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Vážení spoluobčané,   

dostává se Vám do rukou prázdninový Zpravodaj s označením září 2018, který by měl 

vám čtenářům přiblížit dění v obci za toto období. A kdo jej sleduje, musí uznat, že snad 

nebylo týdne, který by nebyl zpestřen nějakou zajímavou událostí nebo akcí.  

Uplynulé období bylo poznamenáno přetrvávajícím suchem, které nemá obdoby. 

Vyschlá koryta potoků a řek, nízká úroda obilí, brambor, ale i krmení pro zvířata přináší 

špatné vyhlídky nejen na zbytek roku. Příroda nám opět ukázala, že člověk by se neměl 

chovat jako její pán, ale jako rozumný hospodář. Obec po opravách vodovodních poruch 

díky přivaděči nepocítila problémy se zásobováním vodou. Výjimkou je hřbitov, který se 

zatím řeší dovozem vody v cisterně. 

A nyní k těm kulturním, společenským a sportovním akcím a jejich hodnocení. 

Asi začneme slavnostním zakončením školního roku 2017/2018, které letos proběhlo 

ve škole, protože na záložně probíhají stavební práce. Kromě páťáků jsme se rozloučili i 

s dlouholetou paní kuchařkou Boženou Sedláčkovou, která odchází do důchodu. 

Poděkování a malá pozornost od obce je jistě zasloužená. Od nového školního roku 

nastupuje na její místo paní Jitka Zoubková a my věříme, že díky svým zkušenostem 

z kuchyně ve Vískách udrží vysokou kvalitu stravování své předchůdkyně. 

Prázdniny bohužel v naší obci nezačaly radostně. Už 4. 7. se rozezvučela siréna, která 

ohlásila požární poplach. Poprvé s novým autem vyjela i naše zásahová jednotka, a to 

k požáru u Drválovic, kde vzplálo od lisu na slámu strniště a balíky slámy. Zasahovaly i 

profesionální jednotky z Boskovic, Blanska, Letovic, Velkých Opatovic a Jevíčka. 

Způsobená škoda jde do miliónů, zejména na technice. Požár se podařilo díky včasnému 

zásahu uhasit a nezpůsobil škodu na dalších pozemcích ani v obci. 

Od konce měsíce června dosud probíhá kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a 

okolí obecního úřadu. Výstupem budou moderní WC pro zaměstnance i veřejnost, 

opravený septik, nový přívod vody do budovy, nová parkovací místa i dlažba kolem 

záložny, kuchyňka pro sál zbudovaná v promítací kabině a také nová přístupová cesta ke 
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kostelu svatého Václava. Dokončení akce se proti předpokladům, kvůli vícepracím, 

prodlouží. 

Rovněž v Drválovicích probíhá větší investiční akce, což je oprava požární nádrže. Tato 

potrvá až do měsíce října. Oprava bude provedena podobně jako ve Vanovicích tak, aby 

neunikala voda.  Při této akci bylo zjištěno, že je nepropustné odtokové potrubí z nádrže, 

které muselo být kompletně vyměněno. Na akci jsme získali dotaci z Jihomoravského 

kraje, která pokryje polovinu nákladů. 

Počasí nám způsobuje nedozírné škody i v obecních lesích, zejména kolem výletiště 

v Drválovicích. Po větrné pohromě se bohužel objevila ještě větší. Kůrovec. Do konce 

měsíce muselo být vytěženo již kolem 300 m3 dřeva. Obec i nadále nabízí našim 

občanům z této těžby dřevo na topení, cena je 700,- Kč/m3. 

A nyní k dalším společenským akcím.  

