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Vážení spoluobčané, 
 
jaro je tady, příroda se probouzí každým dnem v další květné kráse a my k 
vám přicházíme s naším, tentokrát květnovým Zpravodajem. Snad jste se 
nepolekali vzhledu nové titulní stránky, která je také symbolem nového 
ročního období a bude vás v této podobě provázet i v dalších měsících.  
I když jsme se načas téměř zbavili koronaviru, druhá pohroma, válka na 
Ukrajině stále pokračuje. Stálé napětí z vývoje určitě nikoho nenechává 
v klidu. Říká se, že naděje umírá poslední a já věřím, že se především 
velmoci pro záchranu lidstva musí domluvit. Že už nebudou umírat lidé ve 
válečných konfliktech, že mezi státy zavládne mír a spolupráce. Přeji to 
zejména mladé generaci, která má celý život před sebou. 
Doufám, že v naší obci pociťujete, že se pozvolna po dvou letech vracíme 
k normálnímu společenskému životu. Uplynulý měsíc duben vše začalo 
velikonočním turnajem neregistrovaných v kulturním domě, pokračovalo to 
oslavou velikonočních svátků a poslední dubnový den pálením čarodějnic u 
kulturního domu. Milovníci divadla určitě s povděkem zhlédli v kulturním 
domě divadelní představení opatovických ochotníků. Trampský muzikál 
Balada pro banditu byl svým námětem, ale i hudebním doprovodem prostě 
skvělý. Opatovické ochotníky více jak sto návštěvníků odměnilo 
dlouhotrvajícím potleskem. Na podzim v této tradici určitě chceme 
pokračovat.  
Naši hasiči opět uspořádali tradiční sběr železného šrotu, který se stává 
žádaným zbožím a odpovídá tomu i jeho výkupní cena. Obec před svátky 
přistavila velkoobjemové kontejnery a provedla sběr nebezpečného 
odpadu. 
Na hřbitově byla provedena kompletní údržba dřevin a zprovozněn 
vodovod. Každý, kdo náš hřbitov v těchto dnech navštíví, nešetří chválou. 
30. dubna za kulturním domem vzplanula za obrovské účasti veřejnosti 
čarodějnická vatra. Akci připravili naši hasiči. 
Pracovníci obce rovněž očistili památník obětem 2. světové války a byl 
uklizen prostor před památníkem v lese v Drválovicích. To vše v předvečer 
vzpomínkové akce na naše zavražděné spoluobčany, která je připravena na 
sobotu 7. května. Zejména se budeme věnovat vzpomínce na osm 
drválovických zemědělců, kteří byli utýráni v koncentračním táboře 
Mauthausen před 80 lety. Připravena je  výstavka dobových materiálů 
v hasičárně v Drválovicích. V neděli 8. května  si připomeneme v KD, Den 
matek. K oběma těmto akcím se vrátíme v červnovém Zpravodaji. 
Na pomezí Vanovic a Drválovic pokračovala dle harmonogramu výstavba 
inženýrských sítí. Položen je vodovod, kanalizace, rozvody pro veřejné 
osvětlení a NN,  provádí se zásyp a osazení horských vpustí. 
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Nezahálelo se ani ve škole. Děti se aktivně zapojily do dalších 
archeologických vykopávek v blízkosti katolického kostela, zúčastnily se 
ukázek hasičů i policie v okolí nádrže v Křemílkách, a aby se měly o co 
starat, byly jim na školní zahradě postaveny vyvýšené záhony na pěstování 
jahod a zeleniny.  
Zastupitelstvo se sešlo na svém 42. zasedání 27. dubna  a výsledky jednání 
si přečtete v přijatém usnesení. 
Měsíc červen bude z pohledu společenských akcí klidnější, připravujeme ve 
spolupráci se školou vítání občánků a intenzivně se už pracuje na zajištění 
asi největší kulturní akce v letošním roce, což bude oslava 150. výročí 
založení našeho hasičského sboru. Mohu vám již sdělit stanovený termín, 
bude to sobota 2. července a v červnovém Zpravodaji se objeví oficiální 
pozvánka. 
Tolik ve stručnosti k dění v obci v uplynulém období. 
 
