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Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 

 

 

 Loučení s prázdninami                                                    Foto: Lenka Chalupová 

ZÁŘÍ 2017 
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Vážení spoluobčané,  

skončil čas prázdnin a dovolených, ale volno se rozhodně netýkalo dění 

v obci. Takže ve stručnosti, co se za prázdniny všechno podařilo.                      

Začněme rekonstrukcí knihovny ve Vanovicích. Ta byla rozšířena o další prostory a 

vybavena novým nábytkem. Vnitřní prostory jsou vymalovány a nová je i podlaha. 

Vznikl prostor k organizování různých doprovodných akcí. A věříme, že do takto 

upravené a vybavené knihovny najdou cestu noví čtenáři. S jejím otevřením počítáme 

koncem měsíce září. 

Dokončena byla i další akce – výměna zdrojů tepla v kulturním domě s instalací 

úspornějších kotlů a rekuperací. Věříme, že dojde nejen k úspoře energií při vytápění, 

ale zejména ke klidnému provozu při kulturních akcích. V budoucnu chceme kromě 

divadelních souborů pozvat i nějaké známé hudebníky nebo další umělce. 

V minulých dnech byl pro SDH Vanovice dodán očekávaný automobil včetně přívěsu dle 

našich požadavků. Ten bude veřejnosti představen na konci měsíce září u příležitosti 

oslavy 145. výročí  založení SDH Vanovice. 

Také naše škola se dočkala vylepšení, když došlo k výměně obou vchodových dveří do 

budovy. Jedny z nich přestaly vyhovovat současným předpisům i četnosti používání. 

Myslím, že za dva měsíce se povedl docela pěkný kus práce. 

Kromě toho kulturní výbor připravil pro děti, ale i dospělé, rozloučení s prázdninami, 

hasiči v Drválovicích pak tradiční zábavu v Sadě svobody, TJ Sokol tradiční turnaj ve 

volejbale smíšených družstev, memoriál Jiřího Dokoupila v tenise, v naší obci byla i 

zastávka XI. ročníku cyklovýletu Okolo Malé Hané, konal se tradiční fotbalový zápas 

svobodní vs. ženatí, nechyběly ani koncerty v evangelickém kostele nebo sousedské 

posezení za kulturním domem, které pořádal SDH Vanovice. V pondělí 4. září za účasti  

starosty obce byl slavnostně zahájen nový školní rok 2017/18. 

Obec prostě žije. A to je dobře. 

             Petr Dvořáček 

 

Usnesení z 38. jednání zastupitelstva Obce Vanovice 

ze dne 4. srpna 2017 

Místo konání : Kulturní dům Vanovice  

 
Přítomni:       Bc. Jitka Špidlová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Chalupa, Bc. Svatopluk Dračka, Milan Geršl, Jiří Bohatec, Lenka Chalupová 
Ověřovatelé: Jiří Bohatec, Lenka Chalupová 
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Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
K  31. 7. 2017 rezignovala na funkci místostarostky a zastupitelky obce Mgr. Lenka 
Freitingerová. Dle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí byl k plnění 
mandátu zastupitele obce vyzván náhradník za stranu č. 3 MUDr. Jana Melková. Ta 
podala písemnou rezignaci na funkci zastupitele obce, proto byl vyzván další náhradník 
v pořadí Bc. Jitka Špidlová. Paní Špidlová mandát přijala a složila slib zastupitele. 
 
Program:    

 
1. Kontrola plnění usnesení z 37. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Stanovení odměny místostarosty 

4. Volba místostarosty 

5. Volba předsedy finančního výboru 

6. Smlouva o prodeji pozemků 

7. Výběr prvků – sportovní areál 

8. Rozpočtové opatření 

9. Různé, závěr 

a) Usnesení 1/38: OZ schválilo program zasedání. 
b) Usnesení 2/38: OZ bere na vědomí plnění usnesení 37. zasedání zastupitelstva obce. 
c) Usnesení 3/38: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. 
d) Usnesení 4/38: OZ schvaluje odměnu místostarosty ve výši 10.000 Kč hrubého 

měsíčně. 
e) Usnesení 5/38: OZ schvaluje způsob volby místostarosty, a to veřejným hlasováním. 

Stejným způsobem proběhne i volba předsedy finančního výboru. 

f) Usnesení 6/38: OZ volí místostarostou obce Vanovice pana Petra Dvořáčka. 

g) Usnesení 7/38: OZ volí předsedkyní finančního výboru paní Jitku Špidlovou. 

h) Usnesení 8/38: OZ schvaluje smlouvu o prodeji pozemků parc. č. 49/1o výměře 433 
m2, parc. č. 49/6 o výměře 15 m2 za celkovou cenu 11 200 Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

i) Usnesení 9/38: OZ schvaluje smlouvu o koupi pozemků parc. č. 49/5 o výměře 71m2, 
parc. č. 49/9 o výměře 18m2 za celkovou cenu 2 225 Kč a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

j) Usnesení 10/38: OZ schvaluje zakoupení prvků pro sportovní areál od firmy Flora 
servis v ceně 39 495 Kč vč. DPH. 

k) Usnesení 11/38: OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10 a 11(viz příloha). 
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l) Usnesení 12/38: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 12 (přílohou). 
 

