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Úvodník 

Váţení spoluobčané, dnes jen velmi stručně. Dostává se vám 

do rukou dvojčíslo našeho Zpravodaje. Protoţe je celá řada 

akcí, které se v nedávné době v našich obcích udály nebo 

které se mají udát, nechci vás zdrţovat dalšími úvahami. Je čas prázdnin 

a dovolených a proto vám přeji, abyste v letních měsících načerpali dostatek 

energie, sil a chuti do všedních dní běţného roku. Nechte se pozvat na akce 

pořádané OÚ, hasiči, sokoly apod. Pobýt se sousedy při kulturních 

či sportovních událostech můţe být inspirativní a přínosné. A nakonec: budeme 

rádi, kdyţ za námi budete nadále přicházet se svými nápady a připomínkami.  

Mgr. Lenka Freitingerová - místostarostka 

 

Oznámení 

OÚ oznamuje všem vanovickým a drvalovickým dětem a studentům, ţe po dobu 

prázdnin mohou uţívat našeho hřiště bezplatně.  

Knihovna Vanovice oznamuje změnu provozní doby na měsíce července a srpen 

a to kaţdý pátek od 18:00 do 19:00 hodin. V době od 22.7. do 29.7. bude 

knihovna uzavřena. 

Kdo má zájem dostávat do své e-mailové pošty Zpravodaj v elektronické 

podobě, nechť nám na OÚ Vanovice doručí svou e-amilovou adresu. Pro ostatní 

i nadále  bude zachována papírová podoba Zpravodaje. 

 

 

Slavnostní večer – evangelický kostel 13. 7. 2011 v 18.00 hod.  

 

Farní sbor českobratrské církve evangelické zve všechny na slavnostní večer 

konaný u příleţitosti dokončení restaurování kostelních hodin. Tento večer bude 

spojen s besedou s akademickým sochařem Petrem Skálou, který restaurování 

provedl a který je také „dvorním hodinářem“ praţského orloje.   

Mgr. Lenka Freitingerová 
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Usnesení ze 13. zasedání ZO Vanovice konaného 27.6.2011 

Přítomni: Josef Číţek, Bc. Svatopluk Dračka, Martin Chalupa, Mgr. 

Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav 

Přibyl, Květoslav Sedláček 

Omluven:  Petr Dvořáček 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Bc. Svatopluk Dračka 

   Martin Chalupa 

Hosté:  Ivan Braunschläger 

   Pavla Kouřilová 

Schváleno jednohlasně 

Program: 

1) Dotazy pana Braunschlägera 

2) Kontrola plnění usnesení z 12. zasedání ZO 

3) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

4) Schválení přidělení dotace z PRV Jm Kraje 

5) Informace o realizaci akce „Modernizace KD v obci Vanovice“ 

6) Projednání ţádosti Agrospolu Knínice  o vyjádření obce – výstavba 

bioplynové stanice ve Vanovicích 

7) Další úkoly a sdělení 

8) Návrh usnesení a závěr 

Upravený program schválen jednohlasně 

 

 

ad 1) ZO bere na vědomí informaci pana Braunschlägera ohledně PV 

v Drvalovicích 

ad 2) Kontrola plnění usnesení z 12. zasedání ZO - jednohlasně schváleno 

ad 3) ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru o finanční kontrole. 

ad 4) Smlouva s Jm Krajem o poskytnutí dotací v rámci PRV na úroky z úvěru 

ve výši  84.000,- Kč a na opravu komunikace před KD Vanovice 200.000,-

Kč a pověřuje starostu k podpisu smluv - jednohlasně schváleno 

ad 5) ZO bere na vědomí zprávu pana Pavlíka o pokračující akci „Modernizace 

KD Vanovice“ 

ad 6) Ve věci opětovné ţádosti o výstavbu bioplynové stanice spol. 

