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Květen 2011 

 

 

Váţení spoluobčané,  

květen, to je měsíc provoněný vůní květů, rozjasněný zelení čerstvé jarní trávy, je to měsíc, kdy si uţ 

můţete uţít prvního stínu pod listnatými stromy a kdy mladí vodí své milé pod rozkvetlé třešně, aby je 

tam políbili… Člověk by mohl nabýt dojmu, ţe je to také měsíc státních svátků. Škarohlíd by ovšem řekl, 

ţe letos jsou ty svátky k ničemu, kdyţ jsou v neděli. A přece by nebylo dobré na ně zapomenout.  

Víte, ţe oslavy prvního májového dne jsou staré uţ tisíce let a ţe přeţívají uţ z pohanských dob? A ţe moderní podobu 

mu dalo aţ dělnické hnutí na přelomu 19. a 20. stol? Americká federace pracujících tehdy totiţ přišla s poţadavkem 

8 hodinové pracovní doby. 1. 5. 1886 město Chicago zaplavily dělnické stávky (na 400 000 lidí chtělo tento poţadavek 

podpořit).  Došlo ovšem ke sráţkám s policií. Příští den bylo svoláno protestní shromáţdění, při kterém došlo 

k hroznému masakru (bylo tehdy zabito mnoho lidí – jak dělníků, tak policistů). Následoval zmanipulovaný soud, při 

kterém bylo souzeno 8 muţů, většina z nich byla odsouzena k smrti (ovšem bez předloţení usvědčujících důkazů). 

V USA se celostátně slavil 1. 5. 1888 jako Svátek práce, oficiálně ho přijala II. Internacionála o rok později. 

Ještě významnější svátek nás čeká týden na to, tedy 8.5. - Den vítězství. I tento svátek má pohnutou historii. Po válce 

se vlastně ani nic podobného neslavilo. Aţ v r. 1951 byl přijat zákon o Státním svátku, o dnech pracovního klidu a o 



památných a významných dnech - tehdy byl 9.květen ustanoven jako Den osvobození Československa Sovětskou 

armádou. V roce 1990 byl tento svátek přejmenován na Den osvobození od fašismu (vţdyť se na osvobozování naší 

republiky podíleli i Spojenci, nejen SSSR). Došlo ještě k několika změnám (např. změna data - od r. 1992 se slavil Den 

osvobození od fašismu 8.5. - v zájmu sjednocení s ostatními evropskými státy). K poslední změně došlo v r. 2004, 

kdy byl tento svátek přejmenován na Den vítězství. V kaţdém případě je to důleţitý svátek, na který bychom nikdy 

neměli zapomenout. Vţdyť letos to bude uţ 66 let, co 2. světová válka skončila. A moţná by bylo dobré začít 

naslouchat pamětníkům, pokud jsou ještě mezi námi. 

 

Shodou okolností slavíme Den osvobození druhou květnovou neděli, která je zároveň Dnem matek. I tento svátek má 

dávné kořeny. Uţ ve starověkém Řecku muţi vyznávali dík všem ţenám – rodičkám a tedy matkám.  

Podobně byl tento zvyk udrţován i v jiných státech. V roce 1912 byl Den matek oficiálně vyhlášen americkým 

prezidentem Wilsonem. U nás se jeho  propagátorkou stala Alice Masaryková, z jejíhoţ popudu se začal slavit uţ roku 

1923. Později byl vytlačen slavením Mezinárodního dne ţen. Po roce 1989 nabývá opět na oblibě.  

 

Při příleţitosti letošního svátku matek jsme se rozhodli vypsat pro školní děti literární soutěž na téma MOJE 

MAMINKA. Bliţší informace se děti dozvědí ve škole. Těšte se, nejlepší statě uveřejníme v některém z příštích 

Zpravodajů.  

 

Na konci dubna jsme jiţ předali vítězné firmě KD, a uţ tam začaly i stavební práce. Ovšem i během nich bude 

kadeřnictví i knihovna v provozu. 

 

Protoţe začalo krásné počasí, chceme všechny povzbudit ve vyuţívání našeho víceúčelového hřiště. Obracejte se na 

správce hřiště pana Kubína, u něj jsou také k dostání permanentky. 

 

Voda v Drvalovicích ještě stále potřebuje odkalování a proto je dosud “k mání zdarma”. Sucho, které suţuje celou naši 

zemi (i kdyţ bychom mohli mít pocit, ţe to není zas tak špatné, protoţe právě zapršelo), se projevuje 

i na “napjaté situaci” ve vanovickém vodojemu… Proto ţádáme vanovské, aby vodu uţívali s rozmyslem a rozhodně s 

ní neplýtvali. 