.                                                                                  Petr Dvořáček 
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Usnesení ze 42. zasedání zastupitelstva obce Vanovice    
 

Datum konání:     27. 4. 2022 
 
Čas konání:           17:00 hod.  
 
Místo konání: zasedací místnost OÚ Vanovice  
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka 

Chalupová, Lukáš Kohoutek, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., 
Miroslav Přibyl 

  
Omluveni: Linda Krejčiříková 
 
Ověřovatelé: Jiří Bohatec 

Miroslav Přibyl 
 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
Program:    
 
1. Kontrola plnění usnesení ze 41. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Darovací smlouva na podporu Linky bezpečí, z.s. 
4. Průběh investiční akce „Zasíťování území“ 
5. Rozpočtová opatření 
6. Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/42: ZO schválilo program jednání 42. zasedání 

zastupitelstva obce  

b) Usnesení 2/42: ZO bere na vědomí plnění usnesení ze 41. zasedání 

zastupitelstva obce a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/42: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 

d) Usnesení 4/42: ZO schvaluje výši finančního daru 2.000,- Kč pro 

Linku bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha 8 – Bohnice, IČ 613 83 

198 
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e) Usnesení 5/42: ZO schvaluje Darovací smlouvu pro Linku bezpečí, z.s. 

Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 613 83 198 ve výši 2.000,- Kč a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

f) Usnesení 6/42: ZO bere na vědomí informaci o stavu investičních 

prací na akci „Vanovice – zasíťování pozemků" 

g) Usnesení 7/42: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 

h) Usnesení 8/42: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 

i) Usnesení 9/42: ZO schvaluje Pachtovní smlouvu s Mysliveckým 

spolkem Vanovice-Borotín, Vanovice 132, 679 36 Vanovice, IČ 750 

82 691 na pozemek p.č. 210/1 v k.ú. Vanovice a pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy  

j) Usnesení 10/42: ZO schvaluje objednávku projektu ČOV a LAPOL pro 

Základní školu a mateřskou školu Vanovice od firmy Ježek atelier 

architects s.r.o., Hlavní 784, 735 43 Albrechtice, IČ 043 04 942 

k) Usnesení 11/42: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 

10.000,- Kč na pořádání letních koncertů na základě žádosti Farního 

sboru Českobratrské církve evangelické, Vanovice č.p. 60, 679 36 

Vanovice, IČ 494 63 934  

l) Usnesení 12/42: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace s Farním sborem Českobratrské církve evangelické, Vanovice 

č.p. 60, IČ 494 63 934 na pořádání letních koncertů 2022 ve výši 

10.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

m) Usnesení 13/42: ZO schvaluje žádost Farního sboru Českobratrské 

církve evangelické, Vanovice č.p. 60, IČ 494 63 934 na poskytnutí 

individuální dotace na pořádání příměstského tábora 2022 

n) Usnesení 14/42: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace s Farním sborem Českobratrské církve evangelické, Vanovice 

č.p. 60, IČ 494 63 934 na zajištění příměstského tábora 2022 ve výši 

2.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

o) Usnesení 15/42: ZO bere na vědomí žádost pana K. na výstavbu 

v lokalitě A a lokalitě B v Drválovicích a změnu územního plánu. ZO se 

změnou územního plánu nesouhlasí. 

p) Usnesení 16/42: ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2021 obce Vanovice, okres Blansko 
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Komentáře a fotky aneb Pořád se něco děje 

 

Výstavba inženýrských sítí pokračuje podle plánu 

Největší a nejnákladnější stavba tohoto volebního období, kterou je 

výstavba inženýrských sítí, pokračuje v  souladu s harmonogramem 

průběhu výstavby. Je položena kanalizace, vodovodní řad včetně 

vodoměrných šachet u jednotlivých pozemků a přípravy na osazení 

vodoměrů, rozvody pro veřejné osvětlení a NN, provádí se zásypy a 

osazování horských vpustí u komunikací. 

     

Sběr nebezpečného odpadu 

Obec Vanovice zajistila a provedla v sobotu 9. dubna v obou našich obcích 

tradiční jarní sběr nebezpečného odpadu. A byla toho opět pěkná 

hromádka. Stejně tak i velkoobjemového odpadu. 



