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Vážení spoluobčané,  

skončil další školní rok, nastal čas prázdnin a dovolených, a my bychom 

opět rádi podali zprávu o tom, co se podařilo v uplynulých měsících 

uskutečnit.  

S předstihem byly ukončeny práce na rekonstrukci sociálního zařízení v KD. Na tuto akci 

jsme získali dotaci 200 000 Kč z rozpočtu JmK. Jsme rádi, že jsme se do této akce 

konečně pustili a že se vydařila. A doufáme, že si toto zázemí budeme všichni nejenom 

užívat, ale také dostatečně šetřit a hýčkat.  

V těchto dnech začne rekonstrukce knihovny ve Vanovicích (i na tuto akci jsme získali 

dotaci z rozpočtu JmK). Knihovna bude rozšířena o další prostory, již jsme zadali výrobu 

nového nábytku.  Vznikne tak prostor k organizování různých doprovodných akcí. A 

věříme, že do takto upravené a vybavené knihovny najdou cestu noví čtenáři. 

Připomínám, že knihovna ve Vanovicích bude během prázdnin uzavřená. 

Zároveň začne další akce – totiž výměna zdrojů tepla v KD (chystáme instalaci 

úspornějších kotlů) a rekuperace (to prý funguje tak, že se nejprve robury sál vytopí, 

potom se vypnou a „poběží“ pouze rekuperační jednotka, pomocí které se ohřátý 

vzduch, který se vždycky usadí u stropu, dostane pěkně do přízemí. Protože její pohon 

bude umístěn mimo sál, nemělo by to nikoho rušit. A účastníci divadelních představení, 

plesů, atd. nebudou rušeni opětovným spouštěním topidel ani nebudou muset oblékat 

další svetry, saka atd.) 

Podařilo se také vyčistit obě nádrže na požární vodu. Cetkovičtí hasiči přijeli se svým 

novým vozem plným vody, takže nádrže byly i dobře vypláchnuty. Ve Vanovicích už 

nateklo tolik vody, že se tam můžete koupat (připomínám, že na vlastní nebezpečí). Své 

psí miláčky ovšem nechte doma, ti do této nádrže mají vstup zakázán! V Drválovicích 

projde nádrž ještě nutnými opravami (je třeba vymazat spáry, aby neunikala voda). Pak 

i zde dojde k jejímu napuštění. 

Už také probíhá úprava dopravního automobilu pro SDH Vanovice dle našich 

požadavků. Upravený automobil by měl být dodán do konce srpna. Dosavadní DA prošel 

v uplynulém týdnu technickou kontrolou (klobouk dolů před těmi, kdo o něj pečují i 

těmi, kdo ho na  TK připravili – vždyť naší jednotce slouží už víc jak 35 let!) 

Během prázdnin dojde k výměně obou vchodových dveří ve škole. Jedny z nich přestaly 

vyhovovat současným předpisům, druhé jsou tak namáhány, že pomalu ale rychle 

přestaly plnit svou funkci (buď nešly zavřít nebo zas naopak otevřít..). 

Naše obec se přihlásila mezi organizátory veřejné služby. V současnosti zaměstnáváme 

dva lidi, kteří se do tohoto programu přihlásili a kterým by tak od srpna neměly 

klesnout dávky v nezaměstnanosti. 
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Už v uplynulém čísle Zpravodaje jsme upozorňovali na nešvar, zakládat černé skládky. 

Ani v nejmenším si nemyslíme, že by něco podobného měli na svědomí občané z naší 

obce. Bohužel byla objevena další – a to u výletiště v Drválovicích. Žádáme vás ale, 

pokud zahlédnete něco podezřelého (např. že někdo vykládá vysloužilé pneumatiky, 

zapáchající kuřata... na místě, kde je to více než nežádoucí), upozorněte na to některého 

zastupitele nebo přímo starostu obce. 

LF 

 
 
 
 
Usnesení z 36. zasedání OZ Vanovice konaného 24.5.2017 v Drválovicích 
 
Přítomni:      Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček,  
                        Bc. Svatopluk Dračka, Lenka Chalupová, Milan Geršl, Jiří Bohatec 
 
Omluven:     Martin Chalupa    
Ověřovatelé:   Bc. Sv. Dračka, Miroslav Přibyl 
 
Zapisovatel:    Mgr. Lenka Freitingerová  
 
Program:    

1. Kontrola plnění usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

4. Výběr firmy na dodávku DA pro SDH Vanovice 

5. Kupní smlouva  na ,,Dodání  DA pro SDH Vanovice“ 

6. Výběr firmy na akci: ,,KD Vanovice - větrání sálu s rekuperací a dohřevem, výměna 

zdrojů vytápění.“ 

7. Smlouva o dílo ,,KD Vanovice -větrání sálu s rekuperací a dohřevem, výměna 

zdrojů vytápění.“ 

8. Výběr firmy na dodávku nábytku do knihovny Vanovice 

9. Rozpočtové opatření 

10. Různé, závěr 

 
Usnesení č.: 

1/36: OZ schválilo program zasedání. 

