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Váţení spoluobčané,  

asi si řada z vás v posledních týdnech kladla otázku, co se to na Obecním úřadě děje (děje-li se 

vůbec něco), ţe marně čekáte na nové číslo našeho Zpravodaje. Důvod zdrţení je zcela obyčejný: 

nestíháme. Podle usnesení zastupitelstva má Zpravodaj vyjít vţdy do 7 dnů od zasedání OZ. V únoru 

jsme se ale dostaly (já a paní účetní) do skluzu díky obecnímu plesu, který jsme musely chystat. A protoţe se blíţil 

termín dalšího řádného zasedání, rozhodly jsme se tentokrát jedno číslo vynechat a všechny potřebné a důleţité 

informace uvést ve dvojčísle. 

V těchto dnech jsem vystavila většinu faktur vodného (díky zlomené ruce mi to zabralo víc času, neţ jsem původně 

plánovala), v nejbliţších dnech je všichni obdrţíte a do konce března bychom vodné rádi vybrali.  Současně budeme 

vybírat poplatky za domovní odpad a za psy. Termín, kdy se poplatky budou vybírat v Drválovicích, včas ohlásíme 

(drválovičtí tedy nebudou muset chodit do Vanovic). Při kontrole jsme ovšem zjistili, ţe někteří z vás jste zapomněli 

odevzdat odčítací lístky. Prosíme, abyste tak učinili co nejdříve. 

S polevením mrazů se začaly projevovat nové vady na našem vodovodním řadu. Prosíme všechny o trpělivost 

v případě potíţí s dodávkami vody během nezbytných oprav. Zároveň děkuji panu Miroslavu Přibylovi za jeho 

nasazení, s jakým se vţdy snaţí vzniklé problémy řešit. 

Bohuţel se začaly objevovat případy, kdy děti ruší spoluobčany svými „hrami“ – dá-li se za hru pokládat zvonění na 

zvonky, házení předmětů do oken atd. Chtěla bych připomenout všem rodičům, ţe jsou za své děti odpovědní i ve 

chvílích jejich her a volnočasových aktivit.  



Ozvala se nám Diakonie Broumov, organizace, která se zabývá sběrem, tříděním a zpracováváním pouţitého šatstva. 

Protoţe řada z vás o tuto akci uţ v uplynulých letech projevila zájem, rádi bychom její nabídky vyuţili i letos. Akce 

ovšem neproběhne dřív, neţ v první polovině  měsíce dubna. Přesný termín včas oznámíme. 

Ještě se chci vrátit k 5. Obecnímu plesu. Letos se velkou měrou na jeho organizování podíleli členové vanovického 

SDH. Děkuji jim za jejich nasazení, energii i čas, který akci věnovali. Ještě jednou děkujeme také všem sponzorům, 

díky jejichţ darům byla tombola tak bohatá. Výtěţek plesu pouţijí na pořízení praporu pro svou jednotku. Myslím, ţe 

peníze, které zúčastnění na plese „nechali“, jdou na dobrou investici. 

Ještě jednou bych ráda vyzvala drválovické občany, aby pouţívali vodu z vodovodního řadu. Stále ještě není 

zpoplatněna, i kdyţ rozbory začínají ukazovat na její stále se zlepšující kvalitu. Budeme vděčni za vaše „echo“ – jak 

jste s vodou spokojeni atd. A prosíme, ozvěte se dřív, neţ OZ rozhodne, ţe vodu zpoplatní. 

Pro ty, kdo mají rádi kulturu a fandí amatérským divadelním souborům, mám dobrou zprávu. 12. března 2011 od 

18.00 hod zahraje divadelní spolek Nahoď z Vranové divadelní komedii G. Searniciho a R. Tarabusiho Kaviár nebo 

čočka. Vstupné jako obvykle dobrovolné. Všechny zveme. 