 7 

Sběr železného šrotu 

V neděli 10. dubna provedli členové SDH Vanovice jarní sběr železného 

šrotu. Děkuji občanům, že se tímto smysluplným způsobem, který přináší i 

jim prospěch, zbavují nepotřebného a často překážejícího odpadu. 

  

   

 

Balada pro banditu 

Zaplněný sál kulturního domu ve 

Vanovicích přivítal v neděli 24. dubna 

ochotníky ze souboru Teatrum Velké 

Opatovice, kteří se nám představili po 

delší době s divadelním muzikálem  

 

Balada pro banditu. Jejich 

vystoupení sklidilo obrovský 

aplaus, a to i v průběhu 

představení.  
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Duben ve škole 

V měsíci dubnu začali žáci základní školy po dvouleté přestávce dojíždět na 

plavecký výcvik do Boskovic. Výuka plavání je časově náročná, přesto jsme 

ještě stihli další akce. Před Velikonocemi se nám na školní zahradě objevily 

toužebně očekávané vyvýšené záhony. Děti z mateřské školy nelenily a 

ihned zasadily jahody. Nám v ZŠ to chvilku trvalo, ale už máme zasetý 

hrášek. V pátek 22. 4. jsme využili pozvání ze Západočeské univerzity 

v Plzni a zúčastnili jsme se archeologického výzkumu u kostela svatého 

Václava ve Vanovicích. Děti se na výzkum vzorně připravily, přinesly si 

vhodné oblečení, gumáky, rukavice, pracovní nástroje a s chutí se vrhly do 

připravených sond. Kopaly, hrabaly a skutečně našly – různé střepy a 

dokonce kost, vyhrabaly hromadu hlíny a kamení. Pracovaly s velkým 

nasazením. Přítomní archeologové děti podrobněji seznámili se svojí 

činností a také jim ukázali některé hodnotné nálezy. Děkujeme paní Zdeňce 

Vařekové a panu Pavlovi Jansovi za pozvání do projektu Komunitní 

archeologie a těšíme se na další spolupráci. 

Hned za týden následovala další akce – tentokrát nás pan starosta Pavlík 

pozval k hasičské nádrži. Tam za námi přijeli vanovičtí hasiči s ukázkami 

hasební techniky a pan Svatopluk Dračka s plně vybaveným policejním 

autem.  Děti byly ve svém živlu. Důkladně prohlédly obě auta, vyzkoušely 

všechna tlačítka, páčky, blikačky, houkačky, pak zkusily použít různé druhy 

hadic a stříkaly vodou na cíl. Pak si mohly obléknout neprůstřelnou vestu a 

potěžkat služební zbraň a želízka. Dokonce vyzkoušely test na alkohol a 

viděly také test na drogy. Záchranné složky mají v našem životě 

nezastupitelné místo a je potřeba, aby se naši žáci s jejich činností důkladně 

seznámili. Velice děkujeme všem, kteří nám v pátek 29. 4. ukázku připravili 

a trpělivě se dětem věnovali.     

Začali jsme školní zahradou, také tam skončíme – přijďte se podívat, jak 

nám krásně kvete skalka!     

 

Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka     

 

A nyní nějaká fotodokumentace k textu.                                              
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Vyvýšené záhony na školní zahradě 

 

Archeologický výzkum u kostela s. Václava 

 

   

Hasiči a Policie s dětmi 
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Pálení čarodějnic 

Když tradice, tak tradice. V sobotu 30. dubna připravili členové SDH 

Vanovice pálení čarodějnic, tentokrát u kulturního domu. Proč se vlastně 

tento svátek uctívá, proč se zapalují ohně? 

Pálení čarodějnic připadá na noc z 30. dubna na 1. května. Právě o této noci před 

svatým Filipem a Jakubem se věřilo, že se probouzí zlé síly, které vládnou větší 

silou, než kdy jindy během roku. Tyto síly měly především škodit lidem, kteří u 

sebe na ochranu nosili květ z kapradí nebo svěcenou svíčku. 

Věřilo se také, že se čarodějnice v tento den slétávají na sabat, tedy na velké 

shromáždění, kde se setkávaly se samotným ďáblem. Účelem sabatu bylo představit 

ďáblovi v podobě polokozla a poločlověka poslání čarodějnice, představení nových 

členek a také získání nových úkolů. 