2/36: OZ bere na vědomí plnění usnesení z  35. zasedání zastupitelstva obce 

3/36: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.   

4/36: OZ schvaluje  smlouvu o poskytnutí dotace s JMK na pořízení dopravního 

automobilu pro SDH Vanovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
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5/36: OZ schvaluje firmu Auto Trutnov s.r.o. jako dodavatele vozidla DA pro  SDH 

Vanovice 

6/36: OZ schvaluje kupní  smlouvu na dodání dopravního vozidla pro SDH Vanovice 

s firmou Auto Trutnov s.r.o.  a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

7/36: OZ schvaluje firmu TOVOP Jiří Dosedla  jako zhotovitele akce ,,KD Vanovice - 

větrání sálu s rekuperací a dohřevem, výměna zdrojů vytápění. 

8/36: OZ schvaluje  smlouvu o dílo na  akci ,,KD Vanovice - větrání sálu s rekuperací a 

dohřevem, výměna zdrojů vytápění„ s firmou Tovop Jiří Dosedla a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

9/36: OZ schvaluje firmu Ivo Kouřil na dodávku nábytku do knihovny Vanovice dle 

předložené cenové nabídky. 

10/36: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7 

11/36: OZ souhlasí s zařazením dětí z Pamětic do spádovosti ZŠ Vanovic. 

12/36: OZ bere na vědomí rezignaci Mgr. Lenky Freitingerové na funkci místostarostky 

a zastupitele obce Vanovice k 31.7.2017. 

 

 

 

Usnesení z 37. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 21.6.2017  
 
Přítomni:         Mgr. Lenka Freitingerová, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl, Petr Dvořáček, 

Martin Chalupa 
                        Bc. Svatopluk Dračka, Milan Geršl, Jiří Bohatec 
 
Omluven:   Lenka Chalupová 
Ověřovatelé:   Geršl Milan, Lenka Chalupová 
 
Zapisovatel:    Mgr. Lenka Freitingerová 
 
Program:    

1. Kontrola plnění usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Závěrečný účet obce za rok 2016 

4. Účetní závěrka obce za rok 2016 

5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Vanovice za rok 2016 

6. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK - KD sociální zařízení 

7. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK – Knihovna Vanovice 

8. Smlouva o právu provést stavbu 

9. Rozpočtové opatření 

10. Různé, závěr 
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Usnesení č.: 
1/37: OZ schválilo program zasedání. 
2/37: OZ bere na vědomí plnění usnesení 36. zasedání zastupitelstva obce. 
3/37: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.   
4/37: OZ obce Vanovice schvaluje závěrečný účet obce Vanovice za r. 2016 s výhradou a 

přijímá následující opatření: 

1. Obec bude postupovat v souladu s ustanovením § 147a odst. 1 a 2 písm. a) zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

2. Obec bude postupovat v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 

270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 

3. Obec bude postupovat v souladu s ustanovením § 40 písm. b) vyhlášky č. 
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. 

5/37: OZ schvaluje celoroční hospodaření obce Vanovice za r. 2016 (Účetní závěrku 

obce za r. 2016). 

6/37: OZ schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Vanovice za rok 2016. 

7/37 OZ schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 35 113,16 Kč 

do rezervního fondu organizace ZŠ a MŠ Vanovice. 

8/37: OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s JmK  na sociální zařízení v KD ve výši 
200 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

9/37: OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s JmK na rozšíření knihovny Vanovice 
ve výši 47 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

10/37: OZ schvaluje smlouvu o právu provést stavbu ČOV  na p.č. 297/16 v k.ú. 
Drválovice. 

11/37: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 8 (přílohou). 
12/37: OZ schvaluje podporu žádosti Agrospolu a.d. Knínice adresované Povodí Moravy 

o zatrubnění části toku pč. 1044 v kú. Vanovice v délce cca 100 m. 