SLOVO NOVÉHO MÍSTOSTAROSTY 

 

Vážení spoluobčané, poslední zpravodaj obce, prázdninový, končil rozloučením s 

dosavadní místostarostkou Lenkou Freitingerovou.  Každé loučení je smutné, ale všichni 

jistě uznáte, že v obci celá její rodina zanechala velký kus práce, což od nás všech 

zasluhuje uznání, úctu a poděkování. Jsem rád, že se mně ji jako tehdejšímu starostovi 

Vanovic podařilo vtáhnout do dění v naší obci. Oslovit ji jako kandidátku do 

zastupitelstva byl, myslím, dobrý počin. Mimo jiné se díky manželům Freitingerovým 

můžeme nyní dívat na opravené věže našeho evangelického kostela. Podíl obou farářů i 

jejich dětí na kulturním, společenském i sportovním dění je rovněž úctyhodný. Takže 

Freitingerovi, děkujeme. 

Obec však musí žít dál. Počátkem srpna na jednání zastupitelstva jsem byl nástupcem 

Lenky Freitingerové zvolen jako místostarosta já a Bc. Jitka Špidlová za mě předsedkyní 

finančního výboru. Rovněž došlo od 1. srpna k výměně na místě účetní obce. Stala se jí 

Ing. Marie Zouharová z Boskovic. 

Hlavní náplní mého působení na obci bude kromě zastupování starosty v jeho 

nepřítomnosti evidence hřbitova, smlouvy na vodu, spolupráce s kulturním výborem a 

spolky v obci, psaní zpravodaje, u jehož zrodu jsem kdysi stál, i doplňování webových 

stránek, které brzy změní svoji grafiku. Nezapomenu ani na historii obce, chci přinášet 

nové  informace zejména o místních významných osobnostech. Byl jsem také zvolen 

správcem rozpočtu obce.  

Ve zbývajícím roce do voleb chci pracovat pro obec tak, jak bylo více jak 40 let mým 

zvykem. Do funkce jsem se nehrnul za každou cenu, ale jaksi se nikomu na rok do toho 

moc nechtělo. Nabídku jsem přijal hlavně proto, že práce pro obec a její občany byla 

vždy naplněním smyslu mé práce i bytí.  

                                                                     Petr Dvořáček 

Prázdninová  párty 

 

Prázdninová párty "Pojďte s námi do ZOO" 

proběhla v sobotu 19. 8. 2017 za kulturním 

domem ve Vanovicích. Počasí od rána 

nevypadalo vůbec dobře, a tak se rozhodlo, že 

v případě deště se soutěže udělají uvnitř 

kulturního domu. Nakonec se ale ukázalo i 

sluníčko a vše proběhlo dle plánu. Soutěže 

probíhaly po celém areálu za kulturním 

domem. Děti chodily po stanovištích a potkávaly různá zvířata ze zoo - slona, medvěda, 
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hrocha, žirafu, zebru, lemura, lva, 

klokana, tučňáka, papouška aru a 

geparda. Na stanovištích, kde byly 

členové kulturního výboru převlečeni 

do kostýmů zvířat, plnily děti různé 

úkoly. Například naplňovaly vodou a 

hadicí sklenice, sundávaly tyčkou 

jablíčka z háčků, válely sud okolo 

překážek, skákaly a zdolávaly různé 

překážky, hledaly rybku v kelímku 

nebo dávaly poslepu dohromady vždy 

dva stejné tvary. Za splněné úkoly jim 

zvířátka dala vždy nějakou odměnu. Dětí soutěžilo okolo padesáti. Byly i makrely a 

cukrová vata. Překvapením pro děti byla pěna, kterou přijeli udělat hasiči z Březové nad 

Svitavou. I přes velké komplikace nakonec pěna byla a všichni se v ní patřičně vyřádili. 

Vstupné do zoo bylo dobrovolné a vybralo se dost, aby to pokrylo část výdajů na 

kostýmy a pěnu, za což moc děkujeme. Poděkování patří členům kulturního výboru a 

jejich rodinným příslušníkům a dalším organizátorům této zdařilé akce. 

 

                                                                       Lenka Chalupová, předsedkyně kulturního výboru 

 

Na prahu nového školního roku 

2017/18 

 

Začíná škola 

Léto ulétlo s vlaštovkami 

a my na školu zůstali sami. 