Pálení čarodějnic: Proč se lidé čarodějnic báli? 

Před každým sabatem se čarodějnice natíraly kouzelnými mastmi, díky čemuž mohly 

létat na koštěti. Vždy se zvolila jedna čarodějnice, která vládla tanci a hostině. Lidé 

začali věřit, že ďábel může skrze čarodějnice uplatňovat svou sílu. 

A právě na ochranu před čarodějnicemi vzniklo několik praktik. K hlavní ochraně 

patřilo pálení ohňů, což se dochovalo i dodnes. 

CO DALŠÍHO ALE LIDÉ NA SVOU OCHRANU DĚLALI? 

 Obydlí kropili svěcenou vodou 

 Před vrata se zapichovaly pruty a pichlavé trní na poranění čarodějnice 

 Pod drn dávali lidé vejce 

 Kolem domu zapichovali vidle 

 Lidé u sebe nosili pytlíky s ochrannými bylinami 

 Za okna se dávaly posvěcené větvičky 

Tak to bylo trochu osvěty a teď k samotné akci, která naplnila všechna očekávání. 

Spokojeno bylo nejen více jak sto návštěvníků, ale i pořadatelé: „Všechno se 

vypilo i snědlo.“  

Co více říci, skvělá akce, skvělá zábava a tak se podívejme na fotky 
z přípravy, zapálení ohně i večerní zábavu a posezení v areálu za kulturním 
domem. 

 

https://www.spektrumzdravi.cz/paleni-carodejnic
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Stavění hranice u KD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
A už plápolá… 
 

 
 
Zábava začíná a končí... Tak zase příští rok 
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POZVÁNKY 
 
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  

                                                      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  
. 

 
 

 

Vyčištěný kurt  
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Jubilanti v měsíci  květnu  2022  
 

Ing. Vladimír  Hruška          -                         Vanovice 

Jitka Krejcarová                    -                         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 

 

Miroslav Paichl              -                        Vanovice 

Ing. Alena Šenková       -                         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 

 

Květen 2022 

         1.5. MUDr. Ševčík Štěpán Svitávka, Hybešova 197 516 471 210 

         7.5. 
MUDr. Ševčíková 

Radomíra 
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 

         8.5. MDDr. Šméralová Boskovice, Lidická 8 731 074 479 



 14 

Kristýna 

       14.5. MUDr. Štrajtová Jana Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 

       15.5. 
MUDr. Šumberová 

Ludmila 
Lysice, Komenského 429 516 472 227 

       21.5. MUDr. Švendová Zdena Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 

       22.5. 
MUDr. Tomášková 

Barbora 
Blansko, Pražská 1b 734 177 800 

       28.5. 
MDDr. Trubáčková 

Pavlína 
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 

       29.5. MDDr. Veselý Petr 
Letovice, Masarykovo nám. 

162/38  
792 325 591 

 

 
SPORT 
 
Malá kopaná  
 
      
 
Příprava hřiště před sezónou 
                                                                 

   
 
 
 

 
Před prvním výkopem v jarní části 
soutěže provedli fotbalisté úpravu 
povrchu hřiště i okolí 
 
A teď již může soutěž začít... 
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Dosavadní výsledky, průběžná tabulka a termíny dalších domácích 
utkání 
 

1 9.4.2022 17:00 

PANTHERS Vanovice - FK 

Ludíkov 2 - 2 Vanovice 

2 25.4.2022 17:00 

OREL ROCK Boskovice - 

PANTHERS Vanovice  1 - 8      Boskovice Čížovky 

3 2.5.2022 18:00 

PANTHERS Vanovice - FC 

ARTIS Bedřichov 3 - 1 Vanovice 

 
Tabulka 

4. LIGA – LIGOVÁ TABULKA 2022 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry 

Skóre 

pro 

Skóre 

proti Body 

1 TJ Šerkovice „B“ 3 3 0 0 23 4 9 

2 SOKOL Chornice 3 3 0 0 10 2 9 

3 
PANTHERS 
Vanovice 3 2 1 0 13 4 7 

4 TJ Rudka 3 2 0 1 10 5 6 

 
 
 
Další domácí utkání, na která vás srdečně zveme 

 
 

