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Ve škole už dávno nezvoní školní zvonek, zato je tam slyšet zvuk vrtačky, 

rozbrušovačky a jiných pracovních nástrojů, které používá firma pracující na 

opravě tarasu pod školou a na nové fasádě školy. Zatím jde řemeslníkům 

práce od ruky. V následujících dnech by se mělo také začít pracovat uvnitř 

budovy, kde se budou pokládat podlahy ve školních třídách, a bude instalováno nové 

osvětlení. To je poslední větší akce, která je pro letošní rok plánována. Jsme rádi, že se nám 

na ni podařilo získat od Jihomoravského kraje dotaci ve výši 200 000Kč, která nám realizaci 

našich plánů usnadnila. 

Další finanční prostředky jsme získali na 2. etapu stavby vodovodního přivaděče, takže 

příštímu zastupitelstvu předáme Obec zbavenou obav z nedostatku pitné vody, se školou, 

která prošla velkou rekonstrukcí i s dostatečnými finančními prostředky v obecní pokladně. 

Navíc v posledních dnech přišlo vyúčtování plynu. Díky změně dodavatele energií (a díky 

mírné zimě samozřejmě) se nám podařilo jak na OÚ, tak v KD i ve škole ušetřit nemalé 

částky (celkem cca 50 000Kč).  

Protože další číslo Zpravodaje vyjde až v měsíci září, přeji všem pěkné léto a dětem fajn 

prázdniny. LF 

 

 

 

Usnesení z 55. zasedání OZ konaného 30.6.2014 ve Vanovicích    

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení z 54. zasedání OZ 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce k 31.12.2013 včetně příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Vanovice 

4. Projednání roční účetní závěrky obce Vanovice k 31.12.2013 

5. Projednání zadání změny č. 7 územního plánu Obce Vanovice 

6. Stav na investičních akcích zařazených do rozpočtu na rok 2014 

7. Stav přípravy 5. Malohanáckého řemeslného jarmarku a cyklovýletu Okolo Malé 

Hané 

8. Stanovení počtu zastupitelů OZ pro volby do obecního zastupitelstva 

9. Další úkoly a sdělení 

10.  Návrh usnesení a závěr 

 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Přibyl, Bc. Svatopluk Dračka 
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OZ vzalo na vědomí: 

- zprávu o plnění usnesení z 54. zasedání OZ  

- zprávy o činnosti jednotlivých výborů  

- zprávy o stavu investičních akcí na rok 2014 

- informaci o nesouhlasu SUS Boskovice s umístěním dodatkových tabulek a instalace 

svodidel na silnici III/3744 

- informaci Povodí Moravy o plánovaném pročištění koryta vodního toku Semíč (nutná 

součinnost obce)  

- kolaudační souhlas s užíváním stavby „Vodovodní přivaděč do obce Vanovice“ 

- oznámení o zahájení stavby čističek odpadních vod (Farma Drválovice) 

- informaci o kořenové čističce 

- zprávu o přípravách 5. Malohanáckého řemeslného jarmarku a cyklovýletu. 

 

OZ projednalo závěrečný účet obce Vanovice a souhlasí s celoročním hospodařením obce 

Vanovice za rok 2013 (včetně příspěvkové organizace) s výhradami, na základě nichž 

přijímá následující opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků: 

 Změny rozpočtu budou prováděny rozpočtovým opatřením tak, aby byla v souladu s 

§16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (k 

nápravě zjištěné chyby došlo již od 10/2013). 

 23.10.2013 OZ schválilo navýšení měsíční odměny neuvolněného starosty od 

1.11.2013 ve výši 2000Kč/měsíc, ale nedopatřením se tato částka neobjevila v zápise 

ani v usnesení ze 46. zasedání OZ konaného 23.10.2013. Tato chyba byla napravena 

na dnešním zasedání OZ. 

 OZ revokuje usnesení z 48. zasedání OZ konaného dne 16.12.2013 ve Vanovicích 

ohledně nájemní smlouvy na ovocný sad 21/2014. Dle závěru z přezkoumání 

hospodaření obce za 2013 nebylo dodrženo ustanovení §39 odst. 1 zákona 128/2000 

Sb. o obcích. Tím se tato smlouva stává neplatnou. Jako nápravné opatření ukládá OZ 

OÚ Vanovice vyvěšení záměru o pronájmu parcel 1084/12, 1084/24, 1084/30 a 

1084/60 v kú Vanovice za účelem výsadby ovocného sadu. 

