZ schválilo program zasedání.
2/33: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 31. a 32. zasedání zastupitelstva obce.
3/33: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. Na příštím zasedání OZ bude
doplněn finanční výbor o další členy.
4/33: OZ schválilo inventarizaci obce Vanovice sestavenou ke dni 31.12.2016.
5/33: OZ schválilo vyřazení majetku dle Návrhu na vyřazení ke dni 1.3.2017 ve výši
153 544,50 Kč .
6/33: OZ schválilo nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
na p.č. 1068 v k.ú Vanovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7/33: OZ schvaluje členy výběrové komise pro investiční akce plánované v roce 2017
(rekonstrukce sociálního zařízení KD Vanovice, větrání sálu s rekuperací a
dohřevem a výměna zdrojů tepla tamtéž, dodávka dopravního automobilu pro
SDH Vanovice) a to takto: Svatopluk Dračka (předseda), Petr Dvořáček (člen),
Miroslav Přibyl (člen), Martin Chalupa (náhradník).
8/33: OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 955/4
v k.ú Vanovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9/33: OZ bere na vědomí žádost občanů o opravu MK „V Uličkách“ a žádost manželů
Melkových o opravu MK vedoucí k RD čp. 97.
10/33: OZ bere na vědomí žádost o ořez lip v Drválovicích, pokácení ořechu u P.
Blažíčka (zasahuje do el. vedení).
11/33: OZ bere na vědomí informaci starosty o jednání s ÚP o plánovaném uzavření
smlouvy na zřízení jednoho místa v rámci veřejné služby.
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12/33: OZ bere na vědomí informaci starosty vypsání výběrového řízení na
rekonstrukci sociálního zařízení KD, o podání žádosti o dotaci z PRV JMK na
rekonstrukci sociálek v KD a rozšíření knihovny ve Vanovicích.
13/33: OZ bere na vědomí zprávu o jednání osadního výboru v Drválovicích za účasti
ing. arch. Brožka a členů petičního výboru.
14/33: OZ bere na vědomí nabídku firmy Malované mapy.

Vybírání poplatků:
V uplynulých dnech vám byly doručeny faktury za vodu spotřebovanou v roce 2016.
Platbu můžete provést buď převodem na účet 108 911 076/0300, jako VS použijte číslo
faktury. Do zprávy pro příjemce laskavě uveďte účel platby (např. vodné). Někteří z vás
obdrželi faktury dvě – to v tom případě, že vám byl v uplynulém roce vyměněn vodoměr.
Finální částky na fakturách je v tomto případě třeba sečíst. V případě, že platíte zálohy a
náleží vám „vratka“ (zálohy přesáhly cenu za spotřebovanou vodu), je na faktuře
záporné číslo (příklad: platíte zálohu 100 Kč měsíčně. Za 12 měsíců zaplatíte tedy 1200
Kč, voda spotřebovaná dle starého vodoměru je 10 m3, dle nového 15 m3. Za
spotřebovaných 25 m3 máte zaplatit 750 Kč. 750 – 1200 = -450 Kč. Bude vám tedy
vyplaceno 450 Kč.)
Na účet obce můžete také zaslat poplatek za TKO – i letos je ve výši 550 Kč za osobu
v obci trvale hlášenou nebo za nemovitost, ve které není nikdo trvale hlášen. I v tom
případě laskavě vepište do zprávy pro příjemce účel platby. Totéž se týká i poplatku za
psy. Poplatky je ale samozřejmě možné platit i přímo v kanceláři OÚ.
Poplatky jsou splatné do konce března.

Až do odvolání bude pokladna na OÚ ve Vanovicích otevřena pouze v pondělí od 8 – 12
hod. a od 15 – 17 hod. a ve středu od 8 – 12 a 13 – 17 hod.

Zkouška sirény
Upozorňujeme občany, že každou první středu v měsíci ve 12 hod. bude
probíhat zkouška sirény.
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AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!!!
Tentokrát byl dětský maškarní ples
inspirován filmem Ať žijí duchové.
Obdivujeme organizátory, že v tak
omezeném množství zvládli všechny
přípravy, ale především organizaci
této akce, která si získala oblibu a
věhlas v širokém okolí (jak je zřejmé
z přiložených fotografií). Dobrou
zábavu, nejrůznější soutěže a výborné
občerstvení završila sladká tečka
v podobě cukrové vaty z „kouzelného
hrnce“ mistra Rozbořila. Kdo alespoň
nenakoukl, prohloupil. Už se těšíme
na další ročník!!
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VÝZVA: KV obce Vanovice chystá výstavu ručních výrobků občanek z Vanovic a
Drválovic. Pokud některá z Vás vyrábíte něco pěkného, nebyly jste osloveny a rádi byste
se výstavy účastnit, přihlaste se prosím do 15.3.2017 u Lenky Chalupové na tel. čísle
774 815 179 nebo na emailu lechalupova@seznam.cz
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Obrazová vzpomínka na 11. obecní ples

Ani letos nechybělo předtančení
Představujeme „starostenský“ dort

.. o který je třeba losovat.

Někdy je třeba štěstí pomoct – jak jinak než
koupí dostatečného množství losů!