V sobotu 16. 6. a v neděli 17. 6. proběhly dvě významné oslavy a akce, které svým 

rozsahem překročily rámec naší obce. S ročním zpožděním, z důvodu oprav v kulturním 

domě, se uskutečnily oslavy 130. výročí založení našeho pěveckého sboru Vlastimil. Na 

pódiu v kulturním domě kromě Vlastimilu ještě vystoupily dva pěvecké sbory z Letovic - 

Carpe Diem se sbormistrem Karlem Pecháčkem a Cantamus pod vedením Veroniky 

Hromkové. Určitě nádherné odpoledne, jen ta účast trochu zklamala. O to více potěšila 

návštěvnost druhé akce v neděli, což byly tělovýchovné slavnosti, pořádané v rámci XVI. 

Všesokolského sletu a 100. výročí založení ČSR, které pořádala TJ Sokol Vanovice a Obec 

Vanovice.  Téměř 200 cvičenců Sokola i ČASPV si u nás udělalo malou generálku na své 

hlavní vystoupení v Praze. Nádherná atmosféra, počasí, výkony cvičenců i občerstvení, 

co víc dodat. Akce byla doplněna výstavkou fotografií z historie Sokola ve Vanovicích v 

sále kulturního domu. 

Ve dnech 30.6 – 6.7.  se cvičenci z našich obcí představili v Praze na XVI .všesokolském 

sletu. Celkem cvičilo 8 dětí z Vanovic, Drválovic a Pamětic a 14 dospělých. 
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Farní sbor ČCE společně s obcí uspořádal první z letošních koncertů v evangelickém 

kostele. Unikátní zvonkohru přednesl soubor z Kateřinic, Zvonky dobré zprávy. Unikátní 

zvonkohra přinesla všem přítomným jedinečnou atmosféru a zážitek. 

Ještě jednu událost bych z tohoto období zmínil. Do našeho evangelického kostela i 

farnosti nastoupila nová farářka, paní Anna Peltanová. Přistěhovala se i s rodinou, takže 

vítejte ve Vanovicích. 

Kulturní výbor obce uspořádal v neděli 24. června v kulturním domě rozloučení se 

školním rokem. Odpoledne plné her a zábavy tentokrát zpestřilo vystoupení Tetin 

z Brna s názvem Hurá na prázdniny. Jako vždy, když akci pořádá kulturní výbor, byla 

výborná zábava i organizace. I občerstvení jistě potěšilo.  

Na dolním rybníku byla založena po jeho získání do majetku obce nová tradice. Jedná se 

o rybářské závody pro děti. Letos proběhly dva, jeden 8. června a druhý, večerní 18. 

srpna. I když počasí letos ani rybám moc nepřeje, pro mladé rybáře tyto soutěže 

přinášejí uspokojení, vždyť soutěživost k mládí patří. Také občerstvení, které tradičně 

zajišťuje pořadatel akce SDH Vanovice, přispělo k celkově dobré náladě, chutnalo 

rozhodně lépe, jak rybám návnady. 

Dne 14. 7. připravili hasiči za kulturním domem tradiční opékání makrel, akce byla 

hojně navštívena a ohlasy byly příznivé, takže snad zase příště. 

Tak jako v loňském roce naši obec poctila svoji návštěvou 21. 7. paní Věra Holmanová, 

rozená Doležalová, jedno ze dvou žijících dětí, jejichž rodiče zavraždili Němci v roce 

1944. Je stále vitální, i když již některá památná místa absolvovala na vozíku. 

Doprovázela ji tentokrát dcera Jana a vnučka Gabriela s přítelem. Dojemné setkání. 

Asi nejvíce nabytá děním byla sobota 28. 7. Od rána na hřišti za kulturním domem 

probíhal již tradiční tenisový turnaj v tenise, 13. ročník memoriálu Jiřího Dokoupila, 

tentokrát za účasti 8 hráčů. Poprvé vyhrál Zdeněk Zoubek st., před Zbyňkem Tajovským 

a Zdeňkem Zoubkem ml. 
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Měsíc červenec byl zakončen jednou z největších a nejnavštívenějších akcí letošního 

roku. Byl jí 7. Malohanácký řemeslný jarmark. Ten se tradičně konal před fabrikou a byl 

tentokrát spojený s oslavou 100. výročí vzniku ČSR. Na 30 řemeslníků, vystoupení 4 

souborů, průjezd a přehlídka historických motorek u kulturního domu, průvod obcí a 

pietní vzpomínková akce u památníku 1. sv. války. Vše doplněné kvalitním občerstvením 

v režii hasičů z Vanovic. To je jen výčet toho, co letošní jarmark přinesl. 