 

Informace z OÚ Vanovice 

Oznamujeme všem občanům Drvalovic, kteří pouţívají místní kašnovou vodu, ţe tato voda není obcí nijak upravovaná 

a nejsou z ní odebírány ţádné vzorky, nesplňuje tedy parametry pitné vody. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, ţe odběr kašnové vody nebude zpoplatněn a ţe jakékoli opravy či údrţbu vodovodních 

přípojek kašnové vody si budou vlastníci hradit sami. 

 

Vybírání poplatků 

Poplatky za svoz komunálního odpadu, za psy a za vodu bude Obecní úřad Vanovice vybírat od 7. března do 31. 

března 2011 vţdy v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu. Kdy se budou vybírat poplatky v Drvalovicích předem 

vyhlásíme místním rozhlasem. 

Poplatky za TKO, psy a vodu zůstávají beze změny, tj. TKO 450,- Kč/osoba/rok (chataři,chalupáři - 500,- 

Kč/objekt/rok), psi 50,-Kč/1.pes/rok (70,-Kč/kaţdý další pes/rok) a vodné 30,-Kč/m
3
. 

 

 

!!VÝZVA!! 

Na svém posledním řádném zasedání ZO přijalo novou vyhlášku o odpadech. V souvislosti s tím vyzýváme všechny, 

kdo nezaplatili za svoz tuhého domovního odpadu za rok 2010, aby tak neprodleně na OÚ učinili, nejpozději však do 

15.3.2011. Kdo tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, ţe mu bude zaslán platební výměr (v němţ jsou samozřejmě 

vyčísleny i sankce) a v případě neposlechnutí se vystavuje zásahu exekutora. 

 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 

Jak uţ všichni víme, bude v měsíci březnu probíhat (podle zákona č. 296/2009 Sb.) na území našeho státu sčítání lidu, 

domů a bytů. Sčítáním se koná jednotně v roce 2011 ve všech členských státech EU podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU č. 763/2008. 



Rozhodným okamţikem sčítání, tj. okamţikem, k němuţ se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. 

na sobotu 26. března 2011. Za kaţdou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za kaţdou domácnost jeden bytový 

list a za kaţdý dům určený k bydlení jeden domovní list. 

Sčítací komisaři budou letos z řad České pošty, jejich jméno, příjmení a číslo průkazu bude vyvěšeno na úřední desce 

OÚ i na www.stránkách obce. Tam najdete i všechny důleţité informace týkající se sčítání, a to nejpozději 14 

kalendářních dnů před rozhodným okamţikem. Chceme připomenout, ţe sčítací komisaři jsou vázáni slibem 

mlčenlivosti. 

Při sčítání máme letos poprvé moţnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. Podrobné pokyny se dozvíte na 

informačních letácích vydaných ČSÚ a doručených do kaţdé domácnosti a na internetových stránkách www.scitani.cz. 

Formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ www.czso.cz. Ten, kdo by této příleţitosti chtěl vyuţít a nemá přístup i 

internetu, tak můţe učinit na OÚ nebo v místní knihovně.  

Účastnit se sčítání lidu je povinné a nesplnění této povinnosti je přestupkem.  

 

Informace ze školy 

 

Dne 18. ledna proběhl na naší škole zápis dětí do 1. ročníku. K zápisu přišly čtyři děti: Karolína Dvorská, Adéla 

Gonšorová, Josef Klika a Maxmilián Ladislav Skuda. Do prvního ročníku však nastoupí jen dvě děti - Adélka 

Gonšorová a Maxmilián L. Skuda. Rodiče zbývajících dětí si zaţádali o odklad školní docházky o jeden rok. 

 

Dne 22. února do Vanovic přijela hudební skupina MARBO se svým programem: "Ţádný muzikant z nebe nespadl" . 

Na tento koncert jsme téţ pozvali děti a ţáky ze ZŠ a MŠ Vísky. 