 Již téměř měsíc nás média neustále 

přesvědčují o nutnosti připravit se na 

školu, protože prázdniny přece jednou 

skončí. Tak nikoho nepřekvapilo, když 

4. září v 8 hodin zazvonil školní zvonek, 

aby oznámil žákům, že již definitivně 

skončilo léto – doba prázdnin a přišel podzim 

– doba učení.  

Jak se praví v básni Zuzany Novákové Konec 

prázdnin: 
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Nebojte se, děti, toho mučení, vždyť nechceme být hloupí, ale učení. 

V naší škole se v tomto školním roce nebude bát učení 28 žáků: 1 žákyně  1. ročníku, 7 

žáků 2. ročníku, 8 žáků 3. ročníku a po 6 žácích ve 4. a 5. ročníku. 

Protože nechceme, aby se žáci jen učili, naplánovaly jsme s paní učitelkou Lucií 

Klevetovou a s paní vychovatelkou Lenkou Zacharovou i chvíle, kdy budou žáci moci 

odpočívat, přitom získávat nové vědomosti, zkušenosti i procvičovat svoji zručnost.         

Pro zajímavost bych chtěla vyjmenovat alespoň některé akce, které nás čekají v 1. 

pololetí – drakiáda, vystoupení pro veřejnost, besedy o zdraví, pohádka, koncert, 

dopravní hřiště, plavání a další. Některé školní i mimoškolní aktivity chceme také 

provádět ve spolupráci s naší mateřskou školou. 

Mateřská škola bude mít v tomto školním roce 22 dětí. I pro ně si paní učitelky Jarmila 

Vašíčková a Zuzana Sychrová připravily mnoho zajímavých aktivit, kterými jim chtějí 

zpestřit pobyt ve škole. 

Přály bychom si, aby děti a žáci na konci školního roku mohli říct, že se jim ve škole 

líbilo.                                                                                                                        Mgr. Jana Cikánková  

 

Investiční akce o prázdninách 

                    

Z rekonstrukce knihovny ve Vanovicích 

     

Nové rekuperační  vytápění v kulturním domě 
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Nové zadní vstupní dveře do  budovy Základní školy 

Z prázdninového sportu 

Volejbalový turnaj  

      

V sobotu 5. srpna 2017 uspořádala TJ Sokol Vanovice 13. ročník volejbalového turnaje 
smíšených družstev neregistrovaných hráčů. V turnaji se utkaly tři týmy. Zvítězilo družstvo 
Boskovic, na druhém místě skončily Vanovice, třetí Sulíkov.  
 
Zastávka 11. ročníku cyklovýletu Okolo Malé Hané ve Vanovicích 26. 8. 2017 
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Tenisový turnaj 

    

V sobotu 2. září 2017 se na hřišti za kulturním domem uskutečnil 12. ročník Memoriálu Jiřího 

Dokoupila. Turnaje se zúčastnilo devět tenistů. Prvenství obhájil Jakub Karlíček, druhé místo 

obsadil Zbyněk Tajovský a na třetím místě se umístil Zdeněk Zoubek st. 

 

Fotbal svobodní - ženatí 

 

Foto účastníků letošního fotbalového utkání 

svobodní – ženatí. Proběhlo v pátek 1. září 

s výsledkem 0 : 0, na penalty zvítězili 

tentokrát ženatí. 

 

 

Pohotovostní služby na zubním 

oddělení 

Září    2017   
  

        
2.9. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
3.9. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 
9.9. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665 
10.9. MUDr. Staňková V. Jedovnice, zdrav. středisko 516 442 726 
16.9. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479 
17.9. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 
23.9. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 
24.9. MDDr. Šméralová K. Boskovice, Lidická 8 516 453 998 
28.9. MUDr. Štrajtová Černá Hora, zdrav. středisko 608 220 806 
30.9. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429  516 472 227 
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Děti narozené v uplynulém období: 

Daniel Fiala   -  Vanovice ,  narozen  v dubnu 2017 

Rodičům se omlouváme za pozdní zveřejnění,  vzniklé      

nedopatřením v  evidenci obyvatel    

 

Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme radostný a šťastný život.  

 

Úmrtí v červenci a srpnu 2017                                                                       

 Jiří Sedlák         červenec       Vanovice           ve  věku  64      let                                                  

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.  

Jubilanti v měsíci  září  2017                                      

 

Bártová Marie   Drválovice    90  let 

Čaloudová Jarmila  Vanovice    55 let 

Kohoutek Stanislav                    Drválovice                          55 let 

Kolářová Milada   Drválovice    95 let 

Mahút Pavel   Vanovice    50 let 

Pavlíková Zdenka   Vanovice    70 let 

Štrajtová Marie   Drválovice    93 let 

Ziman Zbyněk      Vanovice         55 let 

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

let života. 