Ani měsíc srpen však nezůstal v pořádaných akcích pozadu. 

V sobotu 4. 8. proběhl na kurtu za kulturním domem tradiční prázdninový turnaj 

smíšených družstev ve volejbale, tentokrát za účasti 4 družstev, z toho 2 z Vanovic. 

Zvítězilo družstvo ze Spešova, před Vanovicemi I a smíšeným družstvem Skalice a 

Zboňku. 

Kromě volejbalu večer uspořádali hasiči z Drválovic taneční zábavu v Sadě svobody.  

Nesmím zapomenout ani na tradiční fotbalové utkání svobodní–ženatí, které proběhlo 

v sobotu 11. srpna za kulturním domem. Letošní klání skončilo vítězstvím ženatých, ale 

až po pokutových kopech. V normálním čase skončilo utkání nerozhodně 1:1.  Po 

skončení zápasu následovalo tradiční posezení za kulturním domem s bohatým 

občerstvením. 

V neděli 12. srpna proběhl v evangelickém kostele úžasný koncert našeho pěveckého 

sboru Vlastimil Vanovice. 

K závěru prázdnin patří také již tradičně cyklovýlet Okolo Malé Hané, který v letošním 

roce jako pořadatel zajišťovala obec Borotín. Kolem tisícovky cyklistů všech věkových 

kategorií absolvovalo trasu více jak 40 km a projelo všemi 9 obcemi našeho 

Mikroregionu Malá Haná. Počasí nakonec přálo. Každá obec připravila tradiční zastavení 

s občerstvením, u nás u kulturního domu s možností prohlídky evangelického kostela a 

výstupu na věž. Příští, již 13. ročník přivítají Vanovice. 
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Pro účastníky bylo jistě krásným zastavením město Velké Opatovice, s možností účasti 

na jiřinkových slavnostech v areálu zámku. 

A je tu opět září, které začíná také již tradičně slavnostním zahájením nového školního 

roku 2018/19, tentokrát v pondělí 3. září. Přítomní učitelé a zástupci obce Vanovice 

zvlášť srdečně přivítali nové prvňáčky i posádku školy. Zdařilá akce a nyní již opět do 

práce jak děti, učitelé, tak i rodiče. 

A závěrem mně dovolte ještě jeden postesk. Když jsme posledně psali o vandalismu na 

hřišti za kulturním domem i dětském hřišti, opomněli jsme i další vandalismus. 

Tentokrát na místním hřbitově. Nejen, že si občané bez ohlášení provádějí různé 

stavební úpravy hrobových míst a zanechávají zbytky z těch prací tu na dlažbě 

chodníků, tu za márnicí v trávě, ale dochází i k úmyslnému poškozování zeleně. Viz 

v další části foto ulomené mladé túje.  Další vandalismus se objevil na infoceduli před 

vstupem do areálu evangelického kostela. Hanlivý nápis si ani nedovoluji zveřejnit. 

Rovněž vyzýváme občany, kteří již neužívají dříve pronajaté místo na hrob, aby odklidili 

hřbitovní zařízení, nejen pomník, ale i obrubu, a uvedli pozemek do původního stavu.   

V další části Zpravodaje najdete z některých  jednotlivých akcí fotodokumentaci. 

