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Vážení spoluobčané, 

když jsem začínal červnové číslo Zpravodaje posteskem na 

koronavirus a s ním související omezení, na kůrovce, který i nadále devastuje naše lesy, 

upozorňoval jsem i na suché jarní počasí a na nutnost rozumně hospodařit s pitnou 

vodou. Netušil jsem, co nám přinese zvláště druhá polovina měsíce. Proto i ta úvodní 

fotka na první části dnešního dvojčísla Zpravodaje. Říká  se , že všeho moc škodí. 

Příroda i nám lidem opět ukazuje, kdo je tady pánem. 

Přívalové deště napáchali hlavně ve Vanovicích obrovské škody. Zejména čerstvě oseté 

pole mezi oběma obcemi bylo již potřetí  v krátké době zdrojem záplav fotbalového 

hřiště, ale i kurtu a prostoru za KD. Také spojovací cesta mezi oběma obcemi se ocitla 

pod nánosy bahna a je v současné době neprůchodná. Zaplaveny byly i zahrady u 

rodinných domů a to bez rozdílu polohy. Spodní voda se dostala i pod úroveň sklepů, 

takže bylo nutné provádět odčerpání, prozatím vlastními silami. Čerstvě vypuštěný 

rybník se díky mohutným přítokům z horního konce i od potoka od kravína naplnil, jako 

by se ho vypuštění ani netýkalo. Posloužil však jako poldr pro další části potoka Semíč. 

Vrchní část obce ochránili zbudované protipovodňové zábrany, zejména poldr v lese 

nad hřbitovem i vsakovací pás kolem nové komunikace. Po první přívalové vlně, 

pracovníci obce zbudovali odvodňovací koryto kolem tenisového kurtu, novou 

zachytnou mříž pod fotbalovým hřištěm. Okresní správa silnic po upozornění pročistila 

příkop kolem stanice plynu nad hřištěm a hasiči pročistili i kanalizaci, která odvádí 

z tohoto příkopu vodu do hlavního kanálu za KD. Také střecha nad KD, která je 

v mnohých místech narušena byla příčinou vniknutí vody na jeviště, sál a do knihovny. 

Ukázala nám nutnost  rychlé výměny. 

Ale snad už dost špatných zpráv. 

Přeskočím až na konec měsíce. V nově zrekonstruovaném sále na Záložně jsme 

slavnostně za účasti žáků ZŠ, MŠ, rodičů, učitelů i zaměstnanců školy a zástupců obce 

zakončili letošní, trochu zvláštní školní rok. Sál byl zaplněn do posledního místečka. Po 
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předání vysvědčení a kulturním programu došlo i na loučení. Odchází nejen páťáci, 

většinou do ZŠ Knínice, ale zejména naše dlouholetá ředitelka p. Mgr. Jana Cikánková, 

která na naší škole jako ředitelka působila 23 let a předtím krátce v r. 1986 i jako 

učitelka. Jménem zastupitelstva obce jsme jí společně se starostou poděkovali za 

vykonanou práci pro školu i obec. Od obce jí byla udělena kromě věcného daru i 

pamětní medaile J. A. Komenského za dlouholetou práci ve školství. 

Od 1. září bude na naší škole působit nově jmenovaná ředitelka Mgr. Ivana Pfefrová, 

bývalá ředitelka ZŠ ve Křetíně a učitelka na základním stupni ZŠ v Boskovicích, která 

vzešla z konkurzního řízení, a následně ji svým dekretem jmenoval starosta obce. 

Dosud přetrvávající opatření nouzového stavu utlumila téměř veškerý kulturní, 

sportovní i další život v obci. Podařilo se sice etapovitě obnovit vyučování ve škole i 

provoz MŠ. Byl proveden první menší, veřejnosti přístupný archeologický výzkum u 

evangelického kostela. Na sále Záložny byly dokončeny všechny plánované 

rekonstrukční i technické práce. Do Brna byla odvezena část křídla, které dostane novou 

klávesnici, bude naladěno a snad se dozvíme i jeho historii. Díky podpoře 

Jihomoravského  kraje, zastupitelstvo rozhodlo zadat i restaurátorské práce na 

malované oponě od Otakara Kubína.  

Fotbalisté zahájili v nové vyšší výkonnostní skupině  nový ročník okresního přeboru 

v malé kopané. Jejich útočištěm po záplavě se stalo na jedno utkání hřiště ve Vískách. 

Dosavadní výsledky i tabulku najdete ve sportovní části. 