13/37: OZ bere na vědomí zprávu starosty o jednání Svazku obcí pro výstavbu R43 dne 

12.6.2017. 

14/37: OZ bere na vědomí žádost podanou Pavlem Lébišem ml. o pronájem prostor 

hudební skupině „Od ucha k uchu“.  

15/37: OZ schvaluje smlouvu s firmou LOW a spol. s.r.o. na zpracování ,,Posouzení 

návrhu ÚP Vanovice dokumentací SEA“ v celkové hodnotě 48 400,-Kč s DPH a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

16/37: OZ  bere na vědomí písemnou rezignaci Mgr. Lenky Freitingerové na funkci 
místostarostky a zastupitele obce k 31.7.2017. 

17/37: OZ dle předložené žádosti souhlasí se stavbou garáže, skladu, hobby dílny, kotců 
pro psy a sklad na parcele 297/15. 

18/37: OZ vzalo na vědomí rozhodnutí KÚ JMK ze dne 14.6.2017 o navýšení počtu žáků 
v družině (na 20 žáků), informaci o rozpočtovém určení daní schváleného PS ČR 
ze dne 6.6.2017, informace kolaudačním souhlasu s užíváním stavby NN u KD 
(distribuční síť el. en), o využití veřejné služby dvěma osobami, informaci Mgr. P. 
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Kopeckého o možnosti snížit cenu dodávky plynu pro obec učiněním nové 
poptávky . 

19/37: OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2017 Lince bezpečí ve výši 5000 
Kč. 

20/37: Oz vzalo na vědomí informaci o nekvalitní vodě v Karlůvce a konstatovalo, že 
situaci bude dále sledovat (nastalá situace vznikla pravděpodobně opětovným 
napouštěním bazénů). 

21/37: OZ doporučilo starostovi požádat JmK o zajištění auditu i pro následující rok. 
22/37: Oz vzalo na vědomí informaci o pokračující výměně vodoměrů a diskutovalo o 

dalším osudu hasičského auta. 
23/37: OZ rozhodlo o přípravě materiálů pro pořízení zamýšlené informační publikace 

o obci. 
 
 
SLOVÍČKO NA ZÁVĚR 

Vážení spoluobčané, myslím, že už jste to všichni někde zaslechli – a pokud ne, tak jste 

se to v tomto Zpravodaji dočetli, že vzhledem k tomu, že se můj čas ve Vanovicích a 

Drválovicích nachyluje, rezignuji k 31.7.2017 na funkci místostarostky i zastupitelky 

obce. Chtěla bych vám všem poděkovat za důvěru, kterou jste mi v uplynulých letech 

vyjádřili svými hlasy ve volbách. Bylo mi ctí podílet se na rozvoji a řízení obce, bylo mi 

obohacením se s vámi setkávat a hovořit s vámi. A jsem vděčná za to, že jsem relativně 

velkou část svého života směla prožít právě v této obci. 
 

Musím přiznat, že se mi neodchází snadno, možná jsem až příliš přilnula ke zdejší 

krajině i lidem v ní žijícím. A podobně to cítí i moje rodina. (Jedna z našich dcer nedávno 

prohlásila: „Co mám těm lidem říkat, když se ptají: Těšíš se? A když říkají: Nám je to tak 

líto… Myslej´ si snad, že já jsem happy?“) Jenže svým způsobem kočovný život 

k farářskému povolání patří – a já jsem především farářka. Stěhování by se nám stejně 

nevyhnulo - příští rok by nám vypršela doba, na kterou jsme byli ve Vanovicích povoláni 

a není jisté, jak dlouho bychom tady mohli ještě zůstat. To, že odcházíme již během 

letošních prázdnin je vlastně výsledkem určitého kompromisu (taky jsme totiž mohli 

odejít dříve). 
 

Určitým kompromisem je i termín mé rezignace. Vzhledem k tomu, že o prázdninách 

nastupuje na mateřskou dovolenou naše účetní Lucie Zouharová a zástup za ni  

nastupuje až od 1.8.2017, jsme se starostou stanovili konec července jako nejvhodnější 

termín (nová účetní by se měla během července alespoň zlehka zaučit, budu mít čas 

předat jí část agendy, kterou dosud vykonávám já a kterou od srpna bude vykonávat ona 

– a pan starosta si bude moci vybrat alespoň část své dovolené). 
 

Přeji vám všem vše dobré, moudré vedení obce i dobré mezilidské vztahy.  