 OZ schválilo účetní závěrku za 2012 až dodatečně na prosincovém zasedání a tudíž 

nepostupovalo v souladu s ustanoveními §28 odst. 1 vyhl. 220/2013 o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Tímto OZ 

přijalo nápravné opatření při schvalování účetní závěrky za 2012. Účetní závěrku za  

2013 schvaluje OZ na svém 55. zasedání (dnešním) v souladu se zákonem (nejpozději 

do 30. 6. následujícího roku). 

 Inventurní soupisy budou obsahovat IČO účetní jednotky, okamžik zahájení a 

ukončení inventury, seznam příloh inventurního soupisu a inventurní soupis bude 

obsahovat seznam všech inventarizačních evidencí. 
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OZ schválilo (jednomyslně) 

- účetní závěrku Obce Vanovice za rok 2013 

- počet zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce (10. – 11.10.2014) v počtu 9 

zastupitelů  

- zadání výroby nových vchodových dveří do OÚ (Hladil, cca 40 000Kč) 

- zadání změny č. 7 ÚP obce Vanovice (včetně místní části Drválovice) 

- návrh na vyřazení majetku 2/2014 (2 lavičky odcizené ze hřbitova)  

- revokaci usnesení ze 48. zasedání OZ ohledně smlouvy č. 21/2014 

- záměr pronajmout parcely 1084/12, 1084/24, 1084/30 a 1084/60 v kú Vanovice za 

účelem výsadby ovocného sadu 

- zadání cenové rozvahy na stavbu kořenové čističky odpadních vod ve Vanovicích (typ 

květinová zahrada) firmě Kořenovky.cz (cena 12 000Kč) 

- smlouvu s Martinem Kučerou, Karviná – Mizerov o uhrazení veškerých nákladů 

týkajících se změny ÚP obce Vanovice a pověřuje starostu jejím podpisem 

- RO č. 4 (přílohou) 

- doplnění zápisu z 23.10.2013 (43.zasedáné OZ) - v zápise ani v usnesení 

nedopatřením nebyla uvedena částka, o kterou se navýšila měsíční odměna 

neuvolněného starosty (uvedeno bylo pouze s účinností od 1.11.2013). Tato se 

schvaluje jako nápravné opatření dnes a to ve výši 2000Kč s platností od 1.11.2013. 

   

 

OZ ukládá 

- místostarostce oznámit Krajskému úřadu nápravná opatření k napravení zjištěných 

chyb a nedostatků při kontrole hospodaření obce za 2013 

- místostarostce kontaktovat pana Hladila kvůli předložení smlouvy o dílo (zadání 

výroby nových vchodových dveří do OÚ) 

- místostarostce informovat Povodí Moravy o součinnosti obce při plánovaném 

pročištění koryta vodního toku Semíč 

- místostarostce objednat u Agrospolu zmulčování prostor u koupaliště ve Vanovicích a 

v Drválovicích (na začátku prázdnin) 

- místostarostce požádat ÚP o vyčlenění 3 pracovníků na VPP od 1.9.2014 

- starostovi kontaktovat projektanta kvůli projektu instalace svodidel u dětského hřiště 

ve Vanovicích 

- zastupiteli Josefu Pavlíkovi a místostarostce kontaktovat Zahradnictví Kohoutek 

(uskladnění bahna + zajištění údržby parku u J.A.Komenského) 
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Z činnosti školy ve školním roce 2013/14 

 

27. června naposledy zazvonil zvonek, který tentokrát ohlašoval poslední den 

školy a začátek prázdnin. Školní rok 2013/2014 uběhl velmi rychle a můžeme již 

hodnotit. 

Kromě učení bylo pro děti MŠ a ZŠ připraveno mnoho doprovodných akcí, které měly 

za úkol zpříjemnit pobyt ve škole.   

Začalo to tajným výletem žáků. Později se ukázalo, že se jede do Boskovic na hrad a do 

posilovny. A jak začaly přibývat dny strávené ve škole, tak i přibývaly mimoškolní činnosti: 

V září v prostorách MŠ proběhl koncert „Hudební potěšení“, dále následovala drakiáda, 

tentokrát nám i trochu foukalo. Proběhla podzimní dílna – výtvory z dýní nebo se děti mohly 

společně s rodiči zapojit do výroby draka. Na listopad byl naplánován Den v maskách – 

Halloween, žesťový koncert a začala se připravovat vánoční besídka pro veřejnost. 

V prosinci za námi přišel Mikuláš a čert, který přinesl všem dětem malý dáreček. 

Poslední školní den roku 2013 jsme ukončili školní vánoční besídkou. Po novém 

roce na všechny děti čekalo plavání, které probíhalo v lázních v Boskovicích.  

