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Vážení spoluobčané, 
 
v předvelikonočním období k Vám přicházíme s dalším Zpravodajem. 
Jsem rád, že získává stále víc na oblibě, a to nejen u nás, ale některé 
jeho články s naším souhlasem přebírají i okresní a krajská periodika. 
Přichází jaro, kdy se příroda probouzí k novému životu, v současné době sice trošku 
aprílově, ale i to k tomuto období patří. Protože jsem se občas ve svém úvodníku zmínil i 
o dění v našem státě a ve světě, nemohu to pominout ani nyní. Covid jako by pomalu 
mizel z hlavních zpráv a máme tu denně další závažná témata. Dominuje jim určitě válka 
na Ukrajině, ale i naše problémy, které se týkají zdražování všeho potřebného k životu. 
Jsou to potraviny, plyn, elektřina, pohonné hmoty, ale i ostatní věci. Snažíme se jako stát, 
obec i jednotliví občané pomáhat prchajícím Ukrajincům, což je z pohledu lidskosti to 
nejsprávnější řešení. Víte jistě o pomoci, která i v naší obci je výrazná. Určitě si však 
kladete otázky, co bude dál, kdy válka skončí, kdy se svět vrátí do normálu? Myslím, že 
odpověď není jasná ani jednoduchá, momentálně to neví asi nikdo.  
Mám však obavy, že se situace brzy, možná bez války, dotkne i nás. Neustálé 
vyhrožování Ruska, že nám zastaví dodávky ropy, plynu, jaderného paliva, obilí, ale i 
dalších  surovin nevěstí nic dobrého. Možná jsme zaspali v hledání alternativních 
zdrojů, ale nepomůže se na to dále vymlouvat, musí se jednat okamžitě, jinak se zhroutí 
nejen náš průmysl, zemědělství, ale postihne to tvrdě všechny naše domácnosti i 
občany. Stejné problémy má celá Evropa, někde to řeší daňovými úlevami, 
zastropováním cen, ale to je řešení krátkodobé. Nakonec se každý stejně bude muset 
postarat sám o sebe. My máme nevýhodu, že jsme stát vnitrozemský a doprava všeho 
bez moře je k nám složitá. Jsme závislí na Rusku u plynu z 96 %, zatímco ostatní Evropa 
ze 40 %. Zbavili jsme se všech zásobníků ropy, plynu, nepatří nám rozvodné sítě, ani 
voda. Přestali jsme být soběstační v základních potravinách. Vím, že se to dobře nečte, 
ale realita často není příjemná. Omlouvám se za ten úvod, ale myslím si, že málokterá 
rodina tyto problémy necítí a nediskutuje o nich.  
Ale vraťme se k veselejším věcem.  Jak uvidíte v další části Zpravodaje, již tento měsíc i 
ten následující začneme po dvouleté přestávce opět spouštět některé akce. Už tuto 
sobotu v 10 hodin se v kulturním domě uskuteční tradiční velikonoční turnaj 
neregistrovaných hráčů ve stolním tenise o pohár starosty obce, kam vás všechny 
srdečně zveme. Týden po velikonočních svátcích, 24. 4.  přivítáme opět po delší pauze 
divadelníky z Velkých Opatovic s adaptací známé hry se zpěvy Balada pro banditu.  
30. dubna za kulturním domem vzplane čarodějnická vatra a nakouknu už i do května, 
kdy si 7. května připomeneme 80. výročí poprav prvních drválovických občanů a 
následně 8. května pak oslavíme Den matek. Připravuje se vítání občánků. Závěr tohoto 
týdne bude  zaměřen na sběrové akce, jak velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 
tak i na sběr železa. Více v další části Zpravodaje. 
I když to možná mělo být naopak, vrátím se nejdříve k tomu, co se událo v uplynulém 
měsíci. Mám na mysli zejména úklid u dolního rybníka, údržbu hřbitova, výroční schůzi 
Sokola i zahájení sportovních akcí. Také naše knihovna se pochlubila tvořivým setkáním 
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dětí a nesmím zapomenout ani na pokračování největší akce v současném období, což je 
výstavba inženýrských sítí pro nové rodinné domky. Tu připomíná i neopakovatelný 
pohled na náš kostel na titulní stránce Zpravodaje. 
Chtěl bych Vás v této části požádat o pomoc při organizaci i účasti na těchto našich 
aktivitách. Zdá se mi, že nepříznivé události, které nás zasáhly v posledních dvou letech, 
přinesly i jakousi uzavřenost ve svých domovech a nechuť se zapojit do pomoci při 
společenských akcích. 
Zastupitelstvo se sešlo na svém zasedání předposlední den v  měsíci a výsledky jednání 
si přečtete v přijatém usnesení. 
 