Lenka Freitingerová 
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Předsedkyně kulturního výboru píše: 
 
Svátek matek a svátek dětí patří neodmyslitelně ke svátkům, které se ve Vanovicích slaví. 
Tyto dvě akce již tradičně pořádá Kulturní výbor pod hlavičkou Obce Vanovice - 
Drválovice. 10. května jsme všichni společně v Kulturním domě oslavili již zmíněný Den 
matek. Paní učitelky s dětmi ZŠ a MŠ Vanovice připravily krásný program složený 
z básniček a písniček. Tento byl formou přání věnovaný nejen maminkám.  Po skončení 
téměř 40ti minutového vystoupení bylo členkami KV připraveno posezení a bohaté 
občerstvení pro všechny přítomné, za což jim patří veliké poděkování. 
 
Neuběhl ani měsíc a v sobotu 3.6.2017 jsme oslavili společně s dětmi zase ten jejich 
svátek. Od 15:00 hodin proběhla na jevišti v KD pohádka od opatovických ochotníků 
KRAKONOŠOVA POHÁDKA. Poté následovalo přátelské posezení, kde si děti mohly nechat 
na obličej namalovat dle svého výběru obrázek. Na ty odvážnější čekali na hřišti dva 
koníci z Minifarmy Drválovice. Menší oslavenci mohli po dobu 2,5 hodiny využít 
skákacího hradu, zapůjčeného od spolku ELIM Letovice. Každé přítomné dítě dostalo ještě 
ke všemu sladkost a pitíčko. Obě akce byly jako vždy hojně navštívené a to nás moc těší. 
 
Další akcí, na kterou Vás již teď chci pozvat, je ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI, které se 
uskuteční v sobotu 19.8.2017 za KD. A máte se na co těšit….. 
                                                                

                                               za KV Lenka Chalupová 
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Ohlédnutí za školním rokem  2016/2017: ŠKOLA 

Všechno jednou skončí. To dobré i to špatné… 

Pro žáky ze ZŠ Vanovice právě skončil školní rok 2016/2017. Pro mnohé z nich to byl 

rok úspěšný, pro některé ne tak docela. Každopádně se nám společně podařilo 

zrealizovat spoustu akcí, na které budeme ještě dlouho vzpomínat. 

 

Na podzim to byla netradiční drakiáda, která proběhla v kulturním domě spolu s dětmi 

mateřské školy. Dále se školáci prošli po lese s myslivci, kterým touto cestou posíláme 

velké díky a těšíme se na další spolupráci. 

 

Už jste někdy vyzkoušeli 3D brýle pro virtuální realitu? Že ne? Žáci z naší školy tuto 

možnost měli, když se v kulturním domě promítala projekce 3D kina. Zážitek to byl 

vskutku obrovský. Dále školáky čekalo vystoupení se svým programem na Besedě 

s důchodci a při příležitosti Vítání občánků.   

 

Čas plynul. Nastal advent a děti si tuto předvánoční dobu společně se svými rodiči 

zpříjemnily tvořením výrobků z modelářské hlíny. Po novém roce nastala změna 

v rozvrhu, kdy jsme místo klasické tělesné výchovy začali jezdit plavat do lázní 

v Boskovicích. Někdo se naučil plavat více, někdo méně, každopádně mokré vysvědčení 

dostal úplně každý. 

 

Po jarních prázdninách se v naší škole nemluvilo snad o ničem jiném, než o 

nadcházejícím a dětmi dlouho očekávaném Dětském plese. Ten se uskutečnil v březnu a 

moc se vydařil. Protančili jsme se až do dubna, kdy jsme vyjeli autobusem na ekologický 

program do Soběšic. V květnu proběhla besídka ke Dni matek a také za námi do Vanovic 

přijeli žáci ze základní školy v Šebetově na sportovní den, který jsme zorganizovali za 

pomoci p. vychovatelky a p. učitelek z naší MŠ. Měsíc červen byl pro všechny obohacen o 

další ekologický program v Brně na Lipce s tím, že jsme na zpáteční cestě také navštívili 

zámek v Kunštátě. Naší volby jsme rozhodně nelitovali, tento den stál za to! 