Ani nový rok však nebyl chudý na zážitky. ZŠ jela do Brna na program 

„Běžela ovečka“ a „Zvířata v zimě“, který připravilo environmentální pracoviště 

Lipka a MŠ o měsíc později navštívila obdobné pracoviště v Brně –Soběšicích . 

Velkou událostí školy byl dětský ples, na který se naše děti těší snad celý 

rok. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří nás v našem snažení podpořili dary i svou 

účastí na plesu. (Z části výtěžku se zaplatil autobus, který vezl děti na výlet do Bonga 

v Brně.) 

A co nás ještě čekalo? Byla to návštěva knihovny ve Velkých Opatovicích, velikonoční 

dílna – výroba velikonočních vajec technikou nešitého patchworku, oslava Dne Země, 

hledání pokladu, besídka ke Dni matek (žáci předvedli tento programem i v Domově seniorů 

v Letovicích), návštěva muzea, Den dětí, branný závod. Snad nejhezčí tečkou za tímto 

školním rokem bylo spaní ve škole spojené s opékáním párků a se stezkou odvahy.  

Snahou všech zaměstnanců školy bylo, abychom společně prožívali co nejvíce 

činností, ale s ohledem na náplň práce a věk dětí jsou i aktivity, které si mateřská 

škola a školní družina prožívala samostatně. 

Závěrem chci poděkovat všem rodičům a zastupitelům obce Vanovice za 

podporu a pomoc, bez které by se naše škola neobešla.                 

                      Mgr. Jana  Cikánková    
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Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 v družině 

Činnost školní družiny při ZŠ a MŠ Vanovice probíhala již devátým rokem. Provoz je 

od 11.30 hod. do 15.30 hod. a měsíční poplatek činí 30 Kč. Celý školní rok jsme pracovali 

podle měsíčních témat, která spadají do vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ a jeho 

tematických okruhů.  

Září jsme zahájili tématem „Všichni budeme kamarádi“, v říjnu to 

bylo téma „Letí drak do oblak“. Účastnili jsme se drakiády a vyráběli draky 

různými technikami. V říjnu se tradičně konala soutěž „Pexesový král“. 

S blížícími se Vánocemi jsme s dětmi nazdobili stromeček, vyráběli vánoční 

ozdoby a dárečky a také jsme v rámci dramatického kroužku nacvičili 

pohádku Perníková chaloupka,  se kterou jsme vystoupili na vánoční besídce. Během 

výtvarné činnosti si děti vyrobily kulisy i rekvizity. Celková atmosféra vystoupení byla 

umocněna kostýmy, s jejichž zhotovením dětem pomáhali rodiče. Podle potlesku publika by 

se dalo říci, že se ztvárnění pohádky divákům moc líbilo. 

Lednové téma „Sníh, vločka, sněhulák“ se nám bohužel nepodařilo 

zrealizovat podle plánu kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám, ale ani tak 

jsme se nenudili. Děti se naučily základům šití a ušily si svůj vlastní 

„antistresový pytlík“.  

Z mého pohledu, ale i očima dětí, mělo v družině největší úspěch 

únorové téma „Receptář prima nápadů“. Úkolem každého žáka bylo 

vymyslet, připravit a zrealizovat „prima nápad“, a tak se v únoru v družině 

připravovala bramborová pomazánka, jednohubky, Raffaelo kuličky, 

Čarodějův bublající lektvar, vyráběla se slepička ze svačinového sáčku, 

malovaly se stromy s květy vyrobených z PET lahví. Všechny nápady dětí byly velmi 

originální a aktivně zapojeni byli také rodiče, kterým tímto za pomoc děkuji. 

V jarním období probíhalo velikonoční vyrábění „V zajíčkově dílně“. Již tradičně 

proběhla pěvecká soutěž „Škola hledá Superstar 7“, jejíž finalisté vystoupili na besídce ke 

Dni matek. V měsíci dubnu proběhla beseda s pracovnicí Pošty paní Markovou, která děti 

seznámila s činností Pošty, a poté proběhla diskuze.  

A je tu poslední červnové téma „Když se chce, tak to jde“. V tomto měsíci nám přálo 

počasí, a tak jsme většinu času trávili na novém dětském hřišti, kde děti hrály pohybové hry 

a sportovaly.  