AGROSPOL a.s. Knínice ZO stále zastává zamítavé stanovisko 

ad 7) 

a) Ţádost paní Klímkové o připojení na obecní vodovod – jednohlasně 

schváleno 

b) Zápis z Mikroregionu Malá Haná – bere na vědomí 

c) Navýšení příspěvku pro Mikroregion Malá Haná o 7.400,- Kč – 5 pro, 

1 proti, 2 se zdrţeli 
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d) Nákup kopírky Nashuatec – 1 pro, 4 proti, 3 se zdrţeli  

e) Nákup vrtačky – jednohlasně schváleno 

f) Vysázení lípy v Drvalovicích nad kašnou – jednohlasně schváleno 

g) Rozpočtové opatření č. 3 s navýšením na straně příjmů a výdajů o 23.500,- 

Kč - jednohlasně schváleno 

h) Pan Chalupa seznámil zastupitelstvo s ţádostí pana Veselého o umístění 

zrcadla v Karlově ulici – bere na vědomí 

 

Úkoly: 

1) Pavlík a Dračka dořeší potřebné opravy v ZŠ a MŠ Vanovice 

2) Paní místostarostka odpoví paní Klímkové ohledně připojení na obecní 

vodovod 

3) Do Zpravodaje dát výzvu, kdo bude mít zájem, ať si nahlásí na OÚ, ţe si 

přeje zasílat Zpravodaj  na e-mailovou adresu. 

4) Odpovědět na ţádost ohledně výsadby lípy. 

5) Pan starosta informuje AGROSPOL o názoru ZO o výstavbě hnojiště a 

zamítnutí bioplynové stanice. 

6) Pan starosta zajistí potřebnou dokumentaci se SÚS k přípojce k RD 

Drvalovice č.p. 1. 

Schváleno jednohlasně 

 

 
Usnesení ze 14. zasedání Obecního zastupitelstva konaného 18. 7. 2011  

Přítomni: Petr Dvořáček, Bc. Svatopluk Dračka, Martin Chalupa, 

Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl,  

Omluven:  Číţek Josef, Sedláček Květoslav, Jiří Pinkava 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 

Ověřovatelé: Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 

Jednohlasně schváleno 

 

Návrh starosty – vyřadit z programu bod č. 3 

Program: 

1) Kontrola plnění usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3) Informace o ukončení realizace akce „Modernizace KD v obci Vanovice“ 

4) Příprava 2. Malohanáckého jarmarku 

5) Schválení rozpočtového opatření 

6) Další úkoly a sdělení 

7) Návrh usnesení a závěr 

Upravený program schválen jednohlasně 
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ad 1) 

Kontrola plnění usnesení z 13. zasedání ZO 

Schváleno jednomyslně 

 

ad 2) 

Osadní výbor zasedal 5.7 2011 – příprava oslav 100 výr. SDH. Ţádost natřít 

vrata a rýny u hasič. zbrojnice. Opravit kanály v Drvalovicích (3ks). Voda zatím 

v pořádku. Zábradlí u poţární nádrţe, vyřezat nálety u „koupaliště“ a 

zprůjezdnit cestu. Výzva ZO, aby znovu zasedalo v Drvalovicích. 

Ostatní výbory nezasedaly. 

Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

ad 3) 

Informaci o ukončení realizace akce „Modernizace KD v obci Vanovice“podal 

starosta. Faktura dle výběrového řízení 1.152.962,-Kč. Napraveny námitky 

z kontrolního dne (vnější práce). V předávacím protokolu zaneseno. 

V následujících dnech bude dán příkaz bance k proplacení faktury.  

 

Terénní úpravy kolem KD – jednohlasně schváleno 

 

J. Pavlík – je třeba natřít a vyspravit vnitřní dveře a doplnit štítky i kliky. 

Na pánských WC doplnit dveře.  

ZO bere na vědomí  

 

Návrh starosty – udělit mimořádnou odměna J. Pavlíkovi za stavební dozor. 

5 pro, 1  se zdrţel 

 

Firma Ivo Kouřil vyrobila vnitřní schody v sále a za jejich výrobu vystaví 

fakturu na 3.600,- Kč, která mu bude proplacena  

Pro 5, zdrţel se 1. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo, ţe staré pouţitelné ţidle z KD se nabídnou občanům k 

prodeji. Pan Dračka ve spolupráci s účetní připraví návrh k vyřazení 

nepouţitelného nábytku. 