Hřiště za KD se stalo i místem svatebním pro novomanžele Straňákovi. 

Co se připravuje v nejbližším období.  

Již 11. července proběhne za KD  první ročník nohejbalového turnaje, plakát najdete 

v další části. 

18. 7.  Od 15 hod uspořádají hasiči z Vanovic sousedské posezení s opékáním makrel za 

KD. 
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Na vývěsce v Drválovicích i stránkách obce je vyvěšen k připomínkování návrh k úpravě 

návsi v Drválovicích. Připomínky vznášejte do 28. 8. 2020 na Obecní úřad ve 

Vanovicích. 

A závěrem zase jedno varování. V sobotu 27. 6. došlo před 22 hod ve středu obce 

k odpálení několika dělbuchů. Upozorňujeme, že podobné výstřelky pokud mají být 

povoleny, musí být nahlášeny na Policii ČR a na obecní úřad. Týká se to i ohňostrojů a 

podobných zvukových a světelných projevů.   

Závěrem mě dovolte popřát všem dětem i ostatním občanům radostné prázdniny a 

dovolenou, pokud možno bez hrozeb koronaviru, popř. záplav či jiných neočekávaných 

živelných pohrom. 

Další číslo Zpravodaje vyjde v termínu do 10. září tohoto roku. 

        Petr Dvořáček 

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 

 
Datum konání:             22. 6. 2020 
 
Čas konání:                   17:00 hod.  
 
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lukáš Kohoutek, 

Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 
  
Omluveni: Lenka Chalupová 
 
Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka, Josef Pavlík ml.   
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Závěrečný účet obce za rok 2019 
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4. Účetní závěrka obce Vanovice za rok 2019 

5. Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Vanovice za rok 2019 

6. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole 

Vanovice 

7. Žádost Základní školy a mateřské školy Vanovice o schválení zlepšeného 

hospodářského výsledku za rok 2019 

8. Smlouva s Jihomoravským krajem 

9. Smlouva o dílo na restaurování malované opony 

10. Smlouva o smlouvě budoucí s firmou E.ON Distribuce, a.s. 

11. Rozpočtová opatření č. 7,8 

12. Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/20: OZ schválilo program jednání 20. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/20: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/20: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    

d) Usnesení 4/20: OZ schvaluje Závěrečný účet obce Vanovice za rok 2019 bez 
výhrad 

e) Usnesení 5/20: OZ schvaluje účetní závěrku obce Vanovice za rok 2019  
f) Usnesení 6/20: OZ schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy 

Vanovice za rok 2019 

g) Usnesení 7/20: OZ schvaluje výjimku z počtu žáků základní školy příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola Vanovice pro školní rok 2020/2021 

h) Usnesení 8/20: schvaluje převedení hospodářského výsledku Základní školy a 

mateřské školy Vanovice za rok 2019 ve výši 79.698,84 Kč do rezervního fondu 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vanovice 

i) Usnesení 9/20: OZ schvaluje Smlouvu s JMK o poskytnutí individuální dotace na 
restaurování historické malované opony ve výši 100.000,- Kč a pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy 

j) Usnesení 10/20: OZ schvaluje Smlouvu o dílo na restaurování malované 

historické opony s  MgA. Lubošem  Machačkem,  Na  Vlčovce   1958/5,   160 0 0  

Praha   –   Dejvice,  IČ 664 56 789  v celkové hodnotě 320.550,- Kč a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 

k) Usnesení 11/20: OZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene číslo 103058090/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400 a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 

l) Usnesení 12/20: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 8 
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m) Usnesení 13/20: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 

n) Usnesení 14/20: OZ schvaluje Smlouvu o zajištění technického dozoru investora 

na akci „Rybník Vanovice – obnova“ s Ing, Milošem Novotným, Na Vyhlídce 

1649/22, 680 01 Boskovice, IČ 124 13 798 a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

o) Usnesení 15/20: OZ schvaluje Smlouvu o poskytování služby Hlášení rozhlasu 

s firmou URBITECH s.r.o., č.p. 453, 687 05 Jalubí, IČ 045 72 106 a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 

p) Usnesení 16/20: OZ schvaluje zařazení území obce Vanovice do území působnosti 

MAS Partnerství venkova, z.s., č.p. 96, 679 33 Vísky, IČ 269 89 018 na programové 

období 2021-2027 

q) Usnesení 17/20: OZ bere na vědomí informaci o sdílených daňových výnosech 

obcí pro rok 2020 dle srovnání daňových příjmů obci dle aktuálních výhledů 

(červen 2020) s výhledy dle schváleného státního rozpočtu na rok 2020 a výši 

kompenzace ze strany státu ve výši 1.200,- Kč/ 1 obyvatele obce  

r) Usnesení 18/20: OZ bere na vědomí informaci o průběhu druhého jednání 

konkurzní komise pro výběr ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy 

