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Vážení spoluobčané,  

protože se během ledna nashromáždilo mnoho materiálu, který 

chceme v únorovém čísle Zpravodaje zveřejnit, rozhodla jsem se 

tentokrát vynechat „úvodník“. Chci vám všem do nového roku 

popřát mnoho radosti, spokojenosti se sebou samotnými i s těmi, co žijí kolem 

vás. Přeji vám také moudrost a chladnou hlavu v zásadních rozhodnutích. LF 

 

 

Usnesení ze 3. zasedání obecního zastupitelstva konaného ve 

Vanovicích 19.12.2014 

Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka 

Freitingerová, Milan Geršl, Lenka Chalupová, Josef Pavlík, 

Miroslav Přibyl 

Omluven:  Martin Chalupa 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Miroslav Přibyl 

   Bc. Svatopluk Dračka 

Program: 

1. Kontrola plnění úkolů z 2. zasedání ZO 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Schválení rozpočtu obce Vanovice na r. 2015 
4. Určení uvolněných a neuvolněných funkcionářů od 1.1.2015 včetně 

odměn 

5. Plán inventur a určení inventarizačních komisí 
6. Různé, závěr 

 

Usnesení číslo:  

1/3: Zastupitelstvo bere kontrolu plnění úkolů na vědomí. 

2/3: Novým členem finančního výboru od 1.1.2015 zastupitelstvo schválilo 

pana Stanislava Melku. Zprávy o činnosti výborů byly vzaty na vědomí. 

3/3: Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro r. 2015. 

4/3: Zastupitelstvo schválilo, že dosavadní neuvolněný starosta Josef Pavlík 

bude od 1.1.2015 vykonávat funkci uvolněného starosty. 
5/3: L. Freitingerová bude od 1.1.2015 pobírat měsíční odměnu za výkon 

funkce neuvolněné místostarostky ve výši 10.000,- Kč hrubého/měsíc. 

6/3: Zastupitelstvo schválilo plán inventarizace na r. 2014 a složení 
inventarizační komise.  
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7/3: Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu s městem Velké Opatovice 

na výkon přestupkové komise pro roky 2015 – 2018 ve výši 5.100,- Kč. 
Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 8/3: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o příspěvku na financování služeb 

sociální prevence s Městem Boskovice ve výši 7.000,- Kč na r. 2015. 
Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

9/3: Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě o dílo  ze dne 8.10.2014 

s firmou EKOTERM o  navýšení ceny o 17.983,- Kč. Pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

10/3:Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí daru Svazu Českých 

včelařů ve výši 4.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

11/3: Zastupitelstvo schválilo smlouvu s Kordis IDS Jmk o zajištění dopravní 

obsluhy ve výši 26.700,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

12/3: Zastupitelstvo bere na vědomí dodatek smlouvy se SITA. 

13/3: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o ceně vody předané VAS v roce 

2015 ve výši 14,76Kč/m3.. 

14/3: Zastupitelstvo obce schválilo RO č. 10 (viz.příloha). 

15/3: Starosta pověřen schválením rozpočtového opatření za měsíc 12/2014. 

16/3: Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí žádost o skácení tújí u hrobu č. 

454. 

17/3 : Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 523 

v kú. Drválovice s E-on distribuce k parcele pana Kohoutka, jednorázová 

sjednaná částka je 1.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

18/3: Zastupitelstvo pověřuje starostu přijímáním dotací v jakékoli výši a 

začlenění do RO. 

19/3: Zastupitelstvo zamítlo pověření starosty schvalováním RO do výše 
60.000,- Kč.  

20/3: Zastupitelstvo zamítlo pověření starosty schvalováním RO do výše 

50.000,- Kč.  