Pan Dračka upozornil ZO na nutnost vytvořit nový provozní řád KD včetně 

povinností správce. Zakotvit tam i jednorázovou vratnou zálohu. A důsledné 

přebírání KD po akci. 

Jednohlasně schváleno 

 

ad 4)  

Příprava 2. Malohanáckého jarmarku. Jediným nákladem obce bude občerstvení 

účinkujících – dostanou poukaz na občerstvení v nominální hodnotě 50 Kč.  
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Bude třeba zajistit elektrické připojení pro řemeslníky. 

Jednohlasně schváleno 

 

ad 5)  

Rozpočtové opatření č. 4 s navýšením na straně příjmů i výdajů o 400 000Kč.  

Jednohlasně schváleno 

 

 

ad 6)  

a) Síť u hřiště je potrhaná, povrch hřiště je zanesený, rozrůstá se tam mech. 

Správce hřiště by měl vyspravit síť u hřiště, je třeba objednat vyčištění hřiště - 

bere na vědomí 

b) Ţádost paní Macháčkové o odborný ořez lip nad Hasičskou zbrojnicí - bere 

na vědomí 

c) Kontrolní výbor se pustí do zpracování evidence hřbitova – do 31.12.2011 - 

bere na vědomí 

d) Chaty u ranče neslyší hlášení OÚ, ale bohuţel není momentálně moţné 

realizovat rozšíření hlásících zařízení - bere na vědomí 

e) Zastupitelstvo rozhodlo, ţe starosta můţe volně disponovat s finančními 

prostředky obce bez předešlého souhlasu zastupitelstva, ale s  vědomím 

místostarostky a účetní do výše výdajů 30.000,- Kč v rámci rozpočtu – 

Jednohlasně schváleno  

g) Kr. úřad JMK stanovil jednání ve věci vyčištění vodního toku na den 

1.8.2011 v 9.00 hod na pozemku Radovana Vojtěch - ZO bere na vědomí 

h) oznámení stavebního úřadu Boskovice o udělení stavebního povolení ke 

stavbě hnojiště -  ZO bere na vědomí. 

i)  Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu změny č. V ÚPO –  ZO 

bere na vědomí 

j) Ţádost Zimčikových o souhlas s oplocením pozemků (nová stavební místa 

v Drvalovicích) – ZO bere na vědomí. Starosta prověří na MěÚ Boskovice 

odbor Stavební úřad, zda k tomu není třeba stavební povolení. 

k) Dodatek Zimčikových ke kupní smlouvě, který se týkal toho, ţe by zaplatili 

jiţ nyní 80.000,- Kč, které by museli dle smlouvy zaplatit v případě 

nezkolaudování stavebních pozemků do r. 2015 -      5 proti, 1 se zdrţel. 

l)  Zápis z kontrolní dohlídky HZS JMk – ZO bere na vědomí. 

m) Nákup a poloţení koberce do školky, dle cenové nabídky od firmy Koberce - 

Bláha do 25.000,- Kč vč. poloţení koberce - jednohlasně schváleno. 

n) Pan Přibyl informoval ZO o potřebě vymalovat technickou místnost ve škole - 

ZO bere na vědomí 

o) Pan Pavlík předloţil nabídku na rekonstrukci sociálního zařízení ve škole a 

školce - ZO bere na vědomí 

p) Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s podáním ţádostí prostřednictvím MAS 

Partnerství venkova na čerpání dvou dotačních titulů: rekonstrukce topení ve 
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škole a modernizace Hasičské zbrojnice ve Vanovicích. Dále jednohlasně 

souhlasí, aby obě ţádosti zpracovala Mgr. Šťastná za částku 7.000,- Kč za obě 

ţádosti a doplatek do 15.000,- Kč za kaţdou úspěšnou ţádost. Pověřuje 

starostu jednáním s ní. 