 

Mgr. Lenka Freitingerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informace ze školy 

Den Země 

Pro letošní rok bylo zvoleno téma VESMÍR. 

Příprava na tento den probíhala jiţ od začátku měsíce dubna. 

Děti v MŠ a ţáci školy si po celý čas povídali o vesmíru, zavzpomínali 

na prvního kosmonauta, vyráběli rakety a kreslili obrázky hvězd a 

planet. 

Očekávaný den připadl na 20. dubna. 

Děti z MŠ si zvolily téma „Návštěva Marťánků“. 

Abychom v ZŠ nebyli na oslavu sami, pozvali jsme téţ ţáky ze ZŠ 

Šebetov.  

Den započal branným 

závodem, který měl pět 

disciplín – třídění odpadu, 

poznávání rostlin, hod kriketovým míčkem na cíl, zdravověda a střelba 

ze vzduchovky. Vítězná druţstva obdrţela diplomy. Poté následovala 

malba na prostranství u poţární zbrojnice. Vyhodnotit nejlepší kresbu 

přijel i pan starosta P. Dvořáček.Vítězní malíři obdrţeli ceny, které nám 

věnovala MAS Partnerství venkova, Letovice. 

 

Dalo by se říci, ţe letošní oslava Dne Země se vydařila a jiţ nyní se těšíme 

na příští rok, který opět proběhne ve Vanovicích.  

                                        

J. Cikánková 

 

 

 

Informace z OÚ Vanovice 

Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat v úterý 3.5.2011 od 16:00 hodin u KD Vanovice a od 16:30 hodin u JZD 

Drvalovice. 

 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou rozmístěny na obvyklá místa v pátek 29.4.2011 a odvoz je naplánovaný po 

naplnění kontejnerů. 

 

V případě, ţe si jubilanti nepřejí, aby byla jejich jména zveřejňována v jednotlivých číslech zpravodaje, ať to písemně 

oznámí na OÚ Vanovice. 

 

 

 

SDH Vanovice informuje 

 

SDH Vanovice pořádá dne 9.5.2011 od 17:00 hodin sběr ţelezného šrotu. Těţké kusy po dohodě budou vyneseny 

z domu. 

 

 

 

 



Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného 18. dubna 2011 od 18:30 hodin  

Místo konání: OÚ Drvalovice 

Přítomni: Josef Číţek, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, Martin Chalupa, 

Josef Pavlík, Jiří Pinkava 

Omluven: Květoslav Sedláček 

Zapisovatelka: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Martin Chalupa 

 Miroslav Přibyl 

Host: Ivan Braunschläger 

 Jarmila Hartmanová 

 

Schváleno jednohlasně 

 

Program zasedání: 

1) Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva obce 

2) Zprávy o činnosti výborů za uplynulé období 

3) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za r. 2010, včetně výsledku auditu 

4) Schválení úvěrové smlouvy na modernizaci KD Vanovice  

5) Příprava kulturních a společenských akcí v r. 2011 

6) Návrh sloţení a schválení krizového štábu obce 

7) Další úkoly a sdělení 

8) Návrh usnesení a závěr 

 

Schváleno jednohlasně 

 

1) Usnesení z 9. zasedání ZO - jednohlasně schváleno 

2) Výbory nezasedaly - bere se na vědomí 

3) Závěrečný účet obce za r. 2010 - jednohlasně schváleno (bez výhrad) 

 Výsledek hospodaření MŠ a ZŠ Vanovice za r. 2010 - jednohlasně schváleno 

4) Úvěrová smlouva za podmínky, ţe se veškerá data v úvěrové smlouvě s ČSOB č. 0626/11/2209 o 1 měsíc posunou, 

tj. čerpání do 15.8.2011, první splátka je splatná dne 20.8.2011 a poslední splátka je splatná dne 22.5.2014 - 

jednohlasně schváleno 

 pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy č. 0626/11/2209 - jednohlasně schváleno 

5) Výdaje spojené s organizací 2. ročníku Malohanáckého Jarmarku, který se bude konat 23.7.2011 od 10:00h do 