    

Usnesení ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného ve 

Vanovicích 28.1.2015 

Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka 

Freitingerová, Milan Geršl, Lenka Chalupová, Martin Chalupa, 

Josef Pavlík 
Omluven:  Miroslav Přibyl 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Jiří Bohatec 
   Milan Geršl 

Host: Bc. Pavla Kouřilová 
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Program: 

1. Kontrola plnění úkolů z 3. zasedání ZO 
2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Schválení velitele zásahové jednotky 

4. Zadání zpracování nového územního plánu obce Vanovice – Drválovice 
5. Stav probíhající inventarizace 

6. Různé, závěr 

 
Usnesení číslo: 

1/4: Zastupitelstvo vzalo kontrolu plnění úkolů na vědomí. 

2/4: Zastupitelstvo vzalo zprávy výborů na vědomí. 

3/4: Velitelem zásahové jednotky byl schválen Miroslav Přibyl. 

4/4: Zastupitelstvo schválilo pořízení nového územního plánu obce Vanovice – 

Drválovice. 

5/4: Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o probíhající inventarizaci. 

6/4: Zastupitelstvo schválilo pojistnou smlouvu na pojištění členů zásahové 

jednotky. 

7/4: Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z programu rozvoje 

venkova JmK dle zpracovaného rozpočtu na akci „Kuchyň ZŠ a MŠ 

Vanovice“. 

8/4: Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na pořízení nového územního plánu 

obce Vanovice z JmK – Dotace na zpracování územního plánu 2015. 

9/4: Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o krádeži železného šrotu 
8.1.2015 a o podání podnětu k prošetření policií ČR. 

10/4: Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o porušení Nařízení č. 2/2014 – 

Tržní řád zástupci firmy LAMA – energy a o podaném podnětu 
k prošetření policií ČR. 

11/4: Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost o připojení se k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“. 

12/4: Zastupitelstvo schválilo příspěvek na výstavbu R43 ve výši 600,- Kč. 

13/4: Zastupitelstvo schválilo navýšení příspěvku o 995,- Kč ve schválené 

smlouvě s Městem Boskovice na financování sítě služeb sociální 

prevence. Celková výše příspěvku bude 7.995,- Kč. 

14/4: Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí žádost depozita Novičí o finanční 

podporu na činnost. 

15/4: Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou pracovní verzi studie 
vodovodního řadu Vanovice – Drválovice.                                                                                                            

16/4: Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené návrhy na pořízení komunální 

techniky. Na příštím zasedání OZ budou předloženy již konkrétní cenové 
nabídky. 
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17/4: OZ vzalo na vědomí informaci o poškození místní účelové komunikace 

v k.ú. Vanovice, pč. 1040, část pč. 987, část pč. 979/1 a pč. 983. 
Starosta podá stížnost na Agrospol a.d. Knínice a bude žádat nápravu. 

18/4: OZ vzalo na vědomí informaci o poškození silnice č. III/3744 z Drválovic 

do Letovic. Starosta podá stížnost na JmK a SÚS JmK. 
19/4: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1. (přílohou) 

20/4: OZ bere na vědomí rezignaci Lenky Chalupové na funkci kronikářky 

obce.  

21/4: OZ pověřilo starostu oslovením majitele pozemku č. 203/5 v k.ú.  

Vanovice s žádostí o odkup této parcely. 

 

 

Výroční zpráva SHD Vanovice 

Dne 3.1.2015 se konala výroční schůze SDH Vanovice. Pan Svatopluk Dračka 
přednesl zprávu, o kterou nesmíte být ochuzeni. Proto ji uvádíme v nezkrácené 

podobě:  

 
     Vážení bratři a sestry, vážení hosté,  

     rok se s rokem sešel a je tedy mojí tradiční povinností, seznámit vás 

alespoň v kostce s činností našeho sboru v uplynulém roce.  Nejprve však 

minutou ticha uctěme památku všech našich bratrů a sester, kteří se dnešního 

dne nedožili. 

     Na samý úvod pro přítomné zástupce tisku a milovníky čísel připomínám, že 

členskou základu našeho sboru tvoří 43 mužů, 9 žen a 23 mladých hasičů. 