Závěrem mně dovolte, abych Vám všem popřál veselé a radostné prožití 
velikonočních svátků. Věřím, že letos po delší době jejich oslava proběhne 
tradičním způsobem, i s pletením pomlázky a návštěvami domácností za účelem 
vyšlehání všech děvčat. Věřím také, že budou i oslavou nového zrození a vzkříšení 
společenského života v obci. Přeji nám všem, aby ve světě opět zavládl mír, 
přátelství a porozumění. Vždyť pokud chceme nejen my přežít, nic jiného než 
spolupráce nám i generacím budoucím nezbývá. Žádná válka, nepřátelství,  závist 
i nenávist nemají mít na světě místo.  
 
Klidné Velikonoce Vám všem.                                                                              Petr Dvořáček 
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Usnesení ze 41. zasedání zastupitelstva obce Vanovice    

 

Datum konání:      30. 3. 2022 
 
Čas konání:           17:00 hod.  
 
Místo konání:       zasedací místnost OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, 

Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., 
Miroslav Přibyl 

  
Omluveni: Bc. Svatopluk Dračka – příchod 17:10 hod. 
 
Ověřovatelé: Lenka Chalupová 

Josef Pavlík ml. 
 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
Program:    
 
1. Kontrola plnění usnesení ze 40. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o odběru a odstraňování odpadů od občanů – Sběrné středisko Letovice 
4. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí 
5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Vanovice 
6. Smlouva o pronájmu části prostor č.p. 18 
7. Rozpočtová opatření 
8. Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/41: ZO schválilo program jednání 41. zasedání zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/41: ZO bere na vědomí plnění usnesení ze 40. zasedání zastupitelstva 

obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/41: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 

d) Usnesení 4/41: ZO schvaluje Smlouvu o odběru a odstraňování odpadů od občanů 

na Sběrném středisku odpadů LETOVICE č. 20-1/22 s firmou Technické služby 

Malá Haná s.r.o., se sídlem Sudice 164, 680 01 Sudice, IČ 070 37 970 a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 
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e) Usnesení 5/41: ZO bere na vědomí Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, 

z.s. Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 613 83 198 

f) Usnesení 6/41: ZO schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vanovice na 

výrobu a umístění památní plakety Ladislavu Tajovskému na domě č.p. 93 ve 

Vanovicích 

g) Usnesení 7/41: ZO schvaluje Smlouvu o nájmu části domu č.p. 18 s firmou ALFA 

KOMPLEX a.s.,   Blansko č.p. 2541, 678 01 Blansko,  IČ 282 18 451  a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 

h) Usnesení 8/41: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 

i) Usnesení 9/41: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Vanovice č. 1/2022 s panem T.K., Ostrava na výrobu a instalaci 

plakety Ladislavu Tajovskému ve Vanovicích č.p. 93 a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy  

j) Usnesení 10/41: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a 

odstraňování odpadu v obci Vanovice – Drválovice č. 20/18 s firmou Technické 

služby Malá Haná s.r.o. se sídlem Sudice 164, 680 01 Sudice, IČ 070 37 970 a 

pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 

k) Usnesení 11/41: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2021 ze dne 

21.7.2021 s Ing. Radkem Štěpánkem,  Bezuchov 27, 753 54 Soběchleby, IČ 874 

30 941 a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 

l) Usnesení 12/41: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2021 ze dne 

