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Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 

 

 

V neděli 1. 12. 2019  jsme rozsvítili první svíčku na adventním věnci 

Prosinec  2019 
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Vážení spoluobčané, 

dnešní Zpravodaj už úvodním obrázkem navozuje předvánoční atmosféru. I v naší obci 

jsme v neděli 1. prosince rozsvítili první symbolickou svíčku na adventním věnci. Toto 

předvánoční období zahájil koncertík našich dětí a nově utvořená skupina Paleta. Po 

skončení proběhlo před Záložnou rozsvícení vánočního stromku. Přátelský podvečer 

byl zakončen zpěvem u stromečku a všechny určitě zahřál i tradiční vánoční punč. 

Ale vraťme se ještě k dění v uplynulém měsíci listopadu. 

V oblasti investiční bylo pokračováno v propojení vodovodního řadu do Karlůvky a 

přepojování přípojek. Vodovodní řad je již hotov. Ještě letos dojde k vybudování 

kanalizace a položení povrchu komunikace z recyklátu v části Uliček. Vzhledem k počasí 

bude celá akce dokončena na jaře, položením asfaltobetonu / balené/. 

Co se podařilo dokončit, tak to je oprava křížku před kostelem svatého Václava. 

Pomohly dotace z Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury České republiky. Jako 

poděkování všem, co se na restaurátorských pracích a finančním zajištění podíleli, 

uspořádáme letošní vánoční koncert Vlastimilu v kostele sv. Václava, a to v neděli 29. 

12. v 15 hodin. Všichni jste srdečně zváni. 

Uplynulé období bylo jako obvykle plné aktivit v oblasti kulturní. Koncertík a rozsvícení 

vánočního stromku už jsem zmínil v úvodu. Ale kulturní výbor uspořádal i dvě zdařilá 

divadelní představení v kulturním domě. V prvním se představili divadelníci z Vranové 

s komedií Inzerát. S pohádkou O třech doktorech k nám zavítal soubor Teatrum 

z Velkých Opatovic. Obě akce byly hojně navštíveny a myslím, že se všichni dobře 

pobavili. 

V pondělí 18. listopadu proběhla v sále na Záložně zajímavá přednáška a beseda, kterou 

uspořádal pan Mgr. Pavel Jansa o komunitní archeologii. Jistě zajímavý počin z pohledu 

poznávání dávné historie našich obcí, doplněný prezentací nalezených předmětů. 
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Věřím, že akce získá širokou podporu i odezvu mezi všemi věkovými kategoriemi našich 

občanů. 

Kulturní výbor poslední sobotu v měsíci uspořádal pro děti a jejich rodiče v sále Záložny 

předvánoční dílničky, kde si děti mohly z papíru a přírodních materiálů vyrobit 

adventní věnečky a další vánoční výzdobu. 

Zastupitelstvo obce se tentokrát sešlo dvakrát na svém zasedání, kdy bylo mimo jiné 

rozhodnuto o zakoupení domu č. p. 18 (Chmelařovo) pro potřeby naší obce. Plánujeme 

zde zřídit dva byty, sklad materiálu obce, postavit zařízení pro zpracování ovoce a 

v zahradní části zbudovat sběrný dvůr. Na druhém jednání, které tentokrát proběhlo 

v Drválovicích, byl nejdůležitějším bodem návrh rozpočtu obce na příští rok, který bude 

po zveřejnění schvalován na prosincovém zastupitelstvu. Jsou zde zohledněny 

nejdůležitější investiční akce a je navrhován jako přebytkový. 

Již tento týden bude uzavřen pro veškerý provoz sál na Záložně, kde bude po dobu dvou 

měsíců probíhat oprava štukové výzdoby a malování. 

Tolik hodnocení. A co nás ještě čeká do konce letošního roku? 

Tento týden v pátek 6. prosince od 18 hodin proběhne v kulturním domě Mikulášská 

nadílka s cirkusovým programem. Přijde mezi nás Mikuláš, anděl i čerti. Tak vezměte 

své ratolesti a přijďte. 

V neděli 22. prosince od 10.45 hodin mezi nás zavítá Velký dechový orchestr Malá Haná 

na předvánoční koledování. Sejdeme se jako vždy před Záložnou. 

Zapojí se také skauti, kteří do našich obcí dovezou betlémské světlo. Rozdávat ho budou 

v pondělí 23. 12. od 16.15 hodin ve Vanovicích před obecním úřadem a od 17 hodin 

v Drválovicích u čekárny. 

Na Štěpána 26. prosince bude od 10 hodin v kostele sv. Václava sloužena mše svatá a 

pak zde v neděli 29. prosince od 15 hodin proběhne vánoční koncert pěveckého sboru 

Vlastimil. 
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Se starým rokem 2019 se rozloučíme na Silvestra, abychom ve středu 1. ledna za 

kulturním domem mohli přípitkem a ohňostrojem přivítat nový rok 2020. 

A co tedy závěrem, vážení spoluobčané? 

Chtěl bych Vám všem poděkovat za přízeň při čtení našeho Zpravodaje a popřát všem 

radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Do nového roku 2020 pak 

hodně štěstí a hlavně ZDRAVÍ. 