r) Pan Pavlík předloţil záměr postavit přístřešek pro hudbu a přístřešek na 

prodej u KD. Je také potřeba stanovit celkovou koncepci okolí KD. Návrh – 

obec zakoupí materiál, členové SDH postaví přístřešek na prodej svépomocí - 

jednohlasně schváleno 

s) Dodatek ke smlouvě IDS JKM – 50,-Kč na obyvatele - jednohlasně schváleno 

 

Úkoly: 

1) Trvá úkol místostarostky vyrozumět Blahovi o souhlasu výsadby lípy 

2) Starosta ve spolupráci s účetní připraví vyúčtování dotace na KD do 

10.8.2011 

3) Pan Kubín připraví komplexní sadu klíčů (popsaných) ke KD a odevzdá na 

OÚ 

4) Pan Dračka ve spolupráci se správcem KD do příštího zastupitelstva připraví 

návrh na vyřazení starých stolů a ţidlí. 

5) Jiří Pinkava ve spolupráci s Kulturním výborem vytvoří nový provozní řád 

KD do příštího zastupitelstva 

6) Josef Pavlík zajistí elektrické připojení pro řemeslníky (jarmark). 

7) Slečna Zouharová objedná vyčištění hřiště, správce vyspraví síť. 

8) Kontrolní výbor se pustí do zpracování evidence hřbitova – do 31. 12. 2012 

9) Starosta - poţádá JMk o dotaci na dovybavení Zásahové jednotky 

ochrannými prostředky. 

10)Do 30. 8. 2011 odstranit závady z kontrolní dohlídky HZS JMk – na starosti 

má J. Pavlík a P.Dvořáček. 

11) Zajistit nákup a poloţení koberce ve školce – pan Dračka. 

12) M.Přibyl vymaluje technickou místnost se škole. 

13) Starosta osloví Mgr. Šťastnou a poţádá ji o vypracování ţádostí u MAS 

14) Slečna Zouharová vytvoří 100 ks poukázek na Malohanácký jarmark v nom. 

hodnotě 50,- Kč. 

 

Schváleno jednohlasně 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Závěr školního roku 

Letos ţákům naší školy ostatní mohli závidět. Prázdnin si totiţ 

začali uţívat jiţ o den dříve! Díky ředitelskému volnu se ţáci 

školy i školky se svými rodiči a učitelkami shromáţdili v sále OÚ uţ 
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ve středu 29. 6. 2011, aby slavnostně zakončili školní rok 2010/2011. Pan 

starosta se ve své řeči rozloučil se ţáky 5. ročníku, kteří odcházejí do jiných 

škol, rozloučil se také s ţáčky, kteří opouštějí naši školku a postoupí do 1. 

ročníku ZŠ a poděkoval učitelkám i ostatním zaměstnankyním našeho školního 

zařízení za jejich práci. Poprvé jsme také vyhodnotili literární soutěţ na téma 

„Moje maminka“, kterou OÚ vyhlásil a které se účastnili ţáci 3. – 5. ročníku. 

Její vítězové Martin Přikryl, Jiří Geršl a Simona Pospíšilová byli odměněni 

knihou. Další ročník literární soutěţe se jiţ připravuje.  

Mgr. Lenka Freitingerová  

 

 

Koncert 26. 6. 2011 

Dík iniciativě paní Kohoutkové a paní Valentové jsme se letos jiţ potřetí mohli 

zaposlouchat do umění našich dětí, které se učí na některý z hudebních nástrojů. 

Kdo si tuto příleţitost nenechal ujít, jistě nelitoval. Kromě hudebního záţitku 

mohl pozorovat pokroky mladých interpretů. Jsme rádi, ţe počet hudebně 

vzdělaných dětí v naší obci stoupá. Moţná, ţe za nějaký čas bude opět platit 

přísloví: Co Čech, to muzikant (určitě to platí i o Moravácích). Z dobrovolného 

vstupného byly uhrazeny květiny pro účinkující, zbytek bude pouţit na naladění 

klavíru.     

Mgr. Lenka Freitingerová 

 

 

Zrekonstruovaný kulturní dům již otevřen! 