 

Naše škola i v letošním školním roce pokračuje ve školním programu RECYKLOHRANÍ a v jeho rámci sbíráme v 

prostorách školy do určených sběrných nádob pouţité baterie a drobná elektrozařízení: rádia, radiobudíky, DVD 

přehrávače, MP3 přehrávače, walkmany, discmany, videokamery, fotoaparáty, klávesnice, myši, kalkulačky, telefony, 

mobily, rychlovarné konvice, ţehličky, fény, holicí strojky, autíčka na dálkové ovládání, digitální hry.  

 

 

Tímto vás žádáme o pomoc při sběru nefunkčních elektrospotřebičů a baterií a za pomoc předem děkujeme.  

 

 

 

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Vanovice. 

 

 

Usnesení z 6. řádného zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.1.2011 

Místo konání a zahájení:  OÚ Vanovice, v 18:00 hodin 

Přítomni : Bc. Sv. Dračka,  Mgr. L. Freitingerová,  J.  Pavlík, J. Pinkava, M. Přibyl 

Omluveni: P. Dvořáček, Kv. Sedláček, M. Chalupa, J. Číţek 

Zapisovatel: Bc. Svatopluk Dračka 

Ověřovatelé Miroslav Přibyl, Jiří Pinkava 

(jednohlasně schváleno) 

http://www.stránkách/
http://www.scitani.cz/
http://www.czso.cz/


 

Program zasedání: 

1) Kontrola usnesení ze 4. řádného a 5. mimořádného zastupitelstva obce 

2) Projednání fakturace vodného v Drválovicích 

3) Stanovení výše příspěvku pro ZŠ a MŠ Vanovice na rok 2011 

4) Projednání moţnosti získání dotačních titulů z dotací JmK 

5) Projednání změny ÚP č. 5 

6) Různé 

7) Návrh usnesení a závěr 

 

(jednohlasně schváleno) 

 

ZO bere na vědomí: 

 

o topné hlavice v KD ve Vanovicích budou z tech. důvodů instalovány aţ po ukončení topné sezóny (ad1.1)  

o sběrný kontejner na zářivky se z důvodu nevýhodných podmínek pro obec nebude zřizovat (ad 1.2) 

o ostatní uloţené úkoly byly splněny, část úkolů, které byly uloţeny k provedení starostovi, byly vyřízeny 

místostarostkou obce (ad 1.3) 

písemný podnět občanů, jehoţ předmětem je poškození obecní lesní cesty v k.ú. Vanovice v místech zv. 

Rozbořilova Luţe, ke kterému mělo dojít v roce 2010 při stahování dřeva. Budou provedeny kroky ke zjištění 

osob, které cestu poškodily, aby ji uvedly do původního stavu (ad 6.4) 

o informaci o změně ÚP obce Knínice u Boskovic (ad 6.5) 

o předběţný návrh na investiční akce v roce 2011 s tím, ţe jejich realizace bude záviset na volných fin. 

prostředcích obce. Konkrétní investiční akce pak budou upřesněny na dalším řádném jednání zastupitelstva 

obce (ad 6.8) 

o další termín řádného zasedání  zastupitelstva obce byl stanoven na 21.2.2011 v 18.00 hodin v zasedací 

místnosti OÚ ve Vanovicích (ad 6.10) 

 

 

ZO zamítá : 

 

 

ZO schvaluje: 

 

o k fakturaci vodného v Drválovicích nebude prozatím z důvodu občasných problémů s kvalitou vody přistoupeno, 

jedná se však o přechodné rozhodnutí, tato otázka bude znovu otevřena po instalaci a odzkoušení oběhového 

čerpadla, v důsledku čehoţ by se měla kvalita vody zůstat neměnná a vyhovující (ad 2.1) 

o fin.  příspěvek  pro ZŠ a MŠ Vanovice na prvních 6 měsíců roku 2011, byl v reakci na ţádost ředitelky školy 

zvýšen na celkovou částku 192.000,- Kč, coţ je proti stejnému období roku 2010 zvýšení  o 12.000,- Kč. 