A co dalšího se u nás událo? Vyráběli jsme dárečky k zápisu do 1. 

třídy, proběhl turnaj ve stolním fotbale a florbalu a také jsme pomáhali 

s přípravami na Dětský školní ples. Celý rok jsme odebírali časopis 

Pastelka, který nám sloužil také jako inspirace výtvarných a pohybových 
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činností. Plnili jsme úkoly do školního programu Recyklohraní  a za nasbírané body jsme si 

objednali společenskou hru Evropa – Otázky a odpovědi.  

Během celého školního roku byly děti zaměstnávány dle svých zájmů 

samostatně, především jsme však pracovali společně. Děti uplatňovaly 

především svoji fantazii, zručnost a znalosti. Byly podporovány ve zdravé 

soutěživosti, navzájem mezi sebou upevňovaly vztahy a nechybělo ani 

osvojování zásad slušného chování.  

Lenka Zacharová,  vychovatelka ŠD

   

 

Třídím, třídíš, třídíme 

V naší obci (jako ostatně v mnoha dalších) je celá řada kontejnerů – na papír, 

plasty a dokonce 3 druhy kontejnerů na sklo. 

To, že biologický odpad patří na kompost a ne do popelnice, už vědí i malé 

děti ve školce (obzvlášť u nás na vesnici, kdy máme každý kus zahrady – proč 

kupovat rašelinu, když si ji můžeme vyrobit sami?).  S tím, že odvoz nebezpečného odpadu 

2x ročně organizuje Obec, počítáme všichni.  Starý papír odnášíme do označených 

kontejnerů (v Drválovicích časem také jeden přibude) – a nebo ho schováváme doma a 

čekáme, až bude sběr starého papíru pořádat škola nebo mladí hasiči (nikdo nám potom 

„papírové“ kontejnery nevybere).  

Zbývá sklo. Bohužel pouhým nahlédnutím do velkých kontejnerů je zřejmé, že nám 

smysl třídění skla uniká. Do bílých „zvonů“ patří bílé a průhledné sklo (jeho 

výkupní cena je mnohem vyšší, než u skla netříděného, které patří buď do zelených 

„zvonů“ nebo do kovových kontejnerů.) 

Chtěla bych Vás všechny vybídnout, abyste se sklo přinejmenším pokusili třídit. A nenechte 

se mást autem vyvážejícím „zvony“ – nesype námi vytříděné střepy zase dohromady, ale má 

uprostřed přepážku.        

 

 

Poplatky za TKO    

Upozorňujeme všechny, kdo ještě z nějakých důvodů nezaplatil poplatky za 

odvoz domovního odpadu (jak nám ukládá vyhláška 2/2012) a nemají s OÚ 

Vanovice uzavřen splátkový kalendář, aby tak neprodleně učinili do 31.7.2014. 

Poté jim již bude nekompromisně účtována navýšená částka 
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OBECNÍ KNIHOVNA Vanovice    

 

Návštěvníky obecní knihovny ve Vanovicích po prázdninách čeká velká 

změna. Po letech poctivé práce totiž končí v naší knihovně knihovnice Eva 

Ambrozová a na její místo nastoupí paní ing. Marie Tajovská.  

Paní Evě Ambrozové děkujeme (jistě jménem všech čtenářů a návštěvníků knihovny) za její 

dlouholetou a poctivou práci. A paní Marii Tajovské přejeme velkou trpělivost, dobré 

nápady a celou řadu pilných čtenářů. 

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ BĚHEM PRÁZDNIN 

V době od 4.7.2014 do 29.8.2014 bude knihovna ve Vanovicích otevřena takto: 

každý pátek od 18.oo do 19.oo hod. 

 

V pátek 18.7.2014 a 25.7.2014 bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena. 

 

 

SDH Drválovice Vás zve: 

2.8.2014 -  sobota  - Taneční zábava - hraje Eminence -  

                                  začátek 20.00 hod. 

  

10.8.2014 -  neděle - Hasičský výlet - hraje ABC   

                                  začátek v 16.00 hod. 

  

Občerstvení zajištěno (točené pivo, nápoje, cukrovinky,  vyhlášené 

drválovské masové speciality z udírny a makrely z grilu.) 

  
 

 

FS ČCE Vanovice ve spolupráci s Obcí Vanovice zve všechny příznivce hudby na 

varhanní koncert Tomáše Jeřábka. 

 

Koná se v sobotu 9.8.2014 od 18 hod. v evangelickém kostele ve 

Vanovicích. 
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Kulturní výbor zve všechny děti na 

ŠMOULÍ PÁRTY, 

která se koná v sobotu 23.8.2014 od 14.30 hod. u KD. 