21.7.2021 s Ing. Radkem Štěpánkem, Bezuchov 27, 753 54 Soběchleby, IČ 874 

30 941 a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 

m) Usnesení 13/41: ZO bere na vědomí návrh Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s firmou EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, 

IČ 280 85 400 

n) Usnesení 14/41: ZO schvaluje inventarizaci majetku Základní školy a mateřské 

školy Vanovice ke dni 31.12.2021, tj. inventarizaci za rok 2021 

o) Usnesení 15/41: ZO schvaluje Dohodu o provedení výsadby s firmou Natureas z.s., 

Tábor 534/50d, Ponava, 602 00 Brno, IČ 118 14 071 v lokalitě Vanovice „Na 

rozpadlé“ a pověřuje starostu obce podpisem dohody 

p) Usnesení 16/41: ZO bere na vědomí informaci o stavu investičních a 

neinvestičních akcí v měsíci březnu 

2022 
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Komentáře a fotky 

 

Měsíc knihy 

 

Měsíc březen je dlouhodobě kromě jiného nazýván i měsícem knihy.  Ani naše knihovna 

ve Vanovicích nezůstala pozadu. Pod heslem "Březen, měsíc 

knihy" připravila 19. 3. 2022 knihovnice Lada Kučerová pro své 

malé čtenáře akci nazvanou Tvořivé a hravé odpoledne. A 

výsledky tohoto odpoledne vidíte na obrázcích. 

                    

Jarní úklid a údržba hřbitova 

Návštěvníci hřbitova jistě zaregistrovali, že v současné době probíhá údržba zeleně a úklid 

hřbitova ve Vanovicích, včetně přípravy podloží pod nádrží na zalévání a jejího vyčištění. 

Práce provádějí zaměstnanci obce. 
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V souvislosti se správou a údržbou hřbitova připomínáme všem nájemcům hrobových 

míst- Řád hřbitova, zejména pasáž ohledně výsadby keřů a stromků na hrobových 

místech, která není povolena obcí. Obec  ji může na náklady nájemce odstranit. Dále je 

nutné odstranit odpad/suť, sklo, plasty/ za pomníky.  Tento prostor není součástí 

nájmu a  ohrožuje bezpečnost pracovníků, provádějících údržbu hřbitova. 

 

Nové připojení školy k internetu 

 

V minulém měsíci došlo k připojení budovy naší školy k novému poskytovateli 

internetu, firmě TOP- NET. Ten zvýší rychlost příjmu i odesílání dat a rovněž bude 

zajištěn příjem signálu v domě č. 18, kde v současné době bydlí naši přátelé z Ukrajiny. 

     
 

Výstavba inženýrských sítí pokračuje podle plánu 

Na výstavbě inženýrských sítí pokračují všechny práce podle harmonogramu a díky 

počasí jsou i v mírném předstihu. Kanalizace, vodovod, nyní i vedení pro veřejné 

osvětlení, vše je v souladu s projektem. Drobné nedostatky či úpravy se řeší každý týden 

při kontrolních dnech. Předpoklad ukončení se pravděpodobně oproti smlouvě zkrátí.  
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Čištění rybníka a jeho okolí 

Členové SDH Vanovice a řada dalších občanů, provedli po končící zimě záslužnou práci. 

Za hojné účasti vyčistili naplaveniny u hráze rybníka i odpadky a nálety kolem něj. Po 

dobrých pracovních výkonech nemohlo chybět dobré ani občerstvení. Díky všem. 
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I fotbalisté uklízeli…… 

 

Členové fotbalového klubu Panthers Vanovice se 

také činili. Před zahájením prvních jarních zápasů 

provedli úklid a údržbu svého nově zatravněného 

hřiště. V další části Zpravodaje již budete jako 

tradičně seznamováni s jejich výsledky a 

rozvrhem domácích utkání, na které jste srdečně 

zváni. 

 

Černá kronika 

 

Je to smutné, ale i tento Zpravodaj je poznamenán vandalským uskladněním 
nepotřebných věcí v místech kam rozhodně nepatří. Styďte se, vandalové! 
 