Výše příspěvku na druhou polovinu roku 2011, bude předmětem dalšího jednání. Současně bude vedení školy ze 

strany místostarostky vyzváno k vypracování fin. rozvahy, směřující k úspoře energií, potřebných k zajištění 

provozu školy a k vedení měsíční evidence stavu vodoměru, plynoměru a elektroměru (ad 3.1) 

o Obec Vanovice v roce 2011 bude z dotací poskytovaných JmK ţádat o poskytnutí dotace na úroky z úvěrů 

splácených obcí (dotační titul č.8 – dotace na úroky z úvěrů na investiční akce k rozvoji obcí.) a o dotace na 

projekt zateplení budovy ZŠ a MŠ Vanovice, spojený s projektem na provedení technických úprav, směřujících 

ke sníţení nákladů na energie, potřebných k zajištění provozu školy (dotační titul č. 5 – projekty obcí ze 

socioekonomicky slabších regionů) (ad 4.1) 

o ţádost Stanislava Pánka o změnu ÚP obce Vanovice, část Drválovice, týkající se změny vyuţití pozemků p.č. 

312/4, 312/4 a 312/6 na novou plochu k bydlení (ad 5.1) 

o příspěvek ve výši 20.000,- Kč do Svazku obcí Malá Haná (ad 6.1) 

o ţádost Lenky Audyové o pokácení ovocných stromů na parcele č. 433/5, k.ú. Vanovice (ad 6.3) 



o způsob řešení stavu neuhrazených závazků za odběr pitné vody v r. 2009. Vzhledem k tomu, ţe dluţníci neplní 

dohodnutý splátkový kalendář, bude jim zaslána písemná výzva k uhrazení celého dluhu s tím, ţe pokud 

v termínu do 15.2.2011svoje závazky neuhradí, bude jim dne 16.2.2011 v 09.00 hodin uzavřen přívod vody a 

odpojen vodoměr (ad 6.6) 

o v souvislosti se zveřejněnou  výzvou, jejímţ předmětem je nabídka na získání zakázky malého rozsahu 

(modernizace Kulturního domu v obci Vanovice), bude k této výzvě připojen dodatek č. 1, jehoţ obsahem bude 

slepý rozpočet, upřesňující poţadavky na technické provedení modernizace. Dodatek bude zveřejněn stejným 

způsobem, jako původní výzva (ad 6.7) 

o bude upuštěno od vybírání plateb za odběr uţitkové kašnové vody v Drválovicích. Obec současně upouští od 

další údrţby tohoto vodního zdroje, jakoţ i od údrţby jeho vodovodního potrubí (ad 6.9) 

 

ZO ukládá: 

 

starostovi 

o zabezpečit zpracování návrhu změny č. V územního plánu obce Vanovice do příštího ZO 

 

 

místostarostce  

o informovat ředitelku ZŠ a MŠ Vanovice o výsledku projednání její ţádosti o příspěvek na rok 2011 (ad 3.1) 

o vypracovat písemnou výzvu dluţníkům za odběr pitné vody (ad 6.6) 

o vypracovat dodatek ke smlouvě, jejímţ předmětem jsou podmínky zapůjčení obecného ţebříku (ad 6.2) 

účetní 

o doručit dluţníkům výzvu vypracovanou ze strany místostarostky (ad 6.6) 

o zveřejnit dodatek č. 1 k nabídce na získání zakázky malého rozsahu (ad 6.7) 

 

Návrh usnesení byl schválen (jednohlasně schváleno) 

zasedání ukončeno dne 24.1.2011 v 21.10 hodin.  

Příští řádné zasedání ZO se bude konat dne 21. března 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vanovice. 