5 21.5.2022 17:00 PANTHERS Vanovice - FC Sebranice 2002  Vanovice 

 

7 4.6.2022 17:00 PANTHERS Vanovice - FC DYNAMO Čížovky Vanovice 

https://www.smfbl.cz/event/9157/
https://www.smfbl.cz/event/9157/
https://www.smfbl.cz/event/9157/
https://www.smfbl.cz/event/9157/
https://www.smfbl.cz/event/9157/
https://www.smfbl.cz/event/9167/
https://www.smfbl.cz/event/9167/
https://www.smfbl.cz/event/9167/
https://www.smfbl.cz/event/9167/
https://www.smfbl.cz/event/9167/
https://www.smfbl.cz/event/9170/
https://www.smfbl.cz/event/9170/
https://www.smfbl.cz/event/9170/
https://www.smfbl.cz/event/9170/
https://www.smfbl.cz/event/9170/
https://www.smfbl.cz/event/9179/
https://www.smfbl.cz/event/9179/
https://www.smfbl.cz/event/9179/
https://www.smfbl.cz/event/9188/
https://www.smfbl.cz/event/9188/
https://www.smfbl.cz/event/9188/
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Velikonoční turnaj neregistrovaných ve stolním tenise, o pohár 
starosty obce Vanovice 
 
Po delší odmlce jsme se opět vrátili 
k oblíbenému velikonočnímu turnaji ve 
stolním tenise neregistrovaných hráčů. 
Soutěžilo se  ve dvou kategoriích, muži, ženy 
a závěrečný zápas o pohár starosty se 
odehrál mezi vítězi těchto dvou kategorií. 
Turnaj proběhl v sobotu 9. dubna 2022 v 
kulturním domě ve Vanovicích a zúčastnilo 
ho 6 hráčů v mužské kategorii a 3 ženy. 
                             
V kategorii mužů zvítězil Štěpán Přichystal a v kategorii žen Jitka 
Špidlová. 
Celkovou vítězkou v obou kategoriích se stala poprvé 
v historii žena, Jitka Špidlová a získala putovní pohár 
starosty obce. 
 
 Tady je konečná tabulka jednotlivých kategorií:     
 
Pořadí muži:                                                       Ženy:  
 
1. Štěpán Přichystal                                    1. Jitka Špidlová 
2. Svatopluk Dračka                                      2. Jana Geršlová 
3. Květoslav Geršl                                          3. Lada Kučerová  
4. Pavel Kučera 
5. Tomáš Green 
6. Matěj Štěpán 
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Vzhledem k situaci ve světě, požárům v obci a častým dotazům 

jsme zveřejnili pro naše občany, co znamenají zvuky sirén a nyní 

informaci upřesňujeme  -   Co dělat? 

 
Zásady chování při mimořádné události V případě hrozby nebo 
vzniku mimořádné události, kdy zazní varovný signál 
„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“, mějte na paměti tyto obecné zásady 
chování při mimořádných událostech ✓ snažte se vždy jednat v 

klidu, s rozvahou a bez paniky; ✓ vždy nejdříve chraňte život a 

zdraví, teprve potom majetek; ✓ pomáhejte starým a 

nemocným lidem, imobilním občanům, dětem, sousedům, 

svému nejbližšímu okolí; ✓ nepodceňujte riziko vzniklé situace, 

dodržujte doporučené pokyny; ✓ zbytečně netelefonujte, neboť 

telefonní síť při mimořádných událostech potřebují záchranáři; 
✓ vytvořte prostor pro záchranné síly (např. přeparkováním 

automobilu na vhodné místo); ✓ omezte cestování v místě 

vzniku mimořádné události; ✓ dodržujte pokyny získané z 

oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, vyhlášky a nařízení atd.); 