A opět nepoučitelní občané, nebo negramotní, nám takto uklízejí a třídí odpady. Je to 
smutné, že se každý měsíc tento nešvar opakuje. 
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Jubilanti v měsíci  dubnu  2022  
 

Jaroslav Nečas                    -                         Vanovice 

Miroslav Pavelka               -                        Vanovice 

Jaroslava Smékalová          -                    Vanovice 

Josef Bohatec  -                             Vanovice 

 

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. 

 

Rozloučili jsme se 

 

Veselá Božena               -                        Vanovice 

 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.            

 

 

 

Pohotovostní služby na zubním oddělení           

 

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin                                       

 

Mimo výše 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. 

 

DUBEN 2022 

2.4. MUDr. Řehořek Tomáš Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 

516 488 453 

3.4. MUDr. Řehořek (MUDr. Poliklinika Blansko, 516 488 453 

Vyčištěný kurt  
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Řehořková) Sadová 33 

9.4. MUDr. Semrádová Danuše Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 

10.4. MUDr. Sládek Jiří Velké Opatovice, 
Mládežnická 492 

516 477 319 

15.4. MDDr. Sojková Terezie Boskovice, Růžové nám. 
16 

774 710 550 

16.4. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

17.4. MUDr. Soldmannová 
Svatava 

Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

18.4. MUDr. Staňková Vlasta Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 

23.4. MDDr- Stibor Jan Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

24.4. MUDr. Stojanov Milan Blansko, B. Němcové 
1222/15 

605 184 479 

30.4. MUDr. Ševčíková Bohdana Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 

   

 SPORT          

STOLNÍ TENIS 
  
Regionální přebor III. třídy                                       Regionální přebor IV. třídy           
  
Němčice A - Vanovice A  12 : 6                           Voděrady B - Vanovice B  9: 9 
Body: Gonšor M.          2                                         Body: Chalupa D.        4,5 
          Kubín F.             2                                                    Palbuchta K.     3,5 
          Lébiš P.              1                                                    Kubín F.             1 
          Palbuchta K.      1                                                    
                                                 
 
 
ŠACHY 
 
Sloup - Vanovice  4,5 : 0,5                                     Vanovice - Letovice  2: 3          
  
Body: Zapletal K.   0,5                                               Body: Hrabal P.      1 
                                                                                            Zapletal K.  0,5  
                                                                                            Čejka M.     0,5 
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Malá kopaná       
 
 
Nový ročník soutěže v 4. ZEAS lize okresu Blansko, kde naše družstvo 
hraje, začíná v sobotu 9. dubna 2022 a Panthers Vanovice se v něm 
utká na domácím hřišti s FK Ludíkov. Utkání začíná v 17.00 hod. V naší skupině soutěží 
celkem 10 družstev. Hraje se dvoukolově, tzn. že hraje každý s každým jedenkrát na 
domácím a jedenkrát na soupeřově hřišti. 
Další z domácích utkání v nejbližším termínu je: 
 

30.4.2022  17:00 PANTHERS Vanovice - FC ARTIS Bedřichov       Vanovice 

 
Výsledky budeme průběžně přinášet v našem Zpravodaji i s pozvánkou na další utkání. 
Přejeme našim fotbalistům skvělé výsledky v reprezentaci naší obce. 
 
 

Výroční valná hromada TJ Sokol Vanvice, z. s.  3. 4. 2022 

Zpráva o činnosti za rok 2021  

STOLNÍ TENIS 

Z důvodu koronavirové pandemie se okresní soutěže ve stolním tenisu pro sezonu 

2020/21 vůbec nezahájily. Naplno se rozjela až sezona 2021/22. Koncem letošního 

března je sezona již ukončena a naše družstvo A obsadilo v regionálním přeboru III. 

třídy 10. místo. B družstvo v RP IV. skončilo na 5. místě. K tomuto pěknému umístění 

pomohl hráč KST Blansko David Chalupa, u kterého byl vyřízen střídavý start v našem B 

družstvu. 