 

 

Usnesení ze  7. řádného zasedání zastupitelstva obce konaného  21.2.2010 od 18:00 hodin 

Přítomní : J. Číţek, Bc. Sv. Dračka, P. Dvořáček, Mgr. L. Freitingerová, M. Chalupa,  J.  Pavlík, J. Pinkava, 

M. Přibyl 

Omluven: Kv. Sedláček 

Zapisovatelka: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Josef Číţek,  Bc. Sv. Dračka 

 

Program zasedání: 

1. Kontrola plnění usnesení z 6. řádného zasedání ZO 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Projednání stanoviska výběrového řízení na modernizaci KD Vanovice 

4. Schválení dotačního titulu na projekty v rámci PRV Jm kraje na rok 2011 

5. Projednání nabídky na zpracování projektu na zateplení ZŠ Vanovice 

6. Stanovení výše příspěvku pro r. 2011 ZŠ + MŠ Vanovice 

7. Projednání přípravy rozpočtu na r. 2011 



8. Různé 

9. Návrh usnesení a závěr 

 

Program jednání byl jednohlasně schválen 

ad 1. Kontrola plnění usnesení z 6. řádného zasedání ZO 

 

jednohlasně schváleno 

 

ad 2. Zpráva o činnosti výborů 

Předsedové Kontrolního výboru, Kulturně-školského výboru a Osadního výboru pro Drvalovice podali zprávu o 

činnostech jednotlivých výborů. 

 

jednohlasně schváleno 

 

ad 3. Projednání stanoviska výběrové komise 

Výběrová komise doporučila  zastupitelstvu obce, aby bylo zrušeno stávající výběrové řízení na Modernizaci KD ve 

Vanovicích a byla vypsána nová výzva k podání nabídky na získání zakázky malého rozsahu na Modernizaci KD ve 

Vanovicích. 

 

bere na vědomí 

 

Zastupitelstvo podpořilo doporučení výběrové komise a vyuţilo práva odmítnutí všech předloţených nabídek a 

neuzavření smlouvy s ţádným z uchazečů bez udání důvodů. 

jednohlasně schváleno 

 

Předseda výběrové komise seznámil zastupitelstvo s návrhem nové podoby výzvy k podání nabídky na získání zakázky 

malého rozsahu na Modernizaci KD ve Vanovicích. Zastupitelstvo návrh podpořilo. 

 

jednohlasně schváleno 

 

ad 4. Schválení dotačního titulu na projekty v rámci PRV Jm kraje na rok 2011 

Zastupitelstvo upouští od svého předchozího rozhodnutí ze dne 24. ledna 2011 vyuţít dotaci na zateplení školy 

a rozhodlo se pro jiný dotační titul a to Oprava místních komunikací. 

 

jednohlasně schváleno 

 

ad 5. Projednání nabídky na zpracování projektu na zateplení ZŠ Vanovice 

Zastupitelstvo projednalo nabídku na zpracování projektu na zateplení ZŠ Vanovice a rozhodlo se odloţit zpracování 

projektu na příští rok. 

 

pro 5 zastupitelů, zdrželo se 0 zastupitelů, proti 3 zastupitelé 

 

ad 6. Stanovení výše příspěvku pro r. 2011 ZŠ + MŠ Vanovice 

Zastupitelstvo znovu otevřelo otázku příspěvku ZŠ a MŠ Vanovice na r. 2011.  Stanovilo pro letošní rok příspěvek 

škole ve výši 372.000,- Kč. 

 

jednohlasně schváleno 

 

ad 7. Projednání přípravy rozpočtu na r. 2011 

Zastupitelstvo tento bod odloţilo na příští řádné zasedání zastupitelstva obce, na kterém se bude projednávat návrh 

rozpočtu a schvalovat rozpočet na r. 2011. 