        Petr Dvořáček                          

 

Usnesení ze 48. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 
 

Datum konání:     25. 6. 2018 
Čas konání:           17:00 hod.  
Místo konání: zasedací místnost OÚ Drválovice 
 
Přítomni:          Jiří Bohatec, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, Martin Chalupa, Josef 

Pavlík, Miroslav Přibyl, Bc. Jitka Špidlová – příchod 17.17 hod. 
Omluveni: Bc. Svatopluk Dračka, Milan Geršl 
Ověřovatelé:   Jiří Bohatec, Miroslav Přibyl 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
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Program:    

   
1. Kontrola plnění usnesení ze 47. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Závěrečný účet obce Vanovice za rok 2017 

4. Účetní závěrka obce Vanovice za rok 2017 

5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Vanovice za rok 2017 

6. Výběr zhotovitele akce „Oprava požární nádrže Drválovice“ 

7. Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem 

8. Rozpočtové opatření č. 5 

9. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/48: OZ schválilo program jednání zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/48: OZ bere na vědomí plnění usnesení 47. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/48: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/48: OZ schvaluje závěrečný účet obce Vanovice za rok 2017 
s výhradou a přijímá následující opatření: 
1. Obec bude postupovat v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví 

2. Obec bude postupovat v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, dle kterého účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné 

stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech 

3. Obec bude postupovat v souladu s ustanovením § 22 odst. b1 písm. a) vyhlášky č. 

410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky 

 
e) Usnesení 5/48: OZ schvaluje celoroční hospodaření obce Vanovice za rok 2017 

(účetní závěrku obce za r. 2017) 

f) Usnesení 6/48: OZ schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Vanovice za rok 2017 

g) Usnesení č. 7/48: OZ schvaluje převedení hospodářského výsledku ve výši 

16.926,24 Kč do rezervního fondu organizace ZŠ a MŠ Vanovice 

h) Usnesení 8/48: OZ schvaluje jako zhotovitele akce „Oprava požární nádrže 

Drválovice“ firmu EKOTERM CZ, s.r.o. se sídlem Pražská 870, Letovice 

i) Usnesení 9/48: OZ schvaluje Smlouvu o dílo s firmou EKOTERM CZ, s.r.o. se sídlem 

Pražská 870, Letovice na provedení akce „Oprava požární nádrže Drválovice“ za 

cenu 531.041,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

j) Usnesení 10/48: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 
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k) Usnesení 11/48: OZ bere na vědomí žádost na pronájem nebytových prostor pro 

provozování Pošty Partner Vanovice 

l) Usnesení 12/48: bere na vědomí informaci starosty obce z jednání členské schůze 

DSO TS Malá Haná 

m) Usnesení 13/48: OZ schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 

s firmou Technické služby Malá Haná a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

n) Usnesení 14/48: OZ schvaluje doplnění rozpočtu obce Vanovice o Rekonstrukci 

sociálního zařízení a úprava okolí OÚ Vanovice a rozpočtové opatření č. 6 

o) Usnesení 15/48: OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 

280.000,- Kč na opravu požární nádrže Drválovice a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

p) Usnesení 16/48: OZ schvaluje kupní a prodejní smlouvu na pozemky mezi obcí 

Vanovice a panem S. D. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

q) Usnesení 17/48: OZ schvaluje počet 9 zastupitelů, kteří mají být zvoleni ve volbách 

do zastupitelstev obcí 5. a 6. 10. 2018 

r) Usnesení 18/48: OZ souhlasí s projektovou dokumentací „Stáj a dojírna Vanovice“ 

investora Agrospol, a.d. Knínice s připomínkami uvedenými v zápise z jednání 

zastupitelstva dne 25. 6. 2018 

 

 

Usnesení ze 49. zasedání zastupitelstva obce Vanovice 

Datum konání:     25. 7. 2018 
Čas konání:           17:00 hod.  
Místo konání: zasedací místnost OÚ  Vanovice 
 
Přítomni:          Jiří Bohatec, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, Martin Chalupa, Josef 

Pavlík, Miroslav Přibyl, Bc. Jitka Špidlová, Bc. Svatopluk Dračka, Milan 
Geršl 

Omluveni: 0 
Ověřovatelé:   Lenka Chalupová, Bc. Jitka Špidlová 
Zapisovatel: Petr Dvořáček 
 

Program:    

   

