Zpravodaj

Vanovice – Drválovice

Móóóc hezký
výhled!!

KVĚTEN - ČERVEN 2017
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Vážení spoluobčané,
do ruky se vám dostává jarní dvojčíslo našeho Zpravodaje. Máme k tomu
hned několik důvodů. Jednak nám chybí úřední dny, které by byly bývaly
připadly na 1. a 8. května, jednak jsme byli zaskočeni některými občany,
kteří při zakoupení dubnového čísla Zpravodaje na pokladní v obchodě požadovali
účtenku vydanou systémem EET. Vzhledem k tomu, že jsme dosud obchod využívali
pouze jako distribuční místo a Zpravodaje tam byly prodávány jen díky ochotě
zaměstnanců (v komisi), musíme tuto praxi zrušit (s ohledem na zaměstnance obchodu,
které nechceme přivést do nepříjemných situací). Od nynějška bude Zpravodaj k prodeji
POUZE na Obecním úřadě a to pouze v úředních hodinách. Uvidíme, jak se tato praxe
osvědčí.
Práce na rekonstrukci sociálního zařízení v KD finišují. V současnosti jsou dokončovány
stavební práce a dochází k obkládání všech prostor. Souběžně dochází také k vyklízení
skladu v prvním patře KD tak, aby během prázdninových měsíců mohlo dojít k rozšíření
knihovny. Byla dokončena také šatna pro obecní zaměstnance a pracovníky, které
zaměstnáváme v rámci veřejně prospěšných prací.
Proběhlo již výběrové řízení na dopravní automobil pro SDH Vanovice a v dohledné
době proběhne totéž na dodavatele prací spojených s vybudováním systému vytápění
v KD s rekuperací a výměnou zdrojů tepla (chceme v KD nainstalovat úsporné plynové
kotle). V brzké době také zadáme poptávky na zhotovitele nového nábytku do
rozšiřované knihovny.
Zjistili jsme, že se opět propadá několik kanálů ve Vanovicích – ty budou v dohledné
době opraveny.
Je nám líto, že opět musíme apelovat na všechny občany, aby nezakládali černé skládky
a v případě, že někde na nějakou narazí, to oznámili na OÚ. Neradi bychom, aby naše
okolí vypadalo jako na úvodním obrázku.
Rozběhla se také další řada koncertů pořádaných v evangelickém kostele. Na konci
dubna jsme přivítali soubor Vernum Ensemble pod taktovkou pana Ondřeje Tajovského,
další koncerty budou následovat. LF

Žádáme vás, abyste akceptovali změnu pokladních hodin pokladny na OÚ ve
Vanovicích. Až do odvolání je pokladna otevřena pouze takto:
pondělí od 8 – 12 hod. a 15 – 17 hod. a středa od 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
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Zápis z 35. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 26.4.2017
Přítomni: Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček, Martin
Chalupa, Bc. Svatopluk Dračka, Lenka Chalupová, Milan Geršl
Omluven: Jiří Bohatec
Ověřovatelé: Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček
Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová
Program:
1. Kontrola usnesení z 34. zasedání zastupitelstva
2. Zprávy o činnosti výborů
3. Smlouva plánovací 1/2017
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 1/2017
5. Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu 1/2017
6. Rozpočtové opatření
7. Různé, závěr
Usnesení č.:
1/35: OZ schválilo program zasedání.
2/35: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce.
3/35: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.
4/35: OZ schvaluje Plánovací smlouvu 1/2017 na rozšíření vodovodního řadu (M. a R.
Kučerovi) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/35: OZ schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
1/2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/35: OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu 1/2017 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
7/35: OZ bere na vědomí RO číslo 5 (schváleno starostou obce).
8/35: OZ bere na vědomí zápis z kontrolní povodňové prohlídky v obci Vanovice.
9/35: OZ bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
(k jeho projednání dojde v měsíci červnu).
10/35: OZ schvaluje provedení víceprací a schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 27.3.2017 a pověřuje starostu jeho podpisem.
11/35: OZ schvaluje rozšíření topného systému do klubovny a do šatny zaměstnanců
v ceně 38 853,- Kč s DPH.
12/35: OZ schvaluje žádost ředitelství ZŠ a MŠ Vanovice použít finanční prostředky
z rezervního fondu na výměnu vchodových dveří a únikových s tím, že provozní
dveře budou hliníkové a únikové umělé. Ředitelka podá poptávku různým firmám.
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Výsadba lesa
Někteří
spoluobčané
nám
naznačují, že se nechováme jako
dobří hospodáři. Že stromy
pouze kácíme a nestaráme se o
náhradní výsadbu. Rádi bychom
vás informovali o tom, že se jako
řádní a odpovědní hospodáři
snažíme chovat a že provádíme
výsadbu tak, jak nám stanovuje
zákon,
různé
předpisy
i
zkušenosti
našich
předků.
Přikládáme několik fotografií
svědčících o pravdivosti našich
slov.