 

Pomalu, ale jistě se školní rok schýlil ke konci a mně nezbývá nic jiného, než všem 

žákům, pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům naší školy a také vám - 

čtenářům -  popřát pěkné prázdniny a jestliže přijdou i takové dny, kdy ve vašich srdcích 

nebude znít žádná píseň, přesto si zpívejte… 

    Mgr. Lucie Klevetová  
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Ohlédnutí za školním rokem  2016/2017: ŠKOLKA 

Ve školním roce 2016/2017 bylo přihlášeno 25 dětí. Tento školní rok jsme pracovali 

podle vzdělávacího programu: „Je nám dobře na světě“. Vzdělávací nabídka odpovídá 

mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, 

pochopitelná, přiměřeně náročná, prakticky využitelná). Za nejdůležitější činnost dětí 

považujeme spontánní hru, kterou se snažíme využívat také při řízených činnostech. Při 

práci vycházíme ze zájmů a potřeb dětí a využíváme podněty, které při práci s dětmi 

vyvstanou. Za důležité metody práce považujeme prožitkové učení, kooperativní učení, 

sociální učení, diskuze, experimentování, … 
 

Zaměřujeme se také převážně na vytváření základních pravidel chování při hře a všech 

denních činnostech v MŠ, na zvládání a upevňování hygienických návyků, vedeme děti, 

aby uměly pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc, domlouvat se s kamarády. 

Citlivým přístupem, respektováním individuálních potřeb, poskytujeme dětem jistotu a 

klid, což přispívá k harmonickému rozvoji osobnosti dítěte. 

 

Snažíme se, aby v mateřské škole vládla atmosféra pohody, porozumění, důvěry, 

bezpečí, zdraví a vzájemné pospolitosti. Usilujeme o to, aby způsob práce s dětmi v naší 

mateřské škole byl založen na přímých zážitcích dítěte, aby podporoval dětskou 

zvídavost, tvořivost a přirozenou potřebu objevovat, aby umožnil získávání nových 

zkušeností, zážitků a vědomostí, nabízel dítěti dostatečný prostor pro spontánní aktivity 

a svobodnou volbu činností, podněcoval radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, 

a vytvářel přirozené zázemí pro osvojování klíčových kompetencí a dovedností 

v předškolním věku. Chceme, aby naše škola byla místem pohody a radosti, kde se děti 

budou setkávat spolu se svými kamarády, prožívat šťastné a spokojené chvíle, na které 

budou rády vzpomínat. 

Jarmila Vašíčková 

 

 

 

 

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017 v družině 

Celý školní rok jsme pracovali podle měsíčních témat, která spadají do vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět a jeho tematických okruhů.  
 

Školní rok jsme zahájili tématem Zářijové seznamování. Vyrobili jsme si duhu 

z bonbonů, kterou jsme nový školní rok uvítali. Protože bylo krásně teplé září, využívali 

jsme počasí a často jsme pobývali na dětském hřišti. 
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V říjnu se tradičně konala soutěž Pexesový král a proběhla výtvarná soutěž „Hrušek a 

jablíček je plný košíček“. V listopadu nás do měsíčního tématu Listopadové nálady 

přiblížily vycházky do přírody, při kterých jsme sbírali kaštany pro myslivce. Pak už 

nadešel čas na Prosincové těšení, kdy proběhlo vánoční vyrábění a vánoční turnaj ve 

stolním fotbale. Pokračovali jsme v projektu „Čteme dětem z MŠ“.  
 

V lednu a únoru jsme si užívali zimních radovánek, stavěli jsme sněhuláky a chodili jsme 

na vycházky do přírody. Čekala nás výtvarná soutěž „Máme rádi zvířata“, kdy úkolem 

dětí bylo ztvárnit, jakým zvířátkem by chtěli být a proč. Mimo jiné jsme se zúčastnili 

příprav na školní ples a pátrali jsme, jak se dříve žilo na hradech a zámcích. 
 

S příchodem jara na nás čekala témata Březnové čtení, Dubnové hraní, Květnové slunění 

a Červnové sportování. V březnu jsme si vyrobili originální záložku do knížky. Probíhaly 

stavební úpravy, kdy se zvětšovaly prostory družiny na kapacitu 20 žáků. Koncem 

března nás čekal školní ples. V květnu jsme připravovali vystoupení na besídku ke Dni 

matek. Tentokrát jsme secvičili ruskou lidovou pohádku O Koblížkovi. Ve volných 

chvílích jsme vyráběli dárečky pro maminky. Pěkné počasí jsme využívali ke kreslení 

křídami před školou, kde jsme našimi kresbami ozvláštnili prostředí. Červen patřil 

sportu, proběhl turnaj ve florbalu a fotbale. A stejně tak jako jsme školní rok vesele a 

barevně zahájili, tak jsme ho i zakončili – duhou z bonbonů. 