V tradičním oddílovém Silvestrovském turnaji obhájil prvenství Michal Gonšor.  
Další pořadí:2. Jiří Dokoupil 
                        3. Zbyněk Tajovský 
                        4. Kryštof Palbuchta 
                        5. František Kubín 
                        6. David Chalupa 
 
ŠACHY 
 
Šachová sezóna začala rovněž až na podzim 2021. Na okrese se hrála pouze jedna 
soutěž, proto byla nazvána okresním přeborem. Utkalo se 6 družstev, každý s každým 
dvakrát. Dosáhli jsme jednoho vítězství a dvou remíz a obsadili tak 6. místo. 
  

https://www.smfbl.cz/event/9170/
https://www.smfbl.cz/event/9170/
https://www.smfbl.cz/event/9170/


13 13 

 

ASPV 
Zdravotní cvičení pro ženy na gymballech probíhalo každé pondělí. Hráči volejbalu se 
scházeli také jedenkrát týdně ve čtvrtek. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozvánky na plánované akce a oslavy 
 
 

Velikonoční turnaj neregistrovaných o pohár starosty obce Vanovice 
 
 
 
 
 
Obec Vanovice a TJ 
Sokol Vanovice  zve 
všechny věkové 
kategorie, muže i ženy na 
tradiční turnaj 
v kulturním domě.   
Sobota 9. dubna od 
10.00 hod. Soutěží se o 
tyto poháry.  
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Svoz nebezpečného odpadu 

Obec Vanovice oznamuje našim občanům, že v sobotu 9. dubna 2022 proběhne 

v obou našich obcích tradiční jarní sběr nebezpečného odpadu. 

V Drválovicích od  8.00 do 8.30 na návsi 

Ve Vanovicích  od  8.35  do 9.00 hod u kulturního domu. 

Do nebezpečného odpadu patří zejména pneumatiky, elekroodpad, barvy apod. 

 

V souvislosti s tímto svozem  budou tento týden na obvyklých místech přistaveny 

kontejnery na velkoobjemový odpad. 

Do těchto kontejnerů nepatří:  tráva, dřevo, kovový odpad, plasty, papír, stavební 

suť, elektroodpad, pneumatiky apod. 

 

Sběr železného šrotu 

 

V neděli 10. 4. 2022 v 16 hod provedou členové SDH Vanovice sběr železného šrotu 

ve Vanovicích. Prosíme občany, aby železo připravili před domy, těžké kusy hasiči 

vynesou. Je možné si to domluvit předem na tel. č.  607 817 690 

 

Pálení čarodějnic 
 

Sbor dobrovolných hasičů Vanovice zve všechny občany na tradiční 
 

Pá l e n í  č a ro dě j n i c  
 
které se koná v sobotu 30. dubna 2022 od 17 hodin u kulturního domu ve Vanovicích. 
Reprodukovaná hudba a občerstvení je zajištěno. 
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POZVÁNKA na vzpomínkovou 
akci 

 

 Obec Vanovice a SDH Drválovice  si Vás 

dovoluje pozvat na vzpomínkovou akci: 

Drválovice a německá 

okupace 1939-45 

80 roků od umučení 

drválovických zemědělců 

                         Vznik partyzánské skupiny 



16 16 

 

Program: 

Sobota 7. května 2022 

13.30  - Výstava dobových dokumentů – Obecní úřad v Drválovicích   

 14.00  - Zahájení a přivítání hostů  a občanů v Drválovicích 

 15.30 -   Vanovice u památníku na hřbitově 

            -  státní hymna, proslov, vystoupení Vlastimilu 

V průběhu dne budou položeny věnce a kytice k památníkům ve 

Vanovicích, Drválovicích a k pamětním deskám na budově ZŠ 

Vanovice a na hřbitově ve Vískách. 

DEN MATEK                        
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Varování a vzkazy od myslivců    
    

 
 

 

 

Vzhledem k situaci ve světě, požárům v obci a častým dotazům, 

zveřejňujeme pro naše občany, co znamenají zvuky sirén.  