15:00h, do výše 10.000,- Kč - jednohlasně schváleno 

6) 

a) Dohoda na dojíţdějící ţáky s Městys Knínice - jednohlasně schváleno 

b) Dohoda na dojíţdějící ţáky s Městem Boskovice - jednohlasně schváleno 

c) Zakoupení moravského praporu - 7 pro, 1 se zdrţel 

d) Ţádost rodiny Harmanů z Drválovic o připojení jejich domu č.p. 59 k obecnímu vodovodnímu řadu - jednohlasně 

schváleno  

e) Ţádost SDH Drvalovice o příspěvek 15.000,- Kč na vycházkovou uniformu - jednohlasně schváleno 

f) Záměr na prodej pozemku č. 42/2 ve vlastnictví obce o výměře pozemku 59 m
2
 vedle domu č.p. 66 Dračkovi  -  

jednohlasně schváleno 

g) Skácení suchého smrku v Drvalovicích u domu č.p. 27 rodiny Mahelových - jednohlasně schváleno 

h) Zprostředkovatelská smlouva mezi obcí Vanovice a Becker-Reality o prodeji stavebních pozemků v Drvalovicích a 

pověřuje starostu k jejímu podpisu - jednohlasně schváleno 

i) RO č. 1 s navýšením na straně příjmů a výdajů o 51.516,- Kč 

k) Ţádost paní Mičkové o skácení stromu před č.p. 126 - 3 se zdrţeli, 5 proti - zamítnuto 

 

 

Bere se na vědomí: 

1) Kontrolní výbor nalezl obecní míchačku v nevyhovujícím stavu, která je pro obec nepouţitelná 

2) Informaci starosty o moţnosti objednání briket pro občany 

3) Pozvánku na veřejné jednání o změně č. V územního plánu obce Vanovice vč. její místní části Drvalovice 

4) Dopisy jednatele společnosti EKOTERM CZ, s.r.o. ing. Stanislava Kamby zpochybňující výběrové řízení na 

Modernizaci KD Vanovice 



5) Výzvu k účastni na závěrečné kontrolní prohlídce - nástavba a stavební úpravy RD paní Elišky Hrdé Vanovice č.p. 

141  

6) Oznámení o veřejném projednání návrhu ÚP Letovice 

7) Ţádost paní Mičkové o zrušení TP dcery Pavlíny Benčíkové 

8) Petici na urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R 43 

9) Ţádost paní MUDr. Melkové o instalaci veřejného osvětlení před jejím domem ve Vanovicích č. p. 97 

 

 

Úkoly: 

1) Sl. Zouharová prověří smlouvu se společností JakaCom 

2) Úkol starosty z minulého ZO ohledně spol. Voinet trvá 

3) Sl. Zouharová sdělí paní Mičkové potřebné doklady ke zrušení TP Pavlíny Benčíkové 

4) Pan Přibyl zařídí potřebné věci k realizaci připojení RD Hartmanů k obecnímu vodovodu 

5) Pan Přibyl a pan Pavlík zjistí moţnosti zřízení VO u RD Melkových 

6) Sl. Zouharová vyvěsí záměr o prodeji stavebního pozemku č. 42/2  

7) Starosta zajistí moţnosti získání dotace na modernizaci topení v ZŠ a MŠ Vanovice a seznámí ZO se zjištěnými 

skutečnostmi na příštím zasedání 

8) Starosta napíše dopis panu Kučírkovi, aby odklidil štěrk z obecního pozemku za horní zastávkou ve Vanovicích 

 

Návrh usnesení jednohlasně schválen 

Ukončení 10. zasedání ZO 21:30 h 

 

 

SPORT 

Stolní tenis 

 

Dne 26.4.2011 OÚ Vanovice a TJ Sokol Vanovice pořádali turnaj ve stolním tenise pro 

neregistrované hráče „O pohár starosty obce Vanovice“. Zúčastnilo se celkem 13 hráčů 

z Vanovic a Drvalovic. Soutěţ probíhala ve dvou kategoriích - ţeny a muţi. V kategorii ţeny 

zvítězila Věra Zemánková a v kategorii muţi zvítězil Jaroslav Nečas. Oba vítězové se utkali 

v soutěţi o Absolutního vítěze letošního ročníku „O pohár starosty obce Vanovice“, který vyhrál 

Jaroslav Nečas. 

 

Neočekávaně se k soutěţícím přidali i soutěţící z Velkých Opatovic, bohuţel ti ale nemohli „O pohár starosty obce 

Vanovice“ soutěţit. Tato soutěţ byla určena neregistrovaným hráčům a byla pouze pro obyvatel Vanovic a Drvalovic. 

Přesto přespolním soutěţícím bylo od organizátorů umoţněno si alespoň zahrát. 

 

Celkové pořadí soutěţících 

 

Ţeny       

1. Zemánková Věra   

2. Přikrylová Jitka   

3. Přichystalová Jana  

4. Holmanová Daniela  

5. Chladilová Lucie  

6. Chalupová Lenka     

       

 

 

 

Muţi 

1. Nečas Jaroslav  

2. Kalas Matěj 

3. Kohoutek Stanislav 

4. Dvořáček Petr 

5. Zeman Lukáš 

6. Chalupa Marek 

7. Špidlík Michal 



 

Květnové pranostiky: 
 

Mokrý máj - v stodole ráj 

 

Májová vlaţička - naroste travička,  

májový deštíček - poroste chlebíček. 