1. Kontrola plnění usnesení ze 47. zasedání zastupitelstva obce 
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2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Vydání ÚP Obce Vanovice 

4. Příprava 7. Malohanáckého řemeslného jarmarku 

5. Stav probíhajících akcí 

6. Rozpočtové opatření 

7. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/49: OZ schválilo program jednání zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/49: OZ bere na vědomí plnění usnesení 48. zasedání zastupitelstva 

obce 

c) Usnesení 3/49: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/49: Zastupitelstvo obce Vanovice, příslušné podle §6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“). §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vydává dne 25. 7. 2018 
formou opatření obecné povahy Územní plán Vanovice. I. Územní plán, II. 
Odůvodnění územního plánu, Poučení.  

e)  Usnesení 5/49: OZ bere na vědomí zprávu o stavu na plánovaných akcích 

f) Usnesení 6/49: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 

g) Usnesení č. 7/49: OZ schvaluje jako zhotovitele přístupu ke katolickému kostelu 

pana Romana Smékala, za cenu 46 500,- Kč 

h) Usnesení 8/49: OZ schvaluje jako zhotovitele akce „Úpravy autobusové zastávky 

v Drválovicích“ firmy Lima Boskovice a Roman Smékal 

i) Usnesení 9/48: OZ schvaluje Smlouvu o dílo s firmou EKOTERM CZ, s.r.o. se 

sídlem Pražská 870, Letovice na provedení akce „Oprava požární nádrže 

Drválovice“ za cenu 531.041,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

j) Usnesení 10/48: OZ bere na vědomí prodloužení termínu vyúčtování dotace na 

inženýrské sítě v Drválovicích do roku 2021 
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A nyní již avizovaná prázdninová fotokronika 
 

 

16. června – Oslavy 130. výročí 

založení pěveckého sboru Vlastimil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. června  - Tělovýchovné slavnosti a oslava 100. výročí vzniku ČSR 
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Slavnostní zakončení školního roku 2017/18 a předání vysvědčení  -  29. 6. 2018 
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Rozloučení se školním rokem – 24. 6. v kulturním domě 
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Požár pole u Drválovic – 4. 7. 2018 
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Rybářské závody dětí na dolním rybníce  -  8. 7. a 18. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opékání makrel za kulturním domem 14. 7. 2018 
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Po roce nás opět navštívila p. Věra Holmanová 

s rodinou – 21. 7. 2018 

Dcera zavražděných manželů Doležalových z Drválovic 

 

 

7. Malohanácký řemeslný jarmark, spojený s oslavou 100. výročí vzniku ČSR             

28. 7. 2018 
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13. ročník tenisového turnaje 27. 7. Memoriál Jiřího Dokoupila 

           

Volejbalový turnaj 4. 8. 2018 

   

Koncert pěveckého sboru Vlastimil v evangelickém kostele 12. 8. 2018 
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Malá kopaná – svobodní ženatí -  11.8. 2018 

 

 

 

 

 

 

Cyklovýlet Okolo Malé Hané   25. 8. 2018 – 12. ročník 
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Naši cvičenci v Praze na XVI. všesokolském sletu – 30.6. – 6.7. 2018 

Po úspěšném předvedení sletových skladeb na našich Tělovýchovných slavnostech se 

představili i naši cvičenci v Praze na XVI. 

všesokolském sletu. 

Skladbu pro starší žactvo Cirkus cvičilo 5.7 
a 6.7..  devět "našich" dětí (děti z TJ Sokol 

Vanovice, resp. z Vanovic, Drválovic a Pamětic). Skladbu ČASPV Gymnastický sen 
předvedlo v Praze 5. 7. 14 cvičenců z TJ Sokol Vanovice. 
Moc děkujeme manželům Chalupovým, že naše děti v Praze doprovázeli,  a že se o ně 
vzorně starali.          Jitka Špidlová 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku – 3. září 2018 
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Vandalismus na hřbitově 

 

 

 

Vzhledem k platnosti nařízení GDPR nemůžeme u jubilantů uvádět jejich věk. Takže 

budeme sdělovat jen jméno, příjmení a bydliště. Budou zde jubilea od 50 do 150 let.  