Na některých místech v obecních lesích ovšem i letos budeme nuceni kácet (objevil se
kůrovec). Ten, kdo by měl zájem o samovýrobu palivového dříví nechť se přihlásí u
starosty obce.
Na
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SPORTOVNÍ OKÉNKO:
V sobotu 22.4.2017 proběhl v KD Velikonoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním
tenise.
Kategorie mužů:
1. Zoubek Zdeněk st.
2. Palbuchta Kryštof
3. Zoubek Zdeněk ml.
4. Palbuchta Jaroslav
5. Freitinger Pavel

Kategorie žen:
1. Dračková Jitka
2. Špidlová Jitka
3. Freitingerová Ivana
4. Freitingerová Lenka

SLETOVÁ SKLADBA DOSPĚLÝCH
Blíží se nácvik skladby dospělých pro XVI. Všesokolský slet 2018. Úvodní schůzka všech
zájemců už proběhla. Případní zájemci o účast na nácvik skladby nechť se hlasí u pana
Františka Kubína.
Připravila Jitka Špidlová

Krimiokénko
V prvních dubnových dnech byla odcizena
rozvodná skříň z přístřešku pro muzikanty u KD
ve Vanovicích. Celá záležitost byla předána do
šetření Policii ČR. Ta ve svém pátrání po
profesionálním zloději (profesionálním ve
znalostech týkajících se elektřiny) zatím nebyla
úspěšná. Co nás těší je, že se obnažených drátů
pod napětím nikdo nedotkl a že tedy nejsou
ztráty na životech.
Žádáme ty, kdo si snad něčeho podezřelého
všimli, ať to ohlásí Policii ČR. Děkujeme.
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Podoba nového sociálního zázemí KD
se už rýsuje…

Plánujeme zpevnění MK v „Uličkách“
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Náčrtek dispozic rozšířené knihovny ve Vanovicích
Hlavní vchod do budovy

Nová čítárna se sedacím koutkem
Stávající čítárna se zázemím pro knihovnici
a malé čtenáře

Šatna

Schodiště

Květen
13.5. MUDr. Havlová
14.5. MUDr. Hepp
20.5. MUDr. Hosová
21.5. MUDr. Hošák
27.5. MUDr. Houdková
28.5. Dr. Hurešová

Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Nemocnice

721 425 074
516 434 055
516 432 138
516 446 428
731 144 155
516 491 264

Červen
3.6. MUDr. Chatrná
4.6. MUDr. Chatrný
10.6. MUDr. Jaklová
11.6. MUDr. Jílková
17.6. MDDr. Keprtová
18.6. MUDr. Stojanov
24.6. MUDr. Kopáčková
25.6. MUDr. Kraml

Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Ol. Blažka 145
Boskovice, Lidická 8
Blansko, B. Němcové 1222/15
Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Růžové nám. 16

537 021 289
516 456 109
516 454 046
516 410 786
516 456 109
605 184 479
516 474 369
733 644 499
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FS ČCE Vanovice vás zve na koncert do evangelického kostela. V neděli 11. června v 18
hod. vystoupí pěvecký sbor CANTAMUS (ZUŠ Letovice) pod vedením Veroniky
Hromkové a Ivana Freitingerová (violoncello) za doprovodu Mgr. Sergeje Golubkova.

Den matek oslavíme v neděli 14.5.2017 od 14 hod. v KD ve Vanovicích. Zvou děti z MŠ
a ZŠ a kulturní výbor.

Den dětí oslavíme v sobotu 3.6.2017 od 15 hod. v KD ve Vanovicích. Přijďte se podívat
na pohádku o Dvanácti měsíčcích, povozit se na konících, možná bude i skákací hrad…

Úmrtí v dubnu 2017
Jozef Gonšor ve věku nedožitých 71 let
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilanti v měsíci květnu a červnu 2017
Vladimír Hruška
Vanovice
Marie Mahelová
Drválovice
Anna Hrabalová
Vanovice

70 let
88 let
93 let

Josef Buryška
Jitka Liznová
Zdeňka Rejdová
Eva Filipová

82 let
65 let
55 let
81 let

Vanovice
Vanovice
Vanovice
Vanovice

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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