 

jednohlasně schváleno 



 

ad 8. Různé 

a) Zastupitelstvo obce doporučilo ředitelce ZŠ a MŠ Vanovice zavedení poplatku ve výši 400,- Kč/měsíc od 1.4.2011 

pro děti, které navštěvují MŠ Vanovice a nemají ve Vanovicích nebo Drvalovicích trvalý pobyt. Způsob vybírání 

se ponechává na uváţení vedení školy  

 

pro 5 zastupitelů, zdrželo se 0 zastupitelů, proti 3 zastupitelé 

 

b) modernizace zabezpečovacího systému na Obecním úřadě  

jednohlasně schváleno 

 

c) Vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za shromaţďování a svoz TKO  

jednohlasně schváleno 

 

d) ţádost sl. Dvořáčkové o odstoupení od kupní smlouvy na stavební pozemek v Drvalovicích 

 

bere se na vědomí 

 

e) ţádost Spolku pro obnovu venkova o roční příspěvek ve výši 1.500,- Kč/r.2011 

 

pro 7, zdržel se 1, proti 0 

 

f) ţádost pana Klobásy o vykácení 5 ovocných stromů na p.č. 103 

 

pro 7, zdržel se 1, proti 0 

 

g) ţádost pana Krajcingera o vykácení 3 třešní na pozemku v oblasti „Stádel“ 

 

pro 7, zdržel se 1, proti 0 

 

h) Návrh starosty, ţe by dne 12.3.2011 v KD Vanovice mohl vystoupit ochotnický soubor z Vranové 

 

jednohlasně schváleno 

 

Úkoly: 

1) pan Přibyl zjistí moţnosti připojení oběhového čerpadla na Drvalovský vodovod 

2) pan Pavlík zjistí, jaké jsou moţnosti úspory plynu ve škole  

3) pan Dvořáček do konce týdne podá obě ţádosti o dotace na JmK  v Brně 

4) pan Dvořáček osloví 3 firmy v souvislosti s Opravou místních komunikací 

5) pan Pavlík sestaví dopis pro Agrospol ohledně siláţní jámy v Drválovicích 

6) sl. Zouharová upozorní dluţníky na nedoplatek za TKO r. 2010, aby do 15.3.201 zaplatili dluţnou částku a 

v případě, ţe tak neučiní, bude jim neprodleně doručen platební výměr 

7) sl. Zouharová napíše a rozešle vyrozumění o odstoupení od výběrového řízení a vypsání nového 

8) sl. Zouharová vyvěsí novou výzvu k podání nabídky na získání zakázky malého rozsahu na Modernizaci KD 

Vanovice 

9) pan Přibyl na mezi za Holmanovými vysází 3 jasany 

 

Usnesení jednohlasně schváleno 

 

 

 



Okresní soutěž I.  Okresní přebor II. 
1. Okrouhlá "A" 11 9 1 1 136:62 30  1. Kunštát "A" 11 9 0 2 128:70 29 

2. Bořitov "B" 11 8 1 2 131:67 28  2. Rudice "A" 11 7 1 3 111:87 26 

3. Lh. Rapotina "A" 11 7 2 2 122:76 27  3. Adamov "A" 11 6 2 3 118:80 25 

4. Kuničky "A" 11 7 0 4 124:74 25  4. Voděrady "B" 11 6 2 3 107:91 25 

5. Voděrady "C" 11 7 0 4 109:89 25  5. Veselice "A" 11 7 0 4 109:89 25 

6. Vysočina "D" 11 6 1 4 103:95 24  6. Šošůvka "B" 11 4 3 4 103:95 22 

7. Velenov "A" 11 6 0 5 103:95 23  7. Ţďárná "B" 11 4 3 4 96:102 22 

8. Vanovice "C" 11 5 0 6 100:98 21  8. Bořitov "A" 11 4 2 5 95:103 21 

9. Němčice "C" 11 4 0 7 77:121 19  9. Zbraslavec "C" 11 5 0 6 98:100 21 

10. Petrovice "D" 11 2 1 8 70:128 16  10. Vanovice "A" 11 4 1 6 98:100 20 
11. Ţďárná "C" 11 1 2 8 67:131 15  11. Němčice "A" 11 3 0 8 96:102 17 

12. Bořitov "C" 11 0 0 11 46:152 11  12. Jestřebí "B" 11 0 0 11 29:169 11 

                    

Okresní přebor IV.           