Je nám to líto, pokud Vám tyto informace nic nepřinesou, tak časem rubriku zřejmě 

zrušíme.       P. D.                  

Jubilanti v měsíci  září  2018       

Krejcar Jir í                                 Vanovice     

Kalas  Josef                               Vanovice     

Štrajtová Marie                 Drva lovice     

Bártová Marie         Drva lovice       

Bahnovský  Adolf                 Vanovice     

Zoubek Zdene k         Vanovice  

Kolářová Milada                             Drva lovice 

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

let života. 

 

Upozornění: Pokud si někdo z jubilantů nepřeje zveřejnění svých narozenin, sdělte to  

s předstihem na Obecním úřadě Vanovice. 
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Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

Září 2018 

 

1.9. MDDr. Trubáčková  
Poliklinika Blansko, Sadová 
33 

516 488 
452 

2.9. MUDr. Vrtělová 
Poliklinika Blansko, Sadová 
33 

516 488 
455 

8.9. MUDr. Stojanov 
Blansko, B. Němcové 
1222/15 

605 184 
479 

9.9. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b 
516 419 
538 

15.9. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 
735 056 
656 

16.9. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  
516 462 
203 

22.9. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  
516 462 
203 

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

28.9. 
MUDr. Grénarová 
Magda 

Boskovice, Růžové nám. 16  
774 710 
550 

29.9. 
MUDr. Grenarová 
Marie 

Poliklinika Blansko, Sadová 
33 

724 081 
182 

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

 

Upozornění pro naše občany – letecké cvičení NATO 
 

 

 

 

Koncert v evangelickém kostele 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích 

spolu s Obcí Vanovice 

Vás zvou na 

Koncert duchovní a operní hudby 
 

který se koná              v neděli 9. září 2018 v 16.00 hod v evangelickém kostele 

 

Účinkují:  Tomáš Jeřábek a jeho hosté 

 

 Vstupné dobrovolné    
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Přednáška ke vzniku republiky 

 
Obec Vanovice zve všechny naše občany na další zajímavou přednášku paní Dany 

Šimkové, která se uskuteční v pátek 21. září 2018 od 17.00 hod v sále záložny ve 

Vanovicích. 

Založení Republiky 

 
 

Pojďme si povídat o tom, jak se postupně utvářely naše dějiny, aby daly podnět ke 

vzniku Republiky, jak obtížná byla situace našeho národa v 19. století a kde se v nás 

vzala ta touha po samostatnosti? Proč to nešlo celá staletí a v roce 1918 se to konečně 

podařilo? Co všechno museli naši předci udělat, aby naše země dostala své místo na 

mapě Evropy? Založení Republiky není jen 28. říjen 1918, ale celé století práce a 

odhodlání. 

 

  

 

Předpouťová zábava     
 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vanovicích zve 

všechny naše občany v sobotu 29. září 2018 do 

kulturního domu ve Vanovicích, na tradiční 

předpouťovou zábavu.  
 

Začátek v 21.00 hodin, k tanci a poslechu hraje skupina 

KROUNEX 

 

 



24 24 

 

 

Svatováclavská pouť ve Vanovicích   
 

Také letos zveme všechny naše občany na tradiční poutní slavnost. 

Pouť letos proběhne 

v neděli 30. září 2018 

Poutní mše svatá bude 

v kostele sv. Václava  

od 10 hod. Pouťové 

atrakce a stánky vás 

přivítají v prostoru kolem 

kulturního domu ve 

Vanovicích 

 

 

Termíny voleb do zastupitelstev obcí 
 

 
Volby do zastupitelstva Obce Vanovice proběhnou v pátek  

 

5. října 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října 2018  

 

od 8 do14 hodin. Volební místnosti jsou obvyklé.  

 

Ve Vanovicích přízemí obecního úřadu a v Drválovicích zasedačka v hasičské 

zbrojnici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