 
Varování obyvatelstva 
Při vzniku mimořádné události nebo krizového stavu mohou být bezprostředně ohroženy životy, 
zdraví, majetek či životní prostředí, tudíž je varování základním prvkem ochrany obyvatelstva. 
K varování obyvatelstva jsou využívány zejména akustické signály (sirény) a verbální informace 
(místní rozhlas, média apod.). 
A. Prvky používané pro varování obyvatelstva: V naší obci se používají 
1. sirény – elektronické, rotační 
a. elektronické sirény – po zaznění signálu umožňují odvysílání i stručné tísňové informace týkající 

se charakteru ohrožení, popř. opatření nutného pro ochranu obyvatelstva 
b. rotační siréna – umožňuje pouze vysílání signálu bez doplňkové verbální informace 
2. místní informační systémy – místní rozhlas, aplikace „Hlášení rozhlasu“ 
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3. náhradní způsoby varování – rozhlasové vozy, megafony, kostelní zvonice 
4. média – televize, rozhlas 

B. Typy signálů 
Jednotný systém varování a vyrozumění využívá tří signálů, z nichž pouze jeden je varovný. 

1. signál „Všeobecná výstraha“ 

 
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události v jakoukoli denní i noční 
dobu varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. 
Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát 
po sobě v cca tříminutových intervalech. 
U elektronických sirén po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, 
kterou se obyvatelstvu sdělují údaje o možnosti vzniku nebo již nastalé mimořádné události 
a opatření k ochraně obyvatelstva. 
Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, 
místním rozhlasem), popř. vozidly složek integrovaného záchranného systému. 
Po zaznění tohoto signálu dbejte zásad Co dělat když zazní varovný signál (140.23 kB) 
  

2. signál „Požární poplach“ 

 
Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží 
ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován jednou přerušovaným tónem 
sirény po dobu 1 minuty, u elektronické sirény napodobuje zvuky trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. 
Vzhledem k tomu, že „Požární poplach“ není varovným signálem, doporučuje se zjistit, zda nejste 
bezprostředně ohroženi ohlašovaným požárem nebo jinou mimořádná událost. Pokud vás 
neohrožuje, zachovejte klid a vyčkejte případných pokynů zasahujících složek. 
  

3. signál „Akustická zkouška sirén“ 

 
První středu v měsíci probíhá na celém území České republiky akustická zkouška 
provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12:00 hodin se sirény rozezní 
zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén zazní 
doplňková verbální informace: „Zkouška sirén.“ 

 

 

 

https://www.dacice.cz/1.1_VJ_Verb%C3%A1ln%C3%AD%20informace.doc
https://www.dacice.cz/e_download.php?file=data/editor/1916cs_1.pdf&original=7_VJ_Z%C3%A1sady%20chov%C3%A1n%C3%AD%20p%C5%99i%20mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20ud%C3%A1losti.pdf
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A závěrem zase kousek  našeho vyprávění z historie obce 

 

V roce 1865 navrhl stavitel Klemke z Bystrého, který právě stavěl věže na 

evangelickém kostele, plán a rozpočet na novou dvojtřídní školní budovu, která 

by se měla postavit na místě, kde je dnes dům č. p. 107, za 4 400 zlatých, ale 

obecní zastupitelstvo tento návrh nepřijalo. V roce 1868 se sesula část stropu 

chatrného učitelova bytu, takže musel být nákladem 400 zlatých přiměřeně 

opraven. 

 Když 25. května 1868 císař František Josef vydal zákon, kterým školství 

přešlo z církevní správy pod dozor státu, přešla i vanovická škola pod správu c.k. 

okresní školní rady v Boskovicích a od té doby byla považována za všeobecnou 

školu. Fakticky jí však byl ponechán dosavadní ráz evangelické školy, poněvadž do 

ní jako dříve chodily jen evangelické děti. 

Tak tomu bylo až do konce školního roku 1876-77, kdy byly obě zdejší 

náboženské školy zrušeny a sloučeny v jednu, všem vyznáním společnou 

dvoutřídní školu. 