 

Vzpomínka   
 

30. výročí úmrtí 

 

Kalabusová Josefa   -    vlastivědná pracovnice  

* 24. prosince 1905 Vanovice 
+ 8. srpna 1987 

Narodila se 24. prosince 1905 ve Vanovicích a zůstala jim věrná po celý 

svůj život. Již ve svém mládí objevila krásu milovaného kraje a 

s houževnatou věrností z ní čerpala. Její celoživotní dílo obsahuje širokou stupnici 

vlastivědných oborů z regionu jižní části Malé Hané. Je s podivem, jak tato prostá 

venkovská žena vytvářela svoje dílo prostředky nehledanými i nejvšednějšími. 
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Objevovala a zachraňovala krásu malohanáckého lidového kroje, prostých výšivek, 

úvodnic, obřadních pokrývek, starých rukopisů i tisků, rodinných kronik, hmotných 

odkazů pravěkých kultur a všech ostatních společenských hodnot. V posledních letech 

to byly ještě lidové zkazky, které sbírala v okruhu svého regionu. Na sklonku svého 

života již trpěla těžkou chorobou a přála si darovat své pozůstatky společenských 

hodnot tak, aby se trvale uchovaly pro věky budoucí. Její bratr Josef Kalabus po její smrti 

obohatil národopisné sbírky a muzea. Moravské muzeum v Brně přijalo 89 kusů textilií, 

jako například šátky, spodničky, sukně, zástěry, kacabajky, úvodnice, vesty, koutnice, 

kapesníky, vysloužence, krézly, punčochy atd. Byly to ale také vzácné tisky. Jednalo se 

např. o náboženská díla, bible, postily, kancionály, modlitby, písně, čítanky apod. 

Josefa Kalabusová zemřela po dlouhé těžké nemoci 8. srpna 1987. 

 

 

Několik pohledů, jak také někteří naši občané třídí komunální odpad 

 

                       .   

  Máme snad kontejner na rybíz?                                               A co podlahové krytiny? 

                                
Takto se asi chovají naši spoluobčané z měst. Odpad v igelitových sáčcích se zbytky potravin, 

které snad voní jen našim kočkám a divoké zvěři – to je obrázek od kulturního domu. 
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Vzácná návštěva v našich obcích 

 

V pondělí 7. srpna jsem měl možnost  přivítat v našich obcích vzácnou návštěvu. Dnes již 

81letá Věra Holmanová, rozená 

Doležalová z Drválovic přijela až z Hořic 

navštívit památná místa, která jí jako dítěti 

změnila život. 

Je jedním ze dvou žijících dětí po 

zavražděných rodičích v roce 1944, kteří 

pomáhali partyzánské skupině. Její rodina na 

hrdinství doplatila nejvíce. Kromě obou 

rodičů byli popraveni i další příbuzní z Letovic 

a Kochova. 

Navštívíli a položili jsme kytičku k památníku jak ve Vanovicích, tak i v Drválovicích. 

Společně s její dcerou Janou a dalšími příbuznými jsme prožili krásný, i když smutný 

vzpomínkový den.  

Petr Dvořáček 

 

 

Sousedské posezení 
 

            

              8. 7. 2017 -  SDH Vanovice -  Sousedské posezení za kulturním domem 
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Římskokatolická farnost Velké Opatovice, p. farář Walak 

sděluje, že poutní mše svatá se koná v kostele sv. Václava ve 

Vanovicích v neděli 24. září 2017. Začátek je v 10.00 hodin.  

 

 

 

Pojízdná prodejna bude od 4. 9. 2017 zajíždět do Drválovic a nabízet: 

 

Úterý                        11.20  -  11.40  pečivo, mléčné výrobky 

Čtvrtek                       11.20  -  11.40   pečivo                                                                

 

                                                  

                                                                                                    

Předpouťová zábava 

 

Členové SDH Vanovice zvou v sobotu 23. 9. 2017 od 21 hodin do 

kulturního domu ve Vanovicích na tradiční Předpouťovou zábavu. 

Hraje Epicentrum. 

 

 

Představení nového zásahového vozidla SDH Vanovice 

 

V sobotu 30. září bude u příležitosti 

145. výročí založení Sboru dobrovolných 

hasičů Vanovice představeno u 

kulturního domu nové zásahové 

vozidlo spolu s historickou 

technikou sboru. V kulturním domě 

proběhne od 17 hodin slavnostní 

členská schůze SDH. 

 

 

 

 

 
Zpravodaj Vanovic - Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích.  Cena Zpravodaje je 3,- Kč. 

Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz. 

mailto:vanovice@vanovice.cz