Vanovice 

s) Usnesení 19/20: OZ schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč Městské správě 

sociálních služeb Boskovice, příspěvkové organizaci Boskovice, Havlíčkova 

2126/19, 680 01 Boskovice, IČ 003 80 504 a pověřuje starostu obce podpisem 

darovací smlouvy 

 

Fotokronika a komentář k akcím 
 
Následky povodní ve Vanovicích 
 
I když jsme předpokládali, že po prvních přívalových srážkách mohou přijít další, jejich 
intenzita zvláště ve Vanovicích a jejich následky byly dost značné. 
Jednu stránku Zpravodaje věnuji fotodokumentaci z některých úseků, zejména na 
horním konci obce. Voda z pole nad Rozpadlou zaplavila fotbalové hřiště, částečně 
znovu i kurt, dostala se ke vchodům do KD. Opět byla zaplavena plynostanice a 
vypuštěný dolní rybník se naplnil na plný objem. 
Až na několik zatopených sklepů se živel vyhnul obytným budovám, kromě kulturního 
domu, kde voda poškozenou střechou zasáhla zadní část jeviště, pravý horní roh na sále 
a také opakovaně i knihovnu.  Již po první opakované záplavové vlně byla provedena 
některá opatření, která omezila následky v pořadí již třetímu náporu. Zejména byl 
proveden výkop rýhy kolem kurtu, zbudována nové záchytná mříž pod fotbalovým 
hřištěm, silničáři vyčistili příkopu nad plynostanicí a hasiči i navazující kanál. Byly 
vyčištěny všechny ochranné prvky  a poldr nad hřbitovem, vyčištěny mříže  kanalizace 
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přes obec a stavidlo rybníka zprůchodněno. Lze konstatovat, že zvláště poldr v lese nad 
hřbitovem uchránil horní část obce od podobných následků, které nás postihly v létech 
1997 a 2002. 
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Protipovodňová opatření 
 
                     

     

      

 

                  

Čištění propustku 
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Zásah SDH Vanovice – odklizení vyvráceného stromu 

                                    

 

Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020 
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Rozloučení s ředitelkou ZŠ a MŠ Mg. Janou Cikánkovou 

 

              

                               Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 

 

Základní školu navštěvovalo 23 žáků rozdělených do pěti tříd a do mateřské školy bylo 

zapsáno 25 dětí ve věku 2,5 – 6 let. Činnost školní družiny probíhala patnáctým rokem, 

navštěvovalo ji 17 žáků a její provoz byl od 11.45 – 15.30 hodin. Celý školní rok 

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

jeho tematických okruhů. Zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti byly přizpůsobeny 

věku dětí a délce provozu školní družiny. Pro činnost rekreační a tělovýchovnou jsme 

nadále využívali přírodní okolí školy, dětské hřiště i kulturní dům. 

Zpestřením běžného života v MŠ a výuky žáků v ZŠ jsou akce různého zaměření, které 

pro děti organizujeme. Pojďme se krátce ohlédnout za těmi z uplynulého školního roku: 

Podzim nám zpříjemnilo všemi oblíbené Divadélko z Hradce Králové s jejich „Africkou 

pohádkou“ a nechyběla ani naše tradiční Drakiáda. Společně se žáky ZŠ i dětmi z MŠ 

jsme se sešli, abychom vyhodnotili a rozdali odměny za „domácí rodinný výrobek“. 

V rámci MUZIKOTERAPIE jsme rozvíjeli své hudební cítění. Předvánoční čas jsme si 

začali uvědomovat návštěvou Mikuláše s doprovodem a se svým koledováním nás 
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rozezpívali učitelé ze ZUŠ Velké Opatovice. Vyvrcholením adventního času v MŠ i v ZŠ 

byla vánoční nadílka pod nastrojeným a rozzářeným stromečkem. 

Na začátku nového kalendářního roku jsme se žáky ZŠ a dětmi z MŠ podnikli již po 

několikáté společnou vycházku a tentokrát naše kroky vedly do nedalekých Drválovic. 