Průměrný věk dospělého muže v našem sboru je 45 let, jeho průměrná váha se 

pak v letních měsících pohybuje kolem 82 kg, v měsících zimních je to něco 

kolem 84 kg. Rovněž vzrůstem odpovídáme výškovému průměru členů sborů 

okolních obcí. Jedinou výjimku z tohoto průměru snad tvoří náš současný 

starosta.  

     Jednou z prvních akcí loňského roku, kterou náš sbor spolu s místním 

obecním úřadem zajišťoval, byl, dá se říct, již tradiční Silvestrovský ohňostroj.  

Akceschopnost naší zásahové jednotky pak byla prověřena již v sobotu 18. 

ledna. Vše odstartovala poněkud nevinná SMS zpráva oznamující vznik požáru 

v lesním porostu u silnice vedoucí z Drválovic do Kladorub, kterou jsem 

společně se starostou obdržel v době, kdy jsme se zúčastnili VVH sousedního 

hasičského sboru právě v Drválovicích. Nenápadně jsme se zvedli ze židlí a se 

slovy „chlapi, asi vám hoří les“ následoval rychlý přesun k naší hasičské 

zbrojnici a ticho klidného zimního večera protnul zvuk požární sirény a zář 

modrých světel. V případě naší Avie se však spíše jednalo pouze o jedno modré 
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světlo, neboť jako na potvoru nám ve druhém majáku praskla žárovka. Pak už 

členové našeho sboru v hojném počtu směřovali k místu zásahu, kde se i přes 

to, že se jednalo pouze o doutnající ohniště po lesní těžbě, konala co do počtu 

doslova přehlídka hasičské techniky. Protože opakování je matkou moudrosti, 

celý zásah jsme si na stejném místě ještě jedou zopakovali v podvečerních 

hodinách 27. března, kde jsme spolu se SHD Letovice a PS Boskovice opět 

likvidovali několik doutnajících ohnišť. Musím poděkovat všem, kteří se těchto 

dvou výjezdů zúčastnili, za ochotu a zodpovědný přístup, neboť v případě 

druhé poplachu, vyjela naše jednotka ani ne do deseti minut od přijetí SMS 

zprávy o požáru.  

Konec dubna byl pak tradičně spojen s přípravou a zajištěním pálení čarodějnic 

za místním Kulturním domem (30.4.). V rámci údržby svěřené techniky, jsme 

také provedli výměnu a nátěr výfukového potrubí na hasičské stříkačce. 

Začátkem května (3.5.) jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Knínicích, kde se 

družstvo „veteránů“ umístilo na pěkném třetím místě. Protože však práce 

hasičů není jenom o soutěžích a kulturních akcích, uspořádali jsme v polovině 

května (11.5.) sběr železného šrotu. Množství železa, které jsme po obci 

posbírali, nás tentokrát velmi příjemně překvapilo. Začátkem června (7.6.) 

jsme poctili svojí účastí dovednostní soutěž v netradičních hasičských 

disciplínách, kterou uspořádal SDH Vísky. Protože v předloňském roce mělo 

veliký úspěch rybářské odpoledne u vody, tak jsme se i loni (14.6.) rozhodli 

tuto akci uskutečnit. I přes počáteční nepřízeň počasí se tato akce vydařila, 

účastníci klání chytili pěkného draka, a světe div se, někteří dokonce i nějaké 

ty ryby.  

Prázdninové měsíce jsou již tradičně obdobím oslav a nejrůznějších výročí. 

Nejinak tomu bylo i loni. Ve druhé polovině července (19.7.)  jsme se zúčastnili 

slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice v Cetkovicích a oslav 130. výročí 

založení SDH v Kochově (20.7.). Zatímco první zmíněná akce byla důstojnou 

hasičskou oslavou, o druhé akci se to dle mého názoru z pohledu její 

organizace rozhodně říci nedá. Za samozřejmost jsme pak považovali přípravu 

a organizační zajištění Malohanáckého jarmarku, který u hasičské zbrojnice 

proběhl 26. července.  