1. Olešnice "A" 11 10 1 0 144:54 32          

2. Svitávka "B" 11 7 3 1 121:77 28          

3. Šošůvka "C" 11 7 1 3 116:82 26          

4. Rájec "B" 11 6 2 3 109:89 25          

5. Letovice "B" 11 6 2 3 94:104 25          

6. Vanovice "B" 11 5 2 4 110:88 23          

7. Kunštát "B" 11 5 0 6 105:93 21          

8. Rohozec "C" 11 4 2 5 92:106 21          

9. Petrovice "C" 11 4 0 7 88:110 19          

10. Křetín "D" 11 3 1 7 82:116 18          

11. Zbraslavec "D" 11 1 0 10 57:141 13          

12. Němčice "B" 11 1 0 10 70:128 13          

 

 

10. kolo  

Šošůvka „B“ – Vanovice „A“ 11:7  Vanovice „B“– Olešnice „A“ 8:10 

Tajovský  4,5    Kubín P. 4 

Novák  1,5    Gonšor M. 2 

Gonšor M. 1    Gonšor P. 1 

      Dokoupil 1 

Velenov „A“ – Vanovice „C“ 12:6 

Gonšor P.  2 

Dokoupil 2 

Chlup  1 

Kalas M. 1 

 

11. kolo 

Vanovice „A“ – Adamov 17:11   Šošůvka „C“ – Vanovice „B“ 14:4 

Novák   2,5    Lebiš P. st. 4 

Kubín Fr. 2    Gonšor M. 1 

Tajovský 1,5    Gonšor P. 1 

Gonšor M. 1 

 
Vanovice „C“ – Bořitov „B“ 6: 12 



Gonšor P. 4 

Chlup R. 1,5 

Kalas M. 0,5 

 

 

Šachy 

 

5. kolo      6. kolo 

Rovečné „B“ – Vanovice 2,5:2,5  Němčice – Vanovice 2,5:2,5 

Turzo  1    Hrabal P. 1 

Přibyl M. st. 1    Turzo  0,5 

Hrabal P. 0,5    Přibyl M. st. 0,5 

      Audy L. 0,5 

7. kolo 

Vanovice – Kunštát 1,5:3,5 

Turzo  1,5 

Kubín Fr. 0,5 

 

 

SPORT 

Stolní tenis 

9. kolo 

 

Vanovice „A“ – Zbraslavec „C“ 10:8  Letovice „B“ – Vanovice „B“ 11:7 

Tajovský 3,5    Gonšor M.  2,5 

Novák  3,5    Gonšor P. 2 

Kubín Fr. 1,5    Kubín P. 1,5 

Gonšor M. 1,5    Ševčík  1 

 

 

Vanovice „C“ – Voděrady „C“ 8:10 

Gonšor P.  4 

Ševčík  3 

Chalupa 1 

 

 

Informace pro občany 

 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 12 hodin: 

Únor  

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

27.2. MUDr. Ţilka Benešov, 19 516 467 313 Březen  

 

Březen 

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

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

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

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

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

20.3. MUDr. Chatrná  Boskovice, Lidická 8 516 453 998  

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

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

 

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111 - Po - pá 17 - 7h, so, ne a sv. 17 - 24h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy:  26. února 2011 

Kde:  KD Vanovice 

Začátek: 16:00 hodin 

Hraje:  Jiří Rosenberg ze Šebetova 

 

 

 

 

 

Jubilanti v měsíci únoru a březnu 2011 

 

Bohatec Josef  Drvalovice 19 80 let 
Dvorský Radomír Vanovice 49 50 let 
Chalupová Marie  Vanovice 110 87 let 
Chladil Zdeněk  Vanovice 9 70 let 
Chramostová Jarmila Vanovice 27 83 let 
Krejčí Miroslav  Vanovice 7 50 let 
Nečasová Jiřina  Vanovice 149 82 let 
Nečasová Zdeňka Vanovice 179 50 let 
Palbuchta Jaroslav Drvalovice 56 80 let 
Šenk Lubomír  Vanovice 145 86 let 
 
 

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

 

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

 


