Vanovice – Drválovice

Zpravodaj

ÚNOR 2017
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Vážení spoluobčané,
ani se tomu nechce věřit, že je to už měsíc, co jsme společně oslavili příchod
nového roku. Vánoční a slavnostní atmosféra ale jakoby letos přetrvávala
díky sněhové nadílce, z níž se ovšem radují především naše děti méně už
řidiči, starší občané nebo ti, co mají úklid sněhu na starosti
. Věříme, že vám nový
rok ještě nezevšedněl, že vaše novoroční přání ještě docela nezapadla a že jste ještě plni
očekávání, co všechno letošní rok přinese. I my vám přejeme (slovy pana starosty), aby
ten letošní rok nebyl horší, než ten uplynulý. Přejeme vám, aby se vám dařilo
překonávat překážky, nacházet kompromisy tam, kde je to nutné a laskavě trvat na
svém tam, kde je to potřeba.
Na sklonku loňského roku proběhly historicky první taneční pro dospělé. Akce se
zúčastnilo na 17 párů z obce a nejbližšího okolí. Byla to docela pestrá skupina úplných
začátečníků i mírně pokročilých, taneční mistři ale vedli hodiny tak, že se každý mohl
naučit něco nového. Kontakt na taneční školu máme, nic nebrání tomu, kurzy pro
dospělé zorganizovat znovu.
Ve středu 18. ledna jsme se pokusili napravit naše faux pas a dodatečně jsme přivítali
mezi občany naší obce malou Klárku Přikrylovou z Drválovic.
V lednu jsme také za výhodnou cenu zakoupili nové pozemky v kú. Drválovice, čímž
jsme navýšili majetek obce.
Chceme vás alespoň ve zkratce seznámit s tím, co jsme naplánovali a čeho bychom rádi
v letošním roce dosáhli.
KD i jeho okolí nabízí dostatek prostoru a pěkné zázemí pro pořádání nejrůznějších
soukromých i společenských akcí, celkový dojem ovšem narušuje neuspokojivý stav
toalet. Proto jsme se rozhodli v letošním roce zažádat o dotaci z rozpočtu JmK a sociální
zařízení v KD kompletně zrekonstruovat.
V plánu máme vybudování přídavného vytápění sálu v KD. Od toho si slibujeme lepší
využití vyrobeného tepla, vyšší komfort a příjemnější prostředí při akcích pořádaných
v hlavním sále KD.
Největší plánovanou investicí bude ovšem nákup hasičského dopravního vozidla
s přívěsným vozíkem na hašení. V současnosti máme na realizaci tohoto záměru
přislíbenu dotaci z Ministerstva vnitra a z rozpočtu JmK.
V plánu je také rozšíření vodovodního řadu ve Vanovicích (na tom závisí rozvoj obce) a
také rozšíření knihovny ve Vanovicích o dětský koutek s čítárnou. Nezapomínáme ani na
odloženou opravu podzemní požární nádrže u Čaloudů. Pokračovat budou také práce na
tvorbě nového územního plánu. Získáme-li dotaci z programu MMR, rádi bychom
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pokračovali v opravách místních komunikací – tentokrát by měla na řadu přijít místní
komunikace „V Dražkách“.
V rámci příprav na realizaci projektu obnovy sadů uvažujeme o vykácení přestárlých
porostů Na Stádlech. Zájemci o samotěžbu mohou kontaktovat starostu J. Pavlíka.
Pan Miroslav Přibyl bude také pokračovat v plošné výměně vodoměrů. Ty, kterých se
výměna bude týkat, budeme včas informovat.
Po dlouhé době jsme museli rozhodnout o navýšení ceny vodného. Učinili jsme tak po
dlouhé a bouřlivé diskuzi, po řádném zvážení a podrobných propočtech. Do ceny vody
se musí zahrnout nejen cena za provozování vodovodního řadu včetně mzdy správce,
ale i nejrůznější opravy, rozbory pitné i odpadní vody, platby za vodu, které odvádíme
státu (voda, která do rezervoáru přitéká není zadarmo), apod. od 1.1.2017 tedy voda
v naší obci stojí 35 Kč/m3.
Zveme vás na všechny plesy konané v KD během letošní plesové sezony. V sobotu 18.2.
se koná již 11. obecní ples, o týden později se bude konat tradiční Maškarní ples pro děti
a v sobotu 25.3. jsme zváni na Školní ples pořádaný ZŠ a MŠ Vanovice.
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Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 19.12.2016
Přítomni: Jiří Bohatec, Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl,
Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, Bc. Svatopluk Dračka
Omluven: Milan Geršl, Martin Chalupa
Ověřovatelé: Jiří Bohatec, Lenka Chalupová
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS.
Program:
1. Kontrola usnesení z 28. zasedání zastupitelstva
2. Zprávy o činnosti výborů
3. Smlouva o provozování elektronické spisové služby
4. Rozpočet obce na rok 2017
5. Rozpočtový výhled 2017 -2020
6. Plán inventur 2016
7. Rozpočtové opatření
8. Pověření k sestavení rozpočtového opatření
9. Různé, závěr
Usnesení č.:
1/29: OZ schválilo program zasedání.
2/29: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce.
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3/29: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.
4/29: OZ schválilo smlouvu o provozování elektronické spisové služby s městem
Boskovice za roční úhradu 4.800,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/29: OZ schvaluje rozpočet obce Vanovice na rok 2017 na paragrafy jako vyrovnaný
s rozpočtovými příjmy i výdaji ve výši 8.914.100,- Kč.
6/29: OZ schvaluje rozpočtový výhled na období 2017- 2020.
7/29: OZ schvaluje předložený plán inventur 2016.
8/29: OZ bere na vědomí RO č. 14.
9/29: OZ pověřuje starostu sestavením a schválením rozpočtového opatření za měsíc
prosinec 2016.
10/29: OZ schvaluje dohodu s Kulturním zařízením města Boskovice o regionálních
funkcích pro knihovnu Vanovice a pověřuje starostu podpisem dohody.
11/29: OZ schvaluje dohodu s Kulturním zařízením města Boskovice o regionálních
funkcích pro knihovnu v Drválovicích a pověřuje starostu podpisem dohody.
12/29: OZ schvaluje koupi pozemků par. č. 98/1; 98/2; 98/3 a 98/4 v k.ú. Drválovice o
celkové výměře 6777 m2.
13/29: OZ bere na vědomí žádost firmy Agrospol Knínice, a.d. o ořez přesahujících
větví z obecních pozemků.
14/29: OZ schvaluje zvýšení vodného od 1.1.2017 o 5,- Kč za m3, tj. na 35,- Kč za m3.
Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 4.1.2017
Přítomni:

Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl,
Martin Chalupa, Lenka Chalupová, Bc. Svatopluk Dračka
Omluven: Milan Geršl, Petr Dvořáček, Jiří Bohatec
Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Miroslav Přibyl
Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová
Program:
1. Kupní smlouva
2. Různé, závěr
Usnesení č.:
1/30: OZ schválilo program zasedání.
2/30: OZ schvaluje smlouvu o koupi pozemků v k.ú. Drválovice za cenu 94 900,-Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3/30: OZ schvaluje prodej části nemovitosti panu Luboši Richtárikovi s podmínkou
úhrady nákladů prodeje kupujícím (geometrický plán, odhad); bude připravena
kupní smlouva s cenou v místě obvyklou.
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Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 30.1.2017
Přítomni:

Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček,
Martin Chalupa
Omluven: Milan Geršl, Bc. Svatopluk Dračka, Jiří Bohatec, Lenka Chalupová
Ověřovatelé: Miroslav Přibyl, Martin Chalupa
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS.
Program:
1. Kontrola usnesení z 29. a 30. zasedání zastupitelstva
2. Zprávy o činnosti výborů
3. Zpráva o průběhu inventarizace majetku
4. Rozpočtové opatření
5. Příprava 11. obecního plesu
6. Různé, závěr
Usnesení č.:
1/31: OZ schválilo program zasedání.
2/31: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 29. a z 30. zasedání zastupitelstva obce
3/31: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.
4/31: OZ bere na vědomí stav inventarizace.
5/31: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15 za měsíc prosinec r. 2016.
6/31: OZ bere na vědomí stav příprav 11. obecního plesu.
7/31: OZ schvaluje pokácení dřevin na části p.č. 1084/58 ostatní plocha komunikace
v k.ú. Vanovice.
8/31: Obec Vanovice má ve svém rozpočtu schválen nákup vozidla DA a má zajištěné
finanční prostředky (Individuální dotace z JMK, dotace z MV- GŘ HZS ČR Dotace
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a z rozpočtu obce).
9/31: OZ bere na vědomí nabídku pojištění právní ochrany zastupitelů, zaměstnanců
a starosty proti špatným rozhodnutím v celkové ceně 10.250,- Kč/rok.
10/31: OZ schvaluje zařazení účetní ZŠ a MŠ Vanovice Naděždy Veselé do 9. platového
stupně.
11/31: OZ bere na vědomí žádost o vyjádření k uzavírce komunikace (vyjádří se, až
bude písemně seznámeno s řešením dopravní situace a návaznosti na jednotlivé
autobusové a vlakové spoje).

Večerní bruslení
V případě, že vydrží mrazivé počasí, se v pátek 10.2.2017 od 18 hod. na dolním
rybníku ve Vanovicích koná další kolo večerního bruslení. Teplé nápoje budou
zajištěny.
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Zkouška sirény
Upozorňujeme občany, že každou první středu v měsíci ve 12 hod. bude
probíhat zkouška sirény.