 

Roj, který se v máji rojí,  

za plnou fůru sena stojí,  

sejpky ale o sv. Jáně  

ani za vodu ve dţbáně.  

 

Kdyţ máj vláhy nedá,  

červen se předá.  

 

Jsou-li májové hřiby červivé,  

bude suché léto. 

 

Chladno a večerní mlhy v máji  

hojnost ovoce a sena dají.  

 

 

 

Sbírka na pořízení hasičského praporu 

 

Váţení spoluobčané,  

     bude tomu bezmála 140 let, co vaše ţivoty a majetek chrání nejstarší hasičský vesnický sbor na Moravě, Sbor 

dobrovolných hasičů Vanovice. Proto se na Vás obracíme s prosbou o finanční příspěvek na pořízení hasičského 

praporu, který bude reprezentovat náš sbor i obec na veřejnosti po řadu dalších generací. Prapor bychom chtěli 

představit při příleţitosti oslav 140. výročí zaloţení našeho sboru, které proběhnou v příštím roce.  

     Tento prapor, jehoţ pořizovací cena činí 54 000,- Kč s DPH, pro náš sbor zhotovuje firma ,,Velebný a Fam  s.r.o.“ 

Ústí nad Orlicí. Tato firma má 300 letou tradici ve vyšívání vlajek a praporů pro vojsko, policii, cechy a nejrůznější 

spolky, výsledky jejich práce jsou k vidění i při slavnostech konaných na Praţském hradě. A právě její heraldická 

kancelář zpracovala návrh našeho hasičského praporu. 

     Prapor bude o rozměrech 100x150cm, pouţit bude samet, v plné výšivce, ze tří stran budou prapor lemovat zlaté 

třásně. Lícová strana bude tvořena višňovým sametem s vyšitým znakem naší obce,  názvem sboru a rokem jeho 

zaloţení. Rubová strana bude tvořena tmavomodrým sametem s vyšitým heslem sboru a vyobrazením naší první 

dřevěné stříkačky z roku 1849, která byla objednána přímo obcí Vanovice  ve Vídni. V současné době se tato historická 

stříkačka nachází v Příkazech u Olomouce v místním skanzenu a to jako jeden z nejvzácnějších exponátů. V letošním 

roce probíhá její restaurování.  

     V průběhu měsíců května a června navštíví Vaše domy vybraní členové místního sboru dobrovolných hasičů, se 

ţádostí o finanční příspěvek na pořízení slavnostního praporu. Tito členové se prokáţou písemným pověřením sboru. 

Kaţdá domácnost, která přispěje na slavnostní prapor, obdrţí v rámci oslav 140. výročí zaloţení místního sboru 

dobrovolných hasičů jako poděkování „Pamětní list“. Vybrané finanční prostředky, budou pouţity výhradně na 

pořízení tohoto slavnostního praporu. 

      Josef Pavlík - SDH Vanovice 

javascript:void(0)


Informace pro občany 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 12 hodin: 

 

Květen        

         

  1.5.  MUDr. Paděrová Šebetov, 117     516 465 452  

  7.5.  MUDr. Pernicová Boskovice, Vodní  95 (Minerva)  516 494 138  

  8.5.  MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492  516 477 319  

14.5.  MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12    604 760 665  

15.5.  MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429  516 472 227  

21.5.  MUDr. Ţilka Benešov, 19  516 467 313  

22.5.  MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18  516 474 018  

28.5.  MUDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8  516 456 109  

29.5.  MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

 

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111 - Po - pá 17 - 7h, so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

Pálení čarodějnic 

SHD Vanovice všechny srdečně zve na pálení čarodějnic 

dne 30. dubna 2011 od 18:00 hodin  

v areálu za Kulturním domem ve Vanovicích 

 

připraveno je bohaté občerstvení 

 

POZOR! 

účast čarodějnic nutná 
 

 

 

 

Jubilanti v měsíci květnu 2011 

 

Gonšor Jozef  Vanovice 23 65 let 
Hrabalová Anna  Vanovice 52 87 let 
Krejcarová Jitka  Vanovice 5 70 let 
Mahelová Marie  Drvalovice 27 82 let 
Nováková Jaroslava Drvalovice 66 60 let 
Sedláková Jaroslava Vanovice 39 91 let 
Šméral Otakar  Drvalovice 45 83 let 
 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných let života. 

 

Zpravodaj Vanovic - Drvalovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: 
ucetni.vanovice@seznam.cz 