Ti, kdo přijdou převlečení za šmouly, dostanou 

malou pozornost. 
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       30.8.2014 

Prezentace účastníků - od 9:00 do 9:45 v areálu místního hřiště v Uhřicích. 

Start cyklovýletu - 10:00 (přítomen bude i pan Zimovčák na historickém kole) 

od 14:00 

Skákací hrad 

Vystoupení biketrialisty Martina Kakáče (mistr Evropy a několikanásobný mistra ČR, 

vicemistr světa) 

Ukázka a možnost jízdy na speciálně upravených jízdních kolech 

Jízda na segway 

Skákání na skákacích botech 

Losování tomboly - od 18:00 

19:30 hraje DEFEKT 
 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 

Upozorňujeme všechny, že nově zbudovaná cesta z Drválovic do Vanovic 

NENÍ určena pro provoz motorových dopravních prostředků, ale 

VÝHRADNĚ pro pohyb pěších osob, resp. cyklistů. 

 

 

 

 

Zubní pohotovost:   
 

Červenec 
   

    
5.7. MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998 

6.7. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 

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

13.7. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 

19.7. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499 

20.7. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

26.7. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101 516 434 055 

27.7. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
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Srpen 

   
    
2.8. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4 516 446 428 

3.8. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 

9.8. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289 

10.8. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 

16.8. MUDr. Chomátová Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 606 

17.8. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046 

23.8. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 

24.8. MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 

30.8. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 

31.8. MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 

      

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111(Po - Pá 17 - 7h., 

So, Ne a sv. 17 - 24h. 
 

- o – o – o – o – o – 

 

ČTENÍ Z OBECNÍ KRONIKY.  

Dokončení z června: 

 

Jednoroční dobrovolníci: 

Valdimír Dufka, 10.8.1915 kadet aspirant, 1.10. kadet, vyznamenán střčíbrnou medailí II.tř. a 

povýšen an praporčíka, onemocněl žaludkem, od 18.8.1916 poručíkem. 

Kaláb František,  po výcviku na dovolené. Znovu povolán. Po smrti otcově na dovolené. 

Zemánek Ludvík, zajat v Rusku jako kadet. 

Všichni nastoupili službu 26.října 1914. 

 

VÁLEČNÁ půjčka z r. 1914 

Na 5,5 % rakouzskou  válečnou půjčku upsala Občanská záložna zdejší obnos 4 000K. 

 

PŘÍPŘEŽ  

V prosinci uloženo obci postarati se o pohotovost dvouspřežního vozu s potahem a 1tažného 

koně s postrojem a dopraviti do Boskovic ke prohlídce. Ke skutečnému dodání zatím nedošlo. 

 

ROK 1915 

 Dne 10.ledna konána přehlídka 24-36 letých domobranců v Boskovicích a odvedeni 

k nastoupení služby 15.února 
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Bohatec Otakar a Kouřil Josef. 

 Zabavení obilí a mouky. Dnem 20.ledna prohlašují se všechny zásoby pšenice, žita a mouky 

u všech hospodářů za zabavené. Volným zůstává 54 kg pro každého člena domácnosti do 15.srpna. 

ze zabaveného množství nesmí se nic odprodati bez povolení c.k.okr. hejtmanství, s povolením 

možno prodávati mlynářům a kupcům z okresu. V případě zdráhání nastoupí rekvisice za nižší ceny. 

Zkrmovati obilí neb mouku se zakazuje. 

 15.února sestaven obecním úřadem dle přihlášek jednotlivých hospodářů soupis potřebného 

osiva a zaslán c.k.okr. hejtmanství. 

 Na vyzvání c.k.okr. hejtmanství vzala si tělovýchovná jednota Sokol na starost cvičení 

mladíků 16-18 letých, jako přípravu na vojenský výcvik. Cvičí se 2 hodiny týdně a účastní se 12 

mladíků. 

 Obec Vanovice upsala na II. válečnou půjčku obnos 1500 K z kmenového jmění. 

 CENY dobytka náramně stoupají. Obyčejná kráva prodána v červenci řezníkovi za 1160 K 

(Vítková). Selata za 90-150 K pár, husa přes 20 K, sádlo maximální cena přes 5,40 K. 

Za příčinou válečných poměrů vykonána oslava 500 letého výročí smrti Mistra Jana Husi skromně, 

pouze církevním způsobem v evang. ref. chrámu. 

 KLASIFIKACE koní. Dne 15.února předvedli chovatelé své koně k nové klasifikaci 

v Boskovicích, poněvadž Vanovice dodaly již dříve značný počet koní, vzat pouze 1 kůň (z č. 11) a 

vyplaceno zaň 700 K. 