I ve druhé polovině loňského roku byla naše zásahová jednotka prověřena 

vyhlášením ostrého poplachu. Stalo se tak 8. srpna v čase oběda, kdy jsme byli 

vysláni k požáru lisu slámy a polního strniště mezi obce Vanovice a Borotín. I 

když se jednalo o pracovní den a poněkud neobvyklou dobu, dorazila naše 

jednotka na místo ve velmi slušném čase. Ten samý den, pak v podvečerních 

hodinách proběhla plánovaná oprava prasklé hráze u dolního rybníka, jíž 

předcházelo nevyhnutelné částečné snížení hladiny tohoto „vodního díla“. 
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Podrobnostmi, které se týkaly provedené opravy a vlastního pracovního 

postupu, vás zatěžovat nebudu. Vaše případné dotazy zcela jistě do 

nejmenších detailů zodpoví bratr Pavel Charvát, který jak brigádníky, tak 

především sebe zásoboval přepálenými plody své zahrádky s tak železnou 

pravidelností a intenzitou, že zcela ztratil orientaci v čase i prostoru, v důsledku 

čehož brigádu z dosud neznámých důvodů předčasně opustil.  

Konec srpna byl pak spojen s regionálním cyklovýletem, jehož účastníci se loni 

občerstvovali před místní hasičskou zbrojnicí. Další výjezd naší zásahové 

jednotky, proběhl 25. září. Tentokrát se jednalo o námětové cvičení 

v Paměticích, kam naše zásahová jednotka dorazila po místních hasičích jako 

druhá a co je třeba zdůraznit, stalo se tak ve velmi krátkém čase.  Následující 

den jsme byli pozváni na PS Boskovice, kde bylo slavnostně představeno nové 

vyprošťovací zařízení, na jehož nákup přispěla i naše obec.  

V době, kdy jsem psal tuto zprávu, tedy v polovině prosince, jsem chtěl 

zhodnotit poslední čtvrtletí loňského roku s tím, že toto se neslo v zajištění 

tradičních akcí jako byly letos velmi úspěšná předpouťová zábava (27.9), 

zajištění lampionového průvodu (28.10.), zazimování techniky (17.11.) a 

Mikulášská nadílka (5.12.). Odměnou pro všechny členy a jejich rodinné 

příslušníky pak byla v závěru roku prosincová návštěva boskovických lázní 

(29.12.).  

Koho by v té době napadlo, že v samém závěru roku projde naše zásahová 

jednotka zkouškou nejtěžší. Stalo se tak časně ráno 23. prosince, kdy příchozí 

SMS zpráva v čase 03.15 oznámila, že došlo k požáru verandy rodinného domu 

v Drválovicích č. 45 s tím, že v objektu se nachází ohrožená osoba. I přes to, 

že k  události došlo v nočních hodinách, požární poplach byl vyhlášen již za tři 

minuty po obdržení zprávy a naše zásahová jednotka v počtu sedmi členů 

dorazila na místo požáru jako první v čase 03.28, tedy již třináct minut od 

přijetí první SMS zprávy. V té době byla již veranda plně zachvácena požárem, 

přičemž plameny dosahovaly do výšky bezmála osmi metrů. Činnost naší 

jednotky spočívala dílem v bleskovém vyložení stříkačky u blízkého zdroje 

požární vody u drválovské požární nádrže a zavodnění přívodního vedení, dílem 

pak v součinnosti s dalšími hasičskými jednotkami z Velkých Opatovic a 

Boskovic, které na místo požáru bezprostředně po našem příjezdu. Po asistenci 

při transportu seniorky z požárem zasaženého objektu jsme se pak podíleli 

především na dohašovacích pracech a vyklízení věcí z požárem zasažené části 

domu. Chtěl bych znovu poděkovat těm, kteří se tohoto náročného zásahu 

zúčastnili a dokázali, že heslo našeho sboru „Bohu ke cti, vlasti ku oslavě a 

bližnímu ku pomoci“,  není jenom několik vznešených slov, ale že skutečně 

vyjadřuje myšlenku, pro kterou byl náš sbor v roce 1872 založen. V souvislosti 
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s tímto zásahem pak bylo naprostou samozřejmostí, že i na Štědrý den jsme se 

museli sejít, abychom znovu zazimovali svěřenou techniku, protože jak se říká, 

čert nikdy nespí.  