V neděli 17. 7. 2011 byl vystoupením ochotníků z Městečka Trnávka 

znovuotevřen kulturní dům. Předvedli komedii Překvapivá pohádka pro dospělé. 

Poprvé jsem dobře rozuměla, poprvé mě nebolely nohy a „pozadí“. Za to můţou 

nově instalované „šály“ na jevišti a nové ţidle v hledišti. Účast byla pěkná – 

i kdyţ nespokojený člověk by mohl říct, ţe by mohla být mnohem větší.  

Mgr. Lenka Freitingerová 
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Oslavy „ 100 “ výročí založení SDH Drválovice 

k datu konání 30. 7. 2011 
 

14:00 - 16:00    Zahájení  
– otevření výstavy „ HASICKÁ VÝZBROJ A VÝSTROJ V 

BĚHU VĚKŮ “. 

               Jedná se o výstavu jedinečné sbírky předmětů - tématicky 

zaměřených k historii SDH - sběratele p. Kremţe z obce 

Snovídky. 

                Výstava bude volně přístupná v sále OÚ v Drválovicích 

(výstava je časově omezená vzhledem k moţnostem majitele). 

 

 

14:00 - 16:00    Výstava  
 - hasičské techniky, vojenských a veteránských vozidel. 

/Vozidla ze sbírky p. Hamerského z Muzea motorismu 

v Olešnici. K vidění budou i další stroje a vozidla jiných 

sběratelů/. 

Vozidla budou parkována uprostřed obce Drválovice v místech 

U Zvonice. 

 

 

V průběhu oslav 14:00 - 16:00  
- ukázka hasičského zásahu ( poţární útok - mladí hasiči SDH Vanovice).      

- ukázka historické hasičské stříkačky SDH Drválovice  

(dle časových návazností - uprostřed Drválovic před prodejnou).   

 

 

15:45-16:15         Slavnostní průvod    
- přesun na výletiště „Sad Svobody“ v Drválovicích. 

- zajištěné občerstvení, taneční zábava. 

- hudba  ABC  

- výletiště bude v provozu jiţ od 15:00.      
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Z činnosti SDH Drvalovice 

 

Dne 11. května 2011 se v odpoledních hodinách členové SDH Drvalovice, a 

hlavně dětská část naší obce, aktivně připojilo k akci „Den Země“ uspořádalo 

jarní úklid v areálu výletiště „Sadu Svobody“ v Drvalovicích a na přístupových 

komunikacích v Drvalovicích. 

Celkem se zúčastnilo 11 dětí a 6 aktivních členů SDH. 

Akci přálo pěkné počasí. Děti a dospělí pak odcházeli s dobrou náladou 

od plápolajícícho táboráku. Uklidili jsme okolí, kde ţijeme, máme radost z čisté 

přírody a za rok akci určitě rádi zopakujeme. 

Dne 28. května 2011 bojovalo naše druţstvo SDH Drvalovice v okrskové 

soutěţi v poţárním útoku, v kategorii starších muţů, která se konala v obci 

Borotín. Celkově 26 soutěţících druţstev dokázalo překonat studené vytrvalé 

deštivé počasí tohoto sobotního dne a svými výsledky spolehlivě dávalo na 

vědomí svou připravenost. 

Své obci naše druţstvo pod vedením velitele bratra Geršla rozhodně hanbu 

neudělalo. K průběhu naší akce lze jen konstatovat uspokojení s bezchybným 

splněním daného úkolu, a to jak s rozestavěním startovní základny, 

zprovozněním stříkačky, nasátím vody a rozvinutím hadic, tak i s cestou od 

rozdělovače k samotnému nástřiku terčů. 

I výkony ostatních druţstev byly vyrovnané. Rozdíly dosaţených výsledků se 

počítaly jen v pár vteřinách. Skromně uvádím - povedlo se nám to. Vyuţívám 

této moţnosti a chválím všechny aktivní členy SDH. 