Se smyčcovým koncertem za námi přijel BOHEMIA CLASSIC QUARTET a sehrané duo 

Leoše a Mirky s výchovným programem „Písničky z Večerníčků“.  

Další uskutečnění naplánovaných akcí nám přerušilo nařízení o uzavření celé Základní a 

mateřské školy z důvodu nepříznivé epidemiologické situace spojené s výskytem Covid-

19. Školáci ale o výuku zcela nepřišli, pokračovali v tzv. „domácím online vzdělávání“. 

Celá budova ZŠ i MŠ tak zůstala prázdná několik dlouhých týdnů.  

V měsíci červnu jsme se už jen všichni na památku vyfotografovali a s předškoláky 

připravili pásmo tanečků a básniček k jejich rozloučení. Slavnostní ukončení školního 

roku 2019/2020 se konalo v krásně zrekonstruované Záložně ve Vanovicích. Se svým 

krátkým programem vystoupili také žáci ZŠ. Budoucím sedmi prvňáčkům přejeme 

hodně štěstí na nové cestě životem a všem, kdo čtou tyto řádky, krásné prázdniny! 

Za ZŠ, MŠ a ŠD Vanovice :  Mgr. Lucie Klevetová, Zuzana Sychrová a   Lenka Zacharová 

 

Archeologický výzkum 

I přes nepřízeň počasí proběhl v sobotu 20. a neděli 21. června další odkryv v rámci 

projektu Komunitní archeologie. Pro velký zájem kolegů z brněnského Archeologického 

ústavu jsme upustili od plánované sondáže u kostela 

sv. Václava a místo toho jsme položili tři sondy v 

blízkosti Evangelického kostela.  

Výzkum probíhal v režii profesionálních archeologů 

Západočeské univerzity doprovázených studenty až 

z dalekého Kyrgyzstánu. Nálezová situace odhalila 

souvrství tvořené 

navážkami s nečetnými nálezy vesměs novověkého 

původu. Poloha sond u Evangelického kostela však 

upoutala pozornost návštěvníků nedělní bohoslužby 

a přinesla milé překvapení v podobě nálezů, které v 

okolí Drválovic nasbíral pan Jaroslav Kučírek. V 

nálezovém souboru jsme rozeznali hrot šípu ze starší 

doby kamenné, dláto a teslice z mladší doby kamenné 

jakož i keramiku z 11. a 12. století. Nálezy byly na faře omyty a připraveny k převozu do 
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plzeňských laboratoří, kde budou dále zkoumány. Po pečlivém prozkoumání za pomocí 

nejmodernějších metod budou uloženy do Muzea v Boskovicích. 

Naše velké díky patří panu Kučírkovi za rozšíření našich obzorů a rozmnožení 

nálezového fondu a manželům Peltanovým za laskavé poskytnutí prostor fary pro 

ubytování studentů. Další kolo výzkumů proběhne 25. a 26. července, všichni zájemci 

jsou srdečně zváni.                                                                                                              Pavel Jansa 

 

         

 

                

Jubilanti v měsíci  červenci a srpnu  2020 

 

Zemánková             Lydie                                 Vanovice 

Lébiš                          Pavel                                 Drválovice 

Melka                        Stanislav                          Vanovice 

Nečasová                  Miloslava                         Vanovice 

Nováková                 Marie   Drválovice 

Kohoutková             Stanislava  Drválovice 

Zoubek      Karel   Vanovice 

Kučírek      Jiří      Drválovice 

Sedláčková               Hana     Vanovice 

Klímková      Renata   Drválovice 

 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho 

krásných let života. 

 

Upozornění: Pokud si někdo z jubilantů nepřeje zveřejnění svých narozenin, sdělte to 

s předstihem na Obecním úřadě Vanovice. 

 

 

Vyčištěný kurt  
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Sňatek uzavřeli                                                    

 

Lenka a Miroslav    Straňákovi              Vanovice 

 

 

Srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí na společné cestě životem 

 

 

Rozloučili jsme se – v měsíci dubnu 

 

Jarmila Toulová       Drválovice 

 

Všem pozůstalým dodatečně vyjadřujeme upřímnou soustrast 

 

 

 

 

 

Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hod 

Mimo níže uvedenou dobu je zajištěna služba v Úrazové nemocnici 

Brno, Ponávka 6, 

tel. 545 538 111. Ve všední dny od 18.00 do 24.00 hod, o sobotách, nedělích a svátcích 

od 8.00 do 20.00 hod. 