     Bylo nám ctí v uplynulém roce poblahopřát některým našim členům 

k významnějším životním výročím. Bratr Pavel Čejka oslavil kulaťoučkou 

padesátku, bratr František Kubín pak narozeniny pětašedesáté. 

     Protože touto valnou hromadou končí volební období stávajícího výboru, 

chtěl bych při této příležitosti jeho členům poděkovat za odvedenou práci jak 

pro místní hasičský sbor, tak i pro naši obec. Není možné v několika málo 

větách zhodnotit činnost našeho sboru za uplynulý rok, nicméně doufám, že 

jsem vás alespoň v krátkosti seznámil s tím nejdůležitějším, co se u 

vanovských hasičů v uplynulém roce událo. Právě uplynulý rok dal všem 

pochybovačům dle mého názoru jasnou odpověď, že dobrovolní hasiči v těch 

menších obcích nejsou pouze k tomu, aby pořádali nejrůznější zábavy, oslavy a 

žili pouze z historie. Troufám si tvrdit, že minimálně na úrovni okresu Blanko 

byl náš sbor v uplynulém roce v porovnání s ostatními jednotkami zařazenými 

na 5. stupni JPO v souvislosti s ostrými zásahy a akceschopností tím 

nejvytíženějším a tedy nejprověřovanějším.  

     Na závěr vám všem přeji do nového roku pevné zdraví, štěstí a pohodu jak 

v životě osobním, tak i v pracovním. Děkuji.       Svatopluk Dračka 

 

 

Tříkrálová sbírka 

Krátce po Novém roce naší obcí prošlo několik skupinek TŘÍ KRÁLŮ. Děkujeme 

všem, kdo jste otevřeli nejen dveře, ale i své peněženky a kdo jste přispěli do 

této sbírky. Letos se ve Vanovicích a v Drválovicích vybralo 14 210 Kč, což je o 

723 Kč více, než se vybralo vloni. Poděkování samozřejmě patří i paní Věře 

Hegerové, která si vzala vykonání této sbírky v naší obci za své a samozřejmě i 

všem koledníkům.   

 

Obchod Drválovice 

S uzavřením prodejny Jednota v Drválovicích jsme bohužel přišli o jakési místo 

k setkávání.  Prosíme proto všechny drválovské občany, aby informace týkající 

se chodu obce hledali buď na webových stránkách obce nebo na vývěsce 

obecního úřadu umístěné vedle autobusové zastávky. 
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Znovu připomínáme prodejní časy POJÍZDNÉ PRODEJNY pekáren Blansko, 

která každé pondělí a každý čtvrtek od 13.15 h do 13.35 h u budovy obchodu 

nabízí čerstvý chléb, pečivo a zákusky. 

        

Obecní zaměstnanec a zaměstnanci přes Úřad práce  

Jak jistě víte, obec zaměstnává jednoho stálého zaměstnance, který je 

odpovědný za péči o zeleň v obci (včetně hřbitova) a za provoz místního 

vodovodního řadu včetně vodních rezervoárů. V zimě má na starosti 

odhrnování sněhu na chodnících a posyp místních komunikací. Podílí se také na 

údržbě obecního majetku. 

Obec také poskytuje práci několika občanům, kteří jsou dlouhodobě hlášeni na 

ÚP (přednostně občanům místním).  

Protože je naše obec relativně rozlehlá, mohou drválovští nabýt dojmu, že „se 

nepracuje“, když naši zaměstnanci prořezávají keře na hřbitově, odhrnují sníh 

v Karlůvce nebo renovují obecní lavice v kulturním domě ve Vanovicích a 

vanovičtí naopak, když jsou právě zaměstnáni v Drválovicích.  