✓ nešiřte poplašné a neověřené zprávy; ✓ hrozí-li nebezpečí 

mimořádné události, nepožívejte alkohol a léky snižující 

způsobilost k řízení motorového vozidla; ✓ nechoďte pro děti 

do školek a škol - učitelé jsou rovněž o vzniklé situaci 
informováni a provádějí opatření na ochranu dětí; ✓ dodržujte 

pokyny orgánů státní správy, samosprávy a záchranných 
složek; ✓ upozorněte své sousedy; ✓ v případě evakuace si 

připravte potraviny a tekutiny na 3 dny pro každou osobu; ✓ 

mějte připraveno teplé oblečení; ✓ připravte si zavazadlo pro 

případ evakuace nebo ukrytí; ✓ proveďte všechny zásady pro 

opuštění bytu či domu; ✓ zabezpečte vodu a krmení domácím 

zvířatům; ✓ na základě vyžádání záchranných složek a orgánů 

státní správy a samosprávy poskytněte pomoc pro zabezpečení 

záchranných opatření; ✓ pokud uslyšíte sirénu (mimo požární 

poplach), vyhledejte ihned úkryt v nejbližší budově a věnujte 

pozornost sdělovacím prostředkům; ✓ o ukončení mimořádné 

události budete informováni. Budete-li potřebovat z jakýchkoliv 
důvodů pomoc, upozorněte na sebe tím, že na kliku bytu 
(domu) nebo okna pověsíte bílý ručník nebo prostěradlo jako 
znamení pro záchranné složky.  
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A závěrem zase kousek vyprávění z historie obce, které je 

věnováno historii naší školy. 

 

 

Správce letovického statku byl proti stavbě, poněvadž prý 

velkostatek už musí přispívat na stavby několika škol. Jeho agitace a 

agitace nájemce vanovického dvora vedla k tomu, že většina na 

shromáždění všech občanů platících daň se vyjádřila proti stavbě 

nové školy vůbec a jen pro přístavbu jedné z obou starých škol. 

Protokol byl zaslán c. k. okresní školní radě  a od ní zemské školní 

radě. Ta však trvala na svých dřívějších usneseních a nařídila, aby se 

stavba uskutečnila. 

Přesto se dařilo správci letovického panství mařit záměry místní 

školní rady ještě několik let, během nichž probíhala řada dalších 

jednání i komisionálních šetření, až se konečně okresní komise po 

novém ohledání dosavadních budov znovu vyjádřila pro stavbu nové 

školy, a to na jaře roku 1882. 

Stavba byla zadána zednickému mistru Josefu Tajovskému 

z Borotína, který ji dokončil v létě 1883, což bylo neskutečné. 

Vyučování v nové škole začalo ve školním roce 1883/84. 

Rozpočtový náklad na stavbu činil 12 262 zl., na  hospodářské stavení 

(dřevníky, chlév)  1 156 zl.,  na který se složily Vanovice, celkem 

10 292 zl. a Drválovice 3 134 zl.  

Výstavbou nové budovy odpadly stálé opravy, které se musely 

provádět v budovách starých, a umožněn byl také lepší prospěch žáků. 

Mezi další důležité investice s výstavbou nové školy patří i ta z r. 

1885, kdy byl zřízen ze silnice ke schodům můstek a schodky a 

vydlážděn chodník na tělocvičiště před školou. Příští rok 1886 byla 

následkem nařízení c. k. okresní školní rady na dvoře školní studna a  

opatřena želenou pumpou. Voda její zdála se zprvu dobrou, ale 

později se ukázalo, že kvůli vysokému obsahu železa se nehodí 

k ničemu. 

Nová školní budova dobře vyhovovala svému účelu, jen záchody počaly 

brzy činit obtíže. Odpadní roury byly příliš těsné, snadno se ucpávaly 

a v zimě zamrzaly. Proto roku 1891 byly záchody opraveny na ten 
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způsob, že úzké roury byly nahrazeny rourami dostatečně širokými, 

čímž částečně bylo zlu odpomoženo. Druhé zlo, které celou budovu 

naplňovalo svými otravnými výpary, byla jáma na výkaly. Ta se vždy 

brzy naplnila, k čemuž přispívala též vydatně dešťová voda stékající 

ze střechy. Jáma byla nedostatečně zakryta a kazila vzduch v celé 

budově. Odstraňování výkalů i po zakoupení pumpy bylo obtížné, nikdo 

ho nechtěl vykonávat a navíc začaly podmokat zdi budovy.  Proto 

školní rada rozhodla učinit radikální opatření, aby zlo odstranila. 