Před nutným ošetřením se předem  přihlaste, zda lékař ordinuje. 
 

Červec – Srpen  2020 

11.7. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

12.7. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic, 330 774 844 735 

18.7. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b 778 168 741 

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

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

26.7. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 

        

Srpen       

        

1.8. MDDr. Trubáčková  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 

2.8. MDDr. Janáč  Boskovice, Lidická 10 537 021 289 

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

9.8. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 454 338 

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

16.8. MUDr. Hošáková Adamov, U Kostela 4  516 446 428 

22.8. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
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23.8. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

29.8. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 

30.8. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538 

 

Pozvánky na nejbližší akce 
 

 

 

 

 

Vyjádření občanů Drválovic k úpravě návsi 
 

V těchto dnech byl v Drválovicích na vývěsní tabuli zveřejněn návrh na výhledovou 

úpravu návsi v Drválovicích. Žádáme občany Drválovic, aby si návrh prohlédli, 

zhodnotili jej a případné náměty a připomínky sdělili do 25.8. 2020 na obecní úřad ve 

Vanovicích. Tento den zasedá zastupitelstvo a definitivně o úpravě bude rozhodovat. 

         Děkujeme 
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Sousedské posezení 
 

 SDH Vanovice srdečně zve všechny naše občany na 

 

 Sousedské posezení spojené s opékáním makrel 
 

Akce se koná v sobotu 18. července 2020  od 15.00 hod za kulturním domem ve 

Vanovicích. 

                                              
 

 

 

Černá kronika 

1.  V sobotu 27. června došlo před 22 hod k odpálení několika 

dělbuchů, které pobouřily celé Vanovice.   Upozorňujeme, že platí 

zákaz používání pyrotechniky. Akci je třeba předem ohlásit na Polici 

ČR a Obecní úřad ve Vanovicích. Toto konkrétní porušení řeší Policie, 

kam byl případ nahlášen. 

2. V pondělí 6. července byly u cesty z obce ke kravínu, nalezeny použité injekční 

stříkačky, pravděpodobně od omamných látek. 

Díky pozornosti jednoho našeho občana byly 

odstraněny a budou zlikvidovány jako nebezpečný 

odpad. Jsou prázdniny a je smutné, že i v naší obci 

se podobné nálezy již také objevují.  

V případě podobných nálezů neberte tyto do ruky 

a nález nahlaste na Obecní úřad.   
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SPORT                                                               

Malá kopaná     

Jak jsme vás již informovali, pokračoval v květnu i přes  omezení ohledně koronaviru, 

letošní ročník Okresního přeboru v malé kopané. Naši borci v loňském roce postoupili, 

jako vítězové své skupiny do vyšší třídy, do třídy 4. Vzhledem k zaplavenému hřišti 

museli odehrát jedno domácí utkání na náhradním hřišti ve Vískách.  

Přinášíme Vám přehled jejich dosavadních odehraných utkání a průběžnou tabulku. 

Liga je teď přerušena a bude pokračovat koncem měsíce srpna 

Dosud od května odehraná utkání a výsledeky : 

16.  5.  TJ Sokol Valchov      -       Panthers Vanovice                                                                            4  :  1 

23.  5.   Panthers Vanovice  -      St.B Jabloňany                                              5   :   0   kontumačně 

31.  5.   Sokol Lhota Rapotína -   Panthers Vanovice                                             0   :  5   kontumačně 

   6.  6.    Panthers Vanovice    -     MK Březová                                                                                    1  :   1 

13.  6.    FC Brťov                        -   Panthers Vanovice                                                               0  :  6 

24.  6.    Panthers Vanovice     -    FC Velenov                                                  1  :    3              Vísky 

27.  6.    FC Spešov                        -    Panthers Vanovice                                                                        2   :  1 

  1.   7.   BC – Červánky Rájec       -    Pananthers Vanovice                                                                 2  :  2 

 

Umístění v tabulce 

6 MK Březová 8 4 1 3 23 13 13 

7 PANTHERS Vanovice 8 3 2 3 22 12 11 

8 FC Brťov 8 2 1 5 18 27 7 

 

Příští utkání :        

22.8.2020 17:00 PANTHERS Vanovice - BC-ČERVÁNKY Rájec  

 

Vanovice 

 

Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 3,- Kč. 
Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz 

https://www.smfbl.cz/event/7116/
https://www.smfbl.cz/event/7116/
https://www.smfbl.cz/event/7116/
mailto:vanovice@vanovice.cz