Pokud přesto máte dojem, že tolerujeme špatnou pracovní morálku, obraťte se 

přímo na starostu či místostarostku, zjednáme nápravu. Šeptanda neplatí. 

 

 

TRŽNÍ ŘÁD 

V obci od 10.7.2014 platí Nařízení 2/2014 – TRŽNÍ ŘÁD, který zakazuje 

podomní prodej v obci a vyhrazuje místa, kde prodejci mohou své zboží 

či služby nabízet. Upozorňujeme, že se to týká i zástupců všelijakých firem 

nabízejících své produkty. Všichni se MUSEJÍ ohlásit na obecním úřadě, musejí 

se legitimovat… 

Vaší povinností NENÍ vpustit je do domu, předkládat nebo dokonce odevzdávat 

jim jakékoliv smlouvy či jiné dokumenty… 

V případě, že vás kontaktuje někdo neodbytný, oznamte to starostovi nebo 

volejte přímo Policii ČR tel.č. 158. 

 

Informace pro občany 

 

Knihovna ve Vanovicích bude mít otevřeno v zimních měsících  

od 16 – 18 hod. 
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Provozní doba kadeřnictví 

Paní Kouřilová oznamuje, že kadeřnictví ve Vanovicích bude v únoru 

otevřeno takto: 

 

    čtvrtek       12.2.2015  14 – 17 hod. 

    čtvrtek     26.2.2015  14 – 17 hod. 

   

   

 

 

Nabídka dlažby 

 

Nabízíme za odvoz cca 10 m2 dlažby. Dlaždice mají rozměr 

10x10 cm a jsou matné. Zájemci nechť kontaktují starostu 

obce Josefa Pavlíka (607 817 690). 

 

 

 

 

 

 

Plesová sezóna je i v naší obci v plném proudu. Zveme vás na 

9. obecní ples (již 7.2.2015), děti zveme na maškarní ples, který 

se koná 28.2.2015 a na školní ples konaný 14.3.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valná hromada TJ Sokol Vanovice 

 

se koná v neděli 15.2.2015 od 15 hod. v KD ve Vanovicích. 
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ZVEME VŠECHNY DĚTI NA 

 

MAŠKARNÍ PLES 

DOSPĚLÍ VÍTÁNI  (V MASKÁCH OBZVLÁŠŤ) 

 PROBĚHNE SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚŠÍ DOSPĚLÁCKOU MASKU 

 

KDE: KULTURNÍ DŮM VANOVICE 

KDY: SOBOTA 28.2.2015 OD 15.00 HOD. 

 
   OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO     VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

 

Chcete-li maškarní ples podpořit, můžete přispět „svou troškou“ do tomboly – 

příspěvky noste na  OÚ do středy 25.2.2015. Děkujeme.  
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Kronikář/kronikářka 

Hledáme nového kronikáře nebo novou kronikářku. Ti z vás, kdo byste měli o 

tuto funkci zájem, se přihlaste na OÚ.  
 

 

Úřední hodiny na obecním úřadě ve Vanovicích 

Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 – 12 a od 13 – 17 hod. 

 

 

 

Předušení dodávek elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstukcí, 

oprav, údržbových a revizníchí prací – bude přerušena dodávka elektrické 

energie ve čtvrtek 5.2., v pátek 13.2. a v úterý 17.2.2015 vždy od 7.00 h. do 

15.00 hod. 

 

 

 

Jubilanti v měsíci leden: 

 

Jarmila Pospíšilová  85 let 

Vladislav Kalabus  60 let 

Miloslava Chladilová  65 let 

 

 

Jubilanti v měsíci únor: 

 

Lubomír Šenk   90 let 

Iveta Maršálová   50 let 

Věra Maršálková  60 let 

Jiří Chladil    70 let 

Jitka Ghaloomaová  50 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. 