V měsíci květnu se po dlouhodobém úsilí podařilo dovybavit členy SDH 

Drválovice osmi kusy nových uniforem. K finančnímu zvládnutí této akce  nám 

téţ rozhodně pomohla získaná dotace z naší obce. V nových uniformách pak 

budeme moci lépe reprezentovat náš sbor a dále úspěšně rozvíjet svou činnost.   

Za SDH Drválovice - jednatel K.Valenta 
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Informace o činnosti Mladých hasičů 

 

Dne 21.5. 2011 se druţstvo starších ţáků zúčastnilo jarního 

kola Hry plamen v Doubravici nad Svitavou, kde obsadilo 

18.místo ze 42 druţstev. Dále pak 4.6.2011 se obě druţstva 

zúčastnila soutěţe O pohár starosty obce Šebetov. Tato soutěţ se dětem moc 

nepovedla . Mladší ţáci obsadili 8.místo a starší 10.místo.  

 

5.7.2011 starší ţáci zabojovali v Roubanině a vybojovali krásné 2.místo. Jelikoţ 

se mladší ţáci soutěţe v Roubanině neúčastnili, jeli jsme v neděli 10.7 na 

Velenov,  kde naši tygříci obsadili 4.místo na PÚ s časem 27,4 vteřin. 

OSH Blansko se rozhodlo zřídit Ligu mládeţe, kde probíhá bodování tímto 

způsobem:  prvních 20 druţstev získává body od 20-1 . 

Naše druţstvo starších ţáků je v Lize mládeţe na 13.místě z 53.druţstev, coţ je 

podle našeho názoru velice dobré umístění. 

 

Nakonec bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří přispěli starým papírem 

našim mladým hasičům na uniformy. Celkem jsme nasbírali 1244 kg .V 

budoucnu bychom chtěli pořádat další sběr papíru .  

Za Mladé hasiče Tereza Pavlíková 

 

 

Červencové pranostiky 

Déšť svaté Markéty trvá dvě neděle a špatný čas na sklizeň obilí přivede. 

V červenci je na dvoře pusto, ale na polích husto. 

O svaté Anně ţitečko se naţne. 

Na svatého Jakuba brambor prvá úroda. 
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Srpnové pranostiky 

Hřmí-li, kdyţ je slunce na Ivu, znamená to škodu na ţitě a ječmenu. 

Srpnové velké rosy, oznamují pěkné časy. 

Kdyţ srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje. 

 

 

Pozvánka na volejbalový turnaj 

 

TJ Sokol Vanovice zve všechny občany, především příznivce sportu a dobré 

nálady, na jiţ 7. ročník volejbalového turnaje smíšených týmů, který se 

uskuteční v sobotu 13. srpna na víceúčelovém hřišti za KD ve Vanovicích. Po 

celý den bude připraveno bohaté občerstvení včetně točeného piva a uzeného 

masa. Zahájení turnaje v 8:30, po skončení bude následovat přátelské posezení s 

reprodukovanou hudbou. 

 

 

Tenisový memoriál Jiřího Dokoupila 

V sobotu 9. července proběhl na víceúčelovém hřišti ve Vanovicích jiţ 6. ročník 

tenisového memoriálu Jiřího Dokoupila. Turnaje se zúčastnilo 10 hráčů, kteří 

museli bojovat nejen se soupeři, ale i s úmorným vedrem, které na kurtu po celý 

den panovalo. Mezi účastníky chyběl z rodinných důvodů vítěz posledních dvou 

ročníků Patrik Moskal, a tak se čekal tuhý boj o uvolněný trůn. Hned v předkole 

se s turnajem rozloučil jeden z favoritů Zdeněk Zoubek starší, který v rodinném 

souboji podlehl svému synovi Zdeňkovi. Los prvního kola si vůbec s hráči 

pohrál, protoţe kromě této rodinné dvojice se spolu střetli ještě Petr Sedlák 

starší s Petrem Sedlákem mladším a také byl k vidění souboj bratrů Karlíčků. 