Předávání vylosovaného dortu – doufáme,
že chutnal.

Výherce s největším počtem výher.
Gratulujeme!
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Z činnosti SDH Drválovice
Dne 14. 1. 2017 byla svolána valná hromada členů SDH Drválovice v kulturním sále hasičské
zbrojnice v Drválovicích. Členstvo čekala volba nového starosty. Volba představitele sboru po
zemřelém Pavlu Přichystalovi byla podmíněna kritériem omladit složení výboru SDH, vhodnou
volbou překročit generační stín a zabezpečit tak další fungování hasičského sboru.
Jednohlasně byl starostou zvolen Jiří Chladil a náměstkem starosty Miloš Ševčík. Velitelem byl
jednohlasnou volbou potvrzen Milan Geršl a jednatelem Karel Valenta. Doufejme, že zvolení
osoby nového starosty přispěje k dalšímu budování a rozvoji našeho sboru. Dobře však
chápeme, že to není jen na novém výboru SDH , ale i na běžném pracovním výkonu a přístupu
všech členů naší organizace. Nelze jen kritizovat se založenýma rukama, nebo snad i záměrně
mařit úsilí jiných, ale každý musí začít sám u sebe. Zamyslet se nad body hasičského desatera a
nad tím, jak sám může být přínosem hasičské organizaci.
4. února v obci Úsobrno se konala valná hromada Šebetovského hasičského okrsku. Účastnili
jsme se s dalšími zástupci celkem našeho třináctičlenného velkého Šebetovského okrsku.
Z tradičního bohatého jednacího programu vyplynulo jak zhodnocení pracovně hasičského
minulého roku 2016, tak i další úkoly, které nás čekají v roce 2017. Jeden z bodů pak stanovil
vydání sepsané historie sborů Šebetovského okrsku. I náš drválovský příspěvek k historii byl
přijat. V současné době se shromažďují další materiály. Je třeba pochvalně se zmínit o pečlivém
přístupu pana Habaly ze Šebetova, který se danému úkolu plně za okrsek Šebetov věnuje.
Z pracovních kopií daného materiálu se můžeme těšit na tvůrčí popud k naší historii.
Pro nás Drválovské bylo pak hlavní událostí udělení čestného okresního uznání našemu sboru
za naši dosavadní činnost. Bylo to zhodnocení naší práce a úsilí za poslední roky. Toto čestné
uznání jsme s hrdostí převzali a rozhodně nás zavazuje k další úspěšné činnosti našeho
drválovského hasičského sboru.
Jednatel SDH Drválovice Karel Valenta
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Setkání bývalých spolupracovníků PILY ŠEBETOV
Pokud patříte mezi někdejší zaměstnance Pily Šebetov a chcete se setkat se svými
někdejšími spolupracovníky, ozvěte se do 10.3.2017 paní Zdeně Neubauerové na tel.
739 026 928 nebo na e-mail: ZdenkaNeubauerova@seznam.cz. Setkání se uskuteční
v Knínicích v květnu nebo v červnu. Přesný termín bude upřesněn.

SPORTOVNÍ OKÉNKO:
STOLNÍ TENIS
Regionální přebor III. třídy
Němčice A - Vanovice A 8 : 10
Body: Gonšor M. 4,5 Tajovský Z. 2,5 Kubín Fr. 1,5 Chlup R. 1,5
Regionální soutěž I. třídy
Kunštát C - Vanovice B 12 : 6
Body: Kubín Fr. 2 Lébiš P. 2 Ševčík Fr. 2
Okrouhlá B - Vanovice B 13: 5
Body: Kubín Fr. 2 Lébiš P. 2 Chlup R. 1
Velké Opatovice C - Vanovice B 17 : 1
Body: Kubín Fr. 1
ŠACHY
Jevíčko B - Vanovice 4 : 1
Body: Kubín Fr. 1
Vanovice - Rovečné B 0,5 : 4,5
Body: Klement R. 0,5
POZOR, POZOR!
Dochází ke změně časů pátečního cvičení a to:
cvičení dětí v 17h.
zdravotní cvičení na gymballech v 18h.
Připravila Jitka Špidlová
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Kurz ručních prací
Kurz háčkování a pletení pro začátečníky začíná ve čtvrtek 9.3.2017
v 17:00 hodin na OÚ (bývalá pošta). S sebou háček vel. 2,5 - 3,
přiměřeně silnou vlnu a dobrou náladu. Pokud má ještě někdo zájem
a nebyl přihlášen, dojděte, budeme rádi. L.Chalupová

Zubní pohotovost:

Březen
4.3.
5.3.
11.3.
12.3.
18.3.
19.3.
25.3.
26.3.

MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MUDr. Staňková V.
MUDr. Nečasová
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.

Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 444 326
516 435 203
516 477 319
604 760 665
516 442 726
607 812 963
516 416 386
516 488 454

Úmrtí v únoru 2017
Božena Kubínová ve věku 91 let
František Sedláček ve věku 82 let
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilanti v měsíci březen 2017
Zdeňka Rejdová
Vanovice
Jiří Kohoutek
Drválovice
Jitka Bahnovská
Vanovice

55 let
55 let
65 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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