 Ve Vanovicích existovala tedy původně i 

katolická škola. Vyučovalo se v ní ovšem jen 

v zimě, kdy učitel míval asi 10 žáků. Vyučování 

se konalo v soukromých domech až do roku 

1829, kdy byla postavena nová školní budova 

pod domovním číslem 104. Původně se mělo za 

to, že katolická škola byla zřízena po vydání 

školských zákonů za Marie Terezie. Ale podle 

později nalezené cedulky z roku 1716 se zdá, 

že ve Vanovicích měli školu již tenkrát. Na cedulce nadepsané Poznamenání platů 

je psáno: „ R. 1716 dne 6. Decembris složil Jakub Slezák před právem  1 R, 6 kr. 

z podružství, jež zatím ve škole má, z obou 

pazderní, též pazdernice za roky 1715, 1716  1 

R, 30 kr. Z těch peněz vydáno rychtářovi 36 

kr., co dal mazačům při mazání školy.“ 

Pazderny byly tedy 2 a to v č. 17 a č. 51, jedna 

z nich sloužila za školu. Je pravděpodobné, že 

škola byla v horní pazderně v č. 17. Pozdější 

zápisy svědčí o tom, že škola bývala i v obecní 

pastoušce (č. 41). 

 Po vydání zákona o zřízení všeobecných škol pod správu státu podržely si – 

jak bylo řečeno - obě vanovické školy svůj náboženský ráz do roku 1876. Teprve 
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tehdy začala jednání o jejich faktickém sloučení. Byla svolána společná schůze 

obou místních školních rad, v níž František Břeněk předložil návrh, aby obě 

jednotřídní školy byly spojeny v jednu a místo obou dosavadních chatrných 

školních budov aby byla postavena nová, společná. Téměř všichni přítomní návrh 

přijali a uznali. Za stavební místo byla vybrána zahrada řezníka Jana Čecha na 

Ostřičné a s jejím majitelem byla ihned učiněna úmluva, že 1 míru této zahrady 

přenechá obci za 350 zlatých. O tom byl sepsán protokol a přítomnými zástupci 

obou místních školních rad podepsán. 

 Ale jakmile se o tom protivníci nových školních zákonů dozvěděli, začali 

pracovat proti uskutečnění tohoto usnesení. K nepřátelům patřilo nejen katolické 

duchovenstvo, domnívající se, že snad katolíkům jako menšině bude křivděno, ale 

i majitelé letovického velkostatku a nájemce zdejšího panského dvora, Žid 

František Biach, kterým šlo o to, aby nemuseli poskytnout stavební příspěvek. Po 

dalších jednáních s okresním hejtmanstvím konečně 8. července 1878 c.k. 

zemská školní rada povolila, aby počátkem školního roku 1878/79 byla zřízena 

dvojtřídní škola, a aby byly podniknuty potřebné kroky k postavení nové školní 

budovy. Byla také ustanovena nová, společná místní školní rada, do níž byli 

zvoleni Josef Náhlík z č. 18, František Burýška z č. 44, František Hronek z č. 

28 a František Klimeš z Drválovic. První dva byli 

evangelíci, druzí dva katolíci.. 

 Ani stavba nové školní budovy neproběhla 

bez potíží. Místní školní rada podala zemské 

školní radě žádost o plán pro dvou-, popř. 

trojtřídní školu. Zemská školní rada, když 

předtím vyšetřila, že průměrný počet dětí za 

poslední tři roky byl 133, ustanovila, že škola má 

být dvojtřídní a zaslala stavební plán sestavený 

tak, aby se po rozmnožení počtu žáků snadno dala 

přistavět 3. třída. Místní školní rada a zastupitelstvo chtěly poznat rozdíl mezi 

nákladem na stavbu dvoj- a trojtřídní školy, daly proto zhotovit staviteli 

Tajovskému z Borotína rozpočet. Ukázalo se, že by náklad na stavbu dvojtřídní 

školy obnášel 10 102 zl. a na stavbu trojtřídní školy 12 409 zlatých, a že by 

pozdější přístavba třetí třídy vyžadovala mnohem většího nákladu, než činí 

rozdíl. Po zvážení tedy místní školní rada a zastupitelstvo rozhodly stavět ihned 

trojtřídní školu.                                   (Pokračování příště) 

 
                  Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 5,- Kč. 

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