Roku 1903 zavedla z vodovodu v obci pitnou vodu do školní budovy na 

chodbu i do kuchyně bytu nadučitelova. Upravila v záchodech 

přístroje splachovací a provedla kanalizaci cementovými rourami ze 

záchodů až do potoka v délce 85 m, nákladem 1 000 K, a tak zbavila 

školu velkého zla. 

Téhož roku opatřila 1. a 2. tř. (v prvním patře) vkusnými moderními 

okny nákladem 406 K a opatřila pro učební pomůcky velkou skříň, za 

30 K. 

Roku 1905 byla školní budova ve dvoře, po levé straně a středu 

opatřena dešťovými žlábky a rourou dešťovou a vjezd do dvora novou 

bránou. V tomto roce došlo ke značnému rozmnožení knihovny a 

učebních pomůcek. Zvláště školní knihovně byl tento rok velmi 

příznivý, kdy rozpočtem školní rady bylo povoleno na knihovnu 40 K a 

navíc občanská záložna darovala k témuž účelu 65 K. Počet svazků se 

navýšil na 190. Knihy byly cenné. I do učitelské knihovny byly 

zakoupeny 4 svazky hledící k reformním směrům u vyučování. 

Zakoupeno bylo 15 obrazů Jánského k názornému vyučování s textem, 

3 obrazy zoologické, mapa Rak.-Uherska, obrazové dílo „Světem 

letem“. Sbírka vycpaných zvířat byla rozmnožena o veverku. 

V pátek 26. června 1908 o 1/2 6 hod  ráno vypukl neznámým 

způsobem požár v podstřeší dřevníků školních a chléva, jemuž 

střecha padla za oběť. Škoda byla z větší části uhrazena pojištěním, 

jež vyplaceno bylo obnosem 240 K. 

Dne 11. prosince 1910 uspořádal sbor učitelský divadelní představení 

pohádky „Krakonoš“, jenž provedli se svolením c. k. školní rady školní 

dítky a jenž vyneslo pro školní fond 112 K. 
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Činnost školní mládeže pro vojsko v I. světové válce 1914-1918 

1914  

Po úředním nařízení podnikli žáci II. tř za dozoru správce školy dvě 

vycházky za účelem sbírání ostružinových listů, jako náhražky čaje 

pro vojíny v poli. Sebráno a usušeno bylo 5 kg listí, jež odevzdáno 

obecnímu úřadu. 

Žákyně v hodinách ručních prací zhotovily pro vojáky v poli 17 kukel, 

15 párů nátepniček, 7 párů punčoch a 2 šály. Sbírka na opatření vlny, 

jehlic atd. uspořádaná správcem školy vynesla 65 K, vydáno 56 K, 

zbytek 9 K určen na vánoční dárky pro vojíny v poli pomocnému 

komitétu v Boskovicích. Zhotovené věci zaslány úřadu pro válečnou 

péči při c. k. ministerstvu vojenství ve Vídni. 

1915 

Na počátku ledna po vyzvání školních úřadů hotovily žákyně 

v hodinách ručních prací papírové vložky do obuvi pro vojsko v poli. 

Zhotoveno celkem 421 párů vložek a zasláno úřadu pro válečnou péči 

ve Vídni. Potřebný papír novinový darovali pan farář K. Nagy, dále pan 

Stan. Vlk, Josef Kaláb, Jan Bílek, správce školy, záložna aj. 

12. dubna vykonána mezi žactvem peněžitá sbírka na opatření na 

pomoc zmrzačeným vojínům /pro Červený kříž v Brně/, která vynesla 

celkem 9 K. Žáci II. Tř. A i B vykonali 28. dubna 1915 ve Vanovicích i 

Drválovicích sbírku válečných kovů. Ve Vanovicích bylo sebráno 30 kg 

kovů (mědi, mosazi, cínu, olova), v Drválovicích 5 kg. Odevzdáno 

obecnímu úřadu k odeslání na příslušné místo. Během roku byly konány 

několikrát sbírky pro Červený kříž a také sbírka ostružinového a 

jahodového listí a zaslána továrně chemických přípravků Adler Viktor 

v Ober Laa u Vídně. Dále probíhala sbírka věcí vlněných, bavlněných a 

plátěných, dále válečných dárků pro vojíny, z nichž upraveno 38 

balíčků a na penězích v obou obcích vybráno 28 K.   
                                /pokračování příště/ 
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