Kurz ručních prací
Kulturní výbor obce Vanovice připravuje kurz ručních prací (háčkování
+ pletení) pro začátečníky. Kurz se bude konat v klubovně na OÚ 1x
týdně. Den a čas bude po domluvě se zájemci upřesněn. Zájemci se prosím
přihlaste u L. Chalupové na e-mail lechalupova@seznam.cz nebo
telefonním čísle 774 815 179 do 20. února 2017.
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Malá Klárka s rodiči

Z výroční schůze SDH Vanovice

Z večerního bruslení
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Několik momentek z tanečních pro dospělé

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.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 14. ledna navštívili většinu našich domácností koledníci v rámci Tříkrálové
sbírky organizaci sbírky v naší obci si jako všechny předchozí roky vzala na starosti paní
Věra Hegerová. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili a pomohli vybrat historicky
nejvyšší částku - a to 18 697 Kč. Motto letošní sbírky bylo: Kdo dává, sám nakonec
dostává. Přejeme všem, aby se přesvědčili o pravdivosti tohoto hesla.
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SPORTOVNÍ OKÉNKO:
STOLNÍ TENIS
Regionální přebor III. třídy
Vysočany B - Vanovice A 15 : 3
Body: Kubín Fr. 1,5 Gonšor M. 1,5
Vanovice A - Velenov A 5 : 13
Body: Tajovský Z. 3 Kubín Fr. 1 Lébiš P. 1
Vanovice A - Křetín C 8 : 10
Body: Gonšor M. 2,5 Klement R. 2 Dokoupil J. 2 Tajovský Z. 1,5
Šošůvka C - Vanovice A 15 : 3
Body: Kubín Fr. 2 Lébiš P. 1
Regionální soutěž I. třídy
Vanovice B - Velké Opatovice C 4 : 14
Body: Kubín Fr. 1,5 Lébiš P. 1,5 Ševčík F. 1
Vísky A - Vanovice B 7 : 11
Body: Kubín Fr. 4,5 Lébiš P. 4,5 Chlup R. 2
Vanovice B - Vysočany D 16 : 2
Body: Kubín Fr. 4,5 Chlup R. 4,5 Lébiš P. 3,5 Ševčík F. 3,5
Kuničky A - Vanovice B 3 : 15
Body: Kubín Fr. 4,5 Lébiš P. 4,5 Chlup 4 Ševčík 2
ŠACHY
Vanovice - Knínice 2 : 3
Body: Hrabal P. 1 Klement R. 1
Letovice - Vanovice 4,5 : 0,5
Body: Čejka M. 0,5
Vanovice - Kunštát A 4 : 1
Body: Klement R. 1 Čejka M. 1 Zoubek R. 1 Kubín Fr. 1
Tento výsledek je největším překvapením celé soutěže.
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TJ Sokol Vanovice, z.s. uspořádal
23.12.2016
Vánoční turnaj pro mládež, kterého se
zúčastnilo 7 hráčů
Umístění:
1. Kryštof Palbuchta
2. Michal Lexman (Vážany)
3. Marek Heger

28.12.2016 se konal Silvestrovský
turnaj dospělých za účasti 12 hráčů.
Umístění: 1. Jiří Dokoupil
2. Zbyněk Tajovský
3. Michal Gonšor
Připravila Jitka Špidlová

.

Oznámení dovolené:
MUDr. Rula Machačová ve dnech 15.-16.2.2017
z důvodu dovolené neordinuje.
V ordinaci bude přítomna sestra a to:
7.30 - 10.00 v Šebetově
7.30 - 10.30 v Boskovicích
Akutní případy ošetří MUDr. P. Doležel ve svých ordinačních hodinách nebo
dětská pohotovost 17.00 - 22.00 hod.

Informace pro jubilanty
I v letošním roce budou členky KV Lenka Chalupová, Jana Bohatcová a Anna Geršlová
navštěvovat po předchozí domluvě občany, kteří oslaví významné jubileum. Týká se to
především „ročníků“ 1947, 1942, 1937, 1932 a níž. Touto návštěvou a předáním malé
pozornosti chceme jejich prostřednictvím vyjádřit své díky za vše, co naši jubilanti
přinesli naší společnosti. Členkám KV touto cestou za jejich ochotu i čas děkujeme.
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Únor
4.2.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

5.2.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

11.2.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

12.2.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

18.2.

MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

19.2.

MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

25.2.

MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

26.2.

MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

Úmrtí v lednu 2017
Dana Boganová ve věku 64 let.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilanti v měsíci únor 2017
Vladimír Čejka
Vanovice
Jiří Bohatec
Drválovice
Jitka Bahnovská
Vanovice

84 let
65 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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