 Dne 22.února byla v Boskovicích přehlídka domobranců 20 až 24 letých a odvedeni: 

Josef Čejka č. 35 a Buryška Augustin č. 67. Službu nastoupili 5.3. 

 Dne 28.února proveden podrobný soupis obilí, kukuřice a mlýnských výrobků ve všech 

soukromých domácnostech. Zásoby menší než 20 kg nebylo třeba hlásit. 

 Při přehlídce domobranců roz. v r. 1896 dne 8.března odvedeni: 

č. 17 Kalousek Vojtěch, obdržel stříbrnou medaili za statečnost, 

č. 35 Čejka Augustin, student, jednoroční dobrovolník, zajat v Italii 

Službu nastoupili 15.dubna. 

 Dne 24.března došlo nařízení, aby obec dodala eráru 30q ječmene a 109q ovsa. 

ODE dne 28.března zakázáno po živnostensku vyráběti drobné pečivo. 

Dne 25.dubna nařizuje okr. Hejtmanství ihned odeslati oves, jenž má býti dodán. Pro koně 

má se ponechati jen 1,5kg na den. V prodeji platí se v té době za 1q ječmene 50 K, pšenice až 72 K, 

párek selat 52 K, šest neděl stará 70-90 K pár. 

 Koncem dubna provedena sbírka válečných kovů žáky. V obci po nařízení pol. úřadu 

sebráno 800 m ostnatého drátu a dodáno vojenskému eráru. 

 V měsíci květnu zjišťovány zásoby kovů, mědi, zinku, mosazi, a předmětů z nich 

zhotovených (kotle, hmoždíře, svícny, kliky, okenní závorky atd.). Soupis odeslán politickému 

úřadu. 

 Dne 10.května došla poukázka od c.k.místodržitelství na zaplacení dodaného obilí, 

vyplácelo se za  1q pšenice 41.50 K, žíta 34 K, ječmene 28.80 K, ovsa 24 K. 

 Nařízeno dodati ještě ovsa, pro domácí koně má se ponechati na den jen po 1 kg. Kdo 

dodá do 24.6. dostane o 5 K více. Dodáno 14q.  

 Při přehlídce 37-42 letých domobranců dne 25.5. odvedeni a nastoupili službu 14.6.: 

č. 133 Kavan Josef, raněn, 
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 Ambroz Antonín. 

 

 ITALŠTÍ vystěhovalci. Po vyhlášení války ze strany Itálie byli vyklizeni civilní obyvatelé 

z jižních Tyrol a dopraveni na Moravu. Do zdejší obce dopraveno 1.června 19 osob (2 muži, 1 

jinoch, ostatní ženy a děti.) do Drbálovic 14 osob. Zdejší vystěhovalci ubytováni zprvu všichni 

v č.26, později část v č. 100. Dorozumění s nimi bylo umožněno tím, že 3 ženské umějí německy. 

Zdejší obyvatelstvo snažilo se jich trpký osud zmírniti ochotnou sdílností. Rodiny ty pocházejí 

z Arca a Rivy. 

 Odprodaný dobytek. Za dobu od 1.ledna do 1.června 1915 odprodali místní hospodáři 14 

krav, 24 býků a volů, 220 vepřů, 231 selat, 21 koní, 1 kozu. Za tento dobytek strženo asi 50 000 K. 

 Rozšíření domobranecké povinnosti. Se vzrůstajícím počtem nepřátel říše jevila se potřeba 

zvýšit též počet armády. Rozšířena tedy císařským nařízením domobranecká povinnost na 18 let a 

od 43-50 roku a povinnost k válečným úkonům od 51-55 let. 

 II.přehlídka 20-26 letých. Při této přehlídce dne 6.června ze 26 domobranců odvedeno 16 a 

to: 

č. 1 Kaláb František, dříve propuštěný, opět povolán a zase propuštěn 

č. 3 Havrda Adolf, propuštěn až do povolání, povolán v červnu 1917 

č. 6 Musil František, poštmistr, ponechán na místě jako nezbytný 

č. 17 Kalousek Augustin, po nějakém čase propuštěn 

č. 26 Dvořák František 

č. 28 Hronek Ludvík 

č. 50 Přichystal Josef 

 Přichystal František 

č. 67 buryška Ferdinand, po čase propuštěn 

č. 77 Geršl Josef, ponechán doma jako dělník u dráhy 

č. 77   Dvorský Jan, po roce pro padoucnici propuštěn 

č. 88 Ochrana František 

č. 104 Sedlák Josef, pekař 

č. 92 Nechuta Stanislav 

č. 131 Akrman František, raněn 

č. 114 Čejka Josef, pekař. 