Navzdory tropickému počasí se hrál kvalitní tenis, který přinášel vyrovnané a 

atraktivní zápasy. V prvním semifinále Jakub Karlíček zázračně otočil špatně 

rozehraný zápas s Radkem Chlupem a poprvé v historii se probojoval do finále. 

V něm ho čekal Zbyněk Tajovský, který ve druhém semifinále přehrál po boji 

Michala Gonšora. Ten si nakonec odnesl pohár za 3. místo po vítězství nad 
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Radkem Chlupem. Finále se po dohodě hrálo na dva vítězné sety, coţ se ukázalo 

jako výhoda pro lépe fyzicky připraveného Jakuba Karlíčka, který se po výhře 

2:1 na sety mohl zaslouţeně radovat z titulu tenisového šampiona Vanovic.  

Zbyněk Tajovský 

 

 

Informace pro občany 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích 

od 8 do 12 hodin: 

 

Červenec 

23.7. MUDr. Pernicová Boskovice, Vodní  95 (Minerva) 516 494 138  

24.7. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319  

30.7. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665  

31.7. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429  516 472 227  

         

Srpen                

6.8. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018  

7.8. MUDr. Ţilka Benešov, 19 516 467 313  

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

14.8. MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 456 109  

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

21.8. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95 (Minerva)  516 494 204  

27.8. MUDr. Chatrná  Boskovice, Lidická 10 537 021 298  

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

Září            

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

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

10.9. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95 (Minerva)  516 494 380  

11.9. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

 

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111 - Po - pá 

17 - 7h, so, ne a sv. 17 - 24h. 
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TJ SOKOL Vanovice 

Cvičili  jsme v Lausanne 

Ve dnech 10. – 16. 7. 2011 se ve 

švýcarském městě Lausanne konala 

14. světová gymnaestráda. Akce je 

určena pro amatérské gymnasty a 

cvičence hromadných skladeb. Pořádá 

ji Světová gymnastická federace 

jednou za 4 roky. Gymnaestráda není 

soutěţní, ale přehlídková. Zúčastnilo 

se jí 20 000 sportovců z 54 zemí pěti 

kontinentů. Česká republika se 

prezentovala několika skladbami pódiovými a dvěma skladbami hromadnými. 

Jednu hromadnou nacvičila Česká obec 

sokolská, ve druhé se prezentovali cvičenci 

České asociace sportu pro všechny. 

A právě v posledně jmenované účinkovalo 

i pět členů Tělovýchovné jednoty Sokol 

Vanovice, kteří vytrvali z původně 

šestnácti přihlášených k nácviku: František 

Kubín, Adam Roza, Jitka Přikrylová, 

Alena Javůrková a Petra Javůrková. 

Na Olympijském stadionu jsme skladbu zacvičili ve dvou dnech v plném 

provedení a ve zkrácené verzi i při slavnostním zakončení Gymnaestrády. Celý 

týden se velice vydařil, přálo i počasí a 

všichni účastníci si od Ţenevského 

jezera odvezli nezapomenutelné 

záţitky. 

Příští rok bude skladba předvedena na 

Všesokolském sletu v Praze a ve 

Vanovicích bude k vidění při oslavách 

100. výročí zaloţení naší TJ.   

František Kubín 
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Poděkování občanům 

 

Sbor dobrovolných hasičů Vanovice děkuje všem občanům, kteří přispěli na 

slavnostní hasičský prapor . Sbírkou se podařilo získat částku 17 360,- Kč. 

Pořizovací částka jiţ byla uhrazena  

Prapor jsme byli osobně převzít 23.6.2011 ve firmě Velebný a Fam v Ústí nad 

Orlicí. 

 

 

 

Jubilanti v měsíci červenci a srpnu 2011 

 

Ambroz Ladislav  75 let 
Geršl Evžen   70 let 
Kalabusová Alena  55 let 
Nečas Miroslav  55 let 
Nováková Marie  85 let 
Poláková Emilie  83 let 
Sedláčková Hana  80 let 
Zemánek Petr  65 let 

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

let života. 

Zpravodaj Vanovic - Drvalovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: 
ucetni.vanovice@seznam.cz 