        

Lenka Zacharová, vychovatelka ŠD 
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SDH Vanovice vás zve k prázdninovému posezení. To se koná již tuto 

sobotu, tj. 8.7.2017 od 16 hod. za KD ve Vanovicích. Těšte se na makrely! 

 

 

 

 

FS ČCE Vanovice vás zve na koncert do evangelického kostela. 

V neděli 9. července v 17 hod. zahraje na varhany Tomáš 

Jeřábek.  

 

V neděli 6.8.2017 v 17 hod. evangelickém kostele vystoupí 

pěvecký soubor KUDYKAM. 

 

 

 

 

15.7.2017 se uskuteční rybářská soutěž pro dospělé. Podrobnější informace 

budou uvedeny na plakátech. 

 

 

 

 

 

V sobotu 29.7.2017 od 21. hod. zvou členové SDH Drválovice na zábavu 

na výletišti. 

Hraje Eminence Rock. Občerstvení bude zajištěno. 

 

 

 

 

CYKLOVÝLET se uskuteční v sobotu 26.8.2017. Tentokrát vyjíždí 

z Velkých Opatovic. V naší obci bude zastávka opět za KD. 

  

 

 

 

Kulturní výbor plánuje akci pro děti k ukončení prázdnin. Termín bude včas oznámen. 
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Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

1.7. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic 516 452 808 

2.7. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice 516 491 263 

5.7. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460 

6.7. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 

8.7. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

9.7. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 345/12 516 453 997 

15.7. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 

16.7. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 

22.7. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

23.7. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 

29.7. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 

30.7. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

        

5.8. MUDr. Paděrová Šebetov, 117        516 465 452 

6.8. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko       725 415 615 

12.8. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 

13.8. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 

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

20.8. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 

26.8. MUDr. Řehořek  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

27.8. MUDr. Řehořek 

(MUDr. Řehořková) 

 

Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

 

MUDr. Rula Machačová 
 

změna ordinační doby v červenci a srpnu: 
Šebetov  117                          Boskovice, Lidická 10 

__________________________________________________________ 
 

 Po       7.30  - 10.00           12.00 - 15.00 
 Út     7.00   - 10.30 11.00 - 13.00              
 St        7.30  - 10.00           10.30 - 13.00 
 Čt        7.00  - 11.30 
 Pá       7.30  - 10.00           10.30  - 13.00 
 

DOVOLENÁ   od 5.8. - 20.8.2017 
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Děti narozené v květnu a červnu: 

Tomáš Pelikán   

Nela Vondálová   

David Švancara  

 

Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme radostný a šťastný život.  

   

 

 

 

 

Jubilanti v měsíci červenci a srpnu  2017 

 

Pavlík Josef    Vanovice   75  let 

Kavanová Jaroslava  Drválovice   65 let 

Zimanová Zuzana   Vanovice   50 let 

Bohatcová Marie   Drválovice   75 let 

Pěta Petr    Vanovice   50 let 

 

Janesová Jaroslava  Vanovice   83 let 

Nováková Marie   Drválovice   91 let 

Fiala Bořivoj   Drválovice   65 let 

Sedláčková Hana   Vanovice    86 let 

Geršl Milan    Drválovice   55 let 

Ambroz Ladislav   Vanovice   81 let 

Dračková Růžena   Drválovice   70 let 

Chladilová Marie   Vanovice   65 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: vanovice@vanovice.cz. 

mailto:vanovice@vanovice.cz
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Zpravodaj 

 

Jak už bylo dříve avizováno, dojde ke změně distribuce obecního Zpravodaje. Žádáme ty, 

kteří mají zájem o Zpravodaj v papírové formě, aby se přihlásili vyplněním přiložené 

přihlášky a jejím odevzdáním na OÚ. „Předplatné“ do konce letošního roku je 12 Kč 

(zaplatit můžete v pokladně OÚ Vanovice v úředních hodinách). Zářijové číslo vám bude 

dodáno přímo do schránek. – Tato informace se netýká občanů Drválovic, kde již tato 

forma více než rok funguje. 

 

Zpravodaj bude tak, jako dosud, vyvěšován na webových stránkách OÚ Vanovice. 

 

 

 

----------------- odstřihněte----------- odstřihněte------------- odstřihněte ---------- 

 

 

Mám zájem odebírat Zpravodaj. 

 

 

Jméno a příjmení: 

 

 

Adresa: 

 

 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplaceno dne (doplní pokladní): 

 

Odevzdejte na OÚ Vanovice do konce srpna 2017. 
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