Podškrtnutí nastoupili službu 21.června, ostatní 16.srpna. 

 

Přehlídka 18 letých. 

 Dne 18.června ze dvanácti osmnáctiletých domobranců odvedeno 8: 

č. 141 Šenk František 

č. 74 Sedlák František, raněn do hlavy v Rusku 

č. 10 Boháček Miloslav, jednoroční dobrovolník 

č. 105 Nechuta Josef 

č. 9 Kopeček Vladimír 

č. 30  Tajovský Kamil, byl nemocen tyfem 

č. 16  Šméral František, raněn v Rusku do prsou 

č. 115 Pelíšek Josef, raněn v Rusku 
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Všichni nastoupili službu 15.října. 

Telegraficky povolán Boháček Kamil, který sice při pravidelných odvodech v II.a III.třídě byl 

odveden, ale vždy superarbitrován. 

 PŘÍPŘEŽ. 15.července nařizuje c.k.okr. hejtmanství, aby obec měla v pohotovosti 4 páry 

koní s povozy a 4 muže k nim a podati zprávu o tom. 

 ÚRODA. Rok 1915 vyznačil se úrodou špatnou, zvláště v chudších půdách. Mnohé ovsy a 

ječmeny zůstaly zakrnělé, ani se nevymetaly a bylo to třeba sekati travní kosou. Jařiny některé ani 

nevzešly, posečené pak pro stálé deště pohnily. Zrna z nich bylo velice málo a zkažené plísní. 

Veškerá úroda byla opětně zabavena mimo množství na setí a výživu domácnosti potřebné. 

 Válečný obilní ústav. 

 K nákupu obilí pro zásobování vojska i obyvatelstva zřízen „Válečný obilní ústav“ 

s pobočkami v každé zemi. Subkomisionářem tohoto ústavu pro Vanovice a více okolních obcí 

ustanoven nájemce dvorů Josef Kaláb, jeho nástupcem rolník Josef Boháček, kteří pro něj 

nakupovali obilí a dle poukazů c.k.okr. hejtmanství ne patřičná místa dodávali. 

 CENY. Ceny obilí a potravin stanoveny takto: pšenice 34 K, žito 28 K, ječmen sladovní 28 

K, krmný 26 K za 1q. máslo 4,60 K, tvaroh 80 h za 1 kg, 1 litr mléka 26 h. Pro drobný prodej 

povolena 10% přirážka. 

 PŘEHLÍDKA  43-50 letých: 

Dne 10.září byla přehlídka 43-50 letých domobranců a odvedeno z 26 14 a to: 

č. 4 Nechuta František    č. 72 Chalupa František 

č. 16 Šméral Fabiáln    č. 96 Valoušek Antonín 

č. 23 Chalupa Jindřich    č. 103 Kupsa Eduard 

č. 32 Kalabus Augustin    č. 115 Pelíšek Richard 

č. 58 Prchal Petr     č. 141 Šenk František st. 

č. 70 Chalupa František, skončil sebevraždou před nastoupením služby 

č. 95 Polák Tomáš, ponechán v práci pod státním dozorem, Ježek Blansko 

č. 71 Náhlík František    č. 35 Náhlík Jaroslav 

Po této přehlídce zbývá v obci 28 mužů ve věku 18-50 let. 

 

 Sbírka vlny a kaučuku. 

 Dne 23.9. sbírají žáci po domech vlněné, bavlněné i plátěné odpadky a kaučuk. 

Zabavení kovů. Dne 23.9. nařízeno zabavení všech předmětů z mědi, mosazi, tombaku, 

bronzu a niklu ve všech domácnostech, hostincích, klášterech, nemocnicích atd. 

 Do 30.listopadu může je majitel prodat nákupníkům z volné ruky, pak bude dodávka 

nucena. Nenařídí-li se do 6 měsíců od 23.9. jich dodávka, může jimi pak majitel volně naložiti. 

 Pro soupis a převzetí bude zřízena zvláštní komise. Pro převzetí stanoveny ceny za 1 

kg niklu 12 K, mědi 5 K, mosazi 3,75 K, hmoždíře a trdla 2,50 K, svícny 3,20 K, žehličky 3 K, 

závaží 3 K, hrubé zboží lité 2 K. pro nucenou dodávku ceny nižší. 

 Prodej dobytka. Prodej jalovic a telat na maso smí se státi jen s povolením okr. 

hejtmanství, na chov možno prodávati volně. 

 Přehlídka domobranců. Dne 29.října byla přehlídka domobranců roč. 1875, 1876, 

1877, 1890 a 1895 (19, 20, 24, 33, 36 letí) a odvedeni: 

č. 30 Tajovský František (3.syn)  
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č. 37 Vítek František 

č. 63 Dokoupil Josef (2.syn) 

č. 120 Chalupa Augustin  

č. 124 Vaverka Otakar 

č. 127 Kabelka Vojtěch 

č. 82 Ševčík Josef, raněn 

č. 130 Dufka Jaroslav – jednoroční dobrovolník (2.syn) 

 BRAMBORY. 

 Nařízením ustanoveny ceny bramborů následovně, při říjen a listopad 8 K, prosinec 8,50 K, 

leden 8,70 K, únor 9 K, březen 9,50 K, duben 10 K, květen 11 K, a to přebrané na jídlo, krmné o 1 

K lacinější. A přece se našel hospodář ve vsi, který za nepřebrané ano i pohnilé brambory požádal 

v říjnu 12 K. 

 MLÉKO. 

 Pro venkovské obce stanovena maximální cena za 1 litr mléka 26 h, 1 kg másla 5,20 K, 

tvarohu 80 h, pro Boskovice, Letovice, Blansko a Jedovnice 28 h, 5,60 K, Vejce 12 h kus. 

 DOVOLENÉ. 

 Mnozí vojíni a domobranci, jichž příslušníci o to žádali, obdrželi, pokud to jejich služba 

dovolovala, dovolenou 8-21 dní na jarní setí, senoseč, zně, podzimní setí, sklizeň bramborů a řepy a 

na výmlat. 

 III. válečná půjčka.   

Na III. válečnou půjčku upsala záložna 10 000 K. 

 SOUPIS.   

V měsíci listopadu proveden soupis veškerého hovězího a vepřového dobytka, sena, slámy, 

bramborů, sádla, vajec, mléka. 

 CHLEBENKY. 

 V témže měsíci zavedeny lístky na mouku neb chléb, jimiž pro 1 osobu stanoveno 240 g 

mouky denně, pro těžce pracující 300 g. Mouku případně jiné mlýnské výrobky obecním úřadem 

ustanovení živnostníci (kupci, pekaři). 

 DODANÉ OBILÍ.  Za dodané obilí pro erár obdržela obec pro jednotlivé hospodáře za 50q 

pšenice 2 075 K, za 70q ovsa 1680 K. 

 CENY DOBYTKA. 

 Ceny dobytka neobyčejně stoupají. Roční být prodán zde k chovu za 1400 K, jalovice za 

1100 K. aby toto přemrštěné vyhánění cena do výše bylo zamezeno, nařízeno politickým úřadem, 

aby do pasu dobytčího vždy byla také vepsána kupní cena dobytčete. 

 PŘIHLÁŠKA KONÍ. 

 V době 3.-.10.prosince byli hospodáři povinni přihlásiti u starosty obce počet a druh svých 

koní a příslušných postrojů pro soumary. Osvobozeni jsou koně mladší 4 let, potahy pro poštu, 

lékaře, faráře a hasiče, dále kobyly se sajícími hříbaty. 

 PRODEJ TELAT. 

 Telata ve stáří 21 dne do 6 měsíců mohou se nadále prodávati bez povolení. 

 

(opsáno z kroniky základní devítileté školy ve Vanovicích) 
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Informace pro občany 

Provozní doba kadeřnictví 

Paní Kouřilová oznamuje, že kadeřnictví ve Vanovicích bude v červnu a červenci otevřeno 

takto: 

 

 

Červenec:  středa 16.7.2014   14 – 17 hod. 

   středa 30.7.2014  14 – 17 hod. 

 

Srpen:   středa 13.8.   14 – 17 hod. 

  středa 27.8.   14 – 17 hod. 

 

 

 

 

 

Děti narozené v květnu 
 

     Veronika Švancarová   

               Amálie Hrušková  
     

     Rodičům gratulujeme. 

 

 

Jubilanti v červenci a srpnu  2014 

Vladimír Lizna  65 let 

Libuše Ambrozová 75 let 

Zdeněk Dokoupil  70 let 

Jaroslava Janesová  80 let 

Karel Vrbas   60 let 

Marie Kohoutková  50 let 

Josef Čaloud  55 let 

Miroslav Paichl  65 let 

František Sedláček  80 let 

Petr Sedlák   65 let  

 

Našim milým oslavencůpm 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: mistostarosta@vanovice.cz 

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