Pokud se vám náš Zpravodaj líbí, na konci tohoto čísla najdete přihlášku k odběru na 

rok 2020. Tuto, prosím, vyplněnou odevzdejte na obecním úřadě první týden roku 

2020.  Cena zůstává stejná, 3 Kč za výtisk, tedy 33 Kč za rok. 

                               Petr Dvořáček 

        

Vážení spoluobčané, 

 v neděli 1.prosince začal  adventní čas, příprava na nadcházející vánoční svátky a blížící 

se konec roku 2019 . 

Všem přeji co nejméně stresu, shonu a starostí v tomto adventním období, vždyť 

největší odměnou pro nás dospělé jsou rozzářené oči našich dětí, vnuků a pravnuků u 

vánočního stromečku a jejich radost z dárečků .  

Letošní rok  byl pro nás hodně náročný, ale díky společné spolupráci se nám podařilo 

zajistit jednu z nevětších akcí  v okolí na jedničku, touto cestou chci ještě jednou všem, 

kteří se na zajištění  XIII. cyklovýletu podíleli,  poděkovat. 

Dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji  svým jménem  i  jménem zastupitelů obce, 

popřál poklidné prožití  vánočních svátků v kruhu svých blízkých a přátel,  do 

nadcházejícího roku 2020 hodně zdraví, štěstí, spokojeností, lásky a mnoho úspěchů v 

osobním i profesním životě. 

 

                   Josef Pavlík – starosta obce 
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Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  
 
 

Datum konání:      12. 11. 2019       
 
Čas konání:           18:00 hod.  
 
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Vanovice 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, 

Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Miroslav Přibyl 
 
Omluveni: Josef Pavlík, ml.   
 
Ověřovatelé: Lenka Chalupová, Petr Dvořáček  
 
Zapisovatel: Linda Krejčiříková 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Projednání možnosti koupě nemovitosti 
2. Návrh kupní smlouvy 
3. Rozpočtové opatření č. 16 

4. Různé, závěr 

 

a) Usnesení 1/13: OZ schválilo program jednání 13. zasedání zastupitelstva 

obce 

b) Usnesení 2/13: OZ schvaluje koupi nemovitostí uvedených na LV 538 v k.ú. 

Vanovice za cenu 1.350.000,- Kč 

c) Usnesení 3/13: OZ schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Vanovice, Vanovice 132, 

679 36 Vanovice, IČ 00281191 a panem Midgley David, The Green, Lochinvar 

house, Wilby NR16 2JP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, o 

koupi nemovitostí uvedených na LV 538 p.č. 46 zastavěná plocha nádvoří 772 

m², p.č. 69 zahrada 923m², p.č. 70 zahrada 2.083 m² v k.ú. Vanovice za 

cenu1.350.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy   

d) Usnesení 4/13: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 16 
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Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 

 

Datum konání:    27. 11. 2019 
 
Čas konání:           17:30 hod.  
 
Místo konání:        zasedací místnost OÚ Drválovice 
 
Přítomni:     Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová, 

Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st., Josef Pavlík ml., 
Miroslav Přibyl 

  
Omluveni: Lenka Chalupová – pozdní příchod 17.40 hod. 
 
Ověřovatelé: Josef Pavlík ml., Lukáš Kohoutek  
 
Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 
 
 
 
 
Program:    

   
 

1. Kontrola plnění usnesení z 12. a 13. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o činnosti výborů 
3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

4. Žádost Základní školy a mateřské školy Vanovice o zakoupení nábytku 

5. Dodatek ke smlouvě č. 2018183 s firmou AGROSPOL, agrární družstvo Knínice 

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Vanovice-rekonstrukce a novostavba vodovodu“ 

7. Plán inventur za rok 2019 a složení komisí 

8. Rozpočtová opatření č. 15, 17 

9. Příprava rozpočtu na rok 2020 

10. Různé a závěr 

 

 

a) Usnesení 1/14: OZ schválilo program jednání 14. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/14: OZ bere na vědomí plnění usnesení z 12. a 13. zasedání 

zastupitelstva obce 

c) Usnesení 3/14: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    
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d) Usnesení 4/14: OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 
100.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/14: OZ bere na vědomí žádost Základní školy a mateřské školy 
Vanovice o využití finančních prostředků z rezervního fondu na výměnu krytů 
topení a montáž policových skříněk a doporučuje provést jejich výměnu po 
výměně vadných radiátorů 

f) Usnesení 6/14: OZ schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě 2018183/2019 a pověřuje 

starostu obce podpisem dodatku č. 2 

g) Usnesení 7/14: OZ schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze den 3.10.2019 na 

akci „Vanovice – rekonstrukce a novostavba vodovodu“ s firmou KORA – 

VODOSTAVING s.r.o., Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát, IČ 253 11 883 a pověřuje 

starostu obce podpisem dodatku č.1 

h) Usnesení 8/14: OZ schvaluje plán inventur za rok 2019 a složení inventarizačních 

komisí 

i) Usnesení 9/14: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15 

j) Usnesení 10/14: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 17 

k) Usnesení 11/14: OZ bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Vanovice za rok 2019 

l) Usnesení 12/14: OZ schvaluje jako zhotovitele díla „Renovace štukové výzdoby 

slavnostního sálu Obecního úřadu v obce Vanovice“ pana Jozefa Trelu – 

Štukatérství, Žilinská 539/2, 779 00 Olomouc, IČ 47191317 

m) Usnesení 13/14: OZ schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Renovace štukové výzdoby 

slavnostního sálu Obecního úřadu v obce Vanovice“ s firmou Jozef Trela – 

Štukatérství, Žilinská 539/2, 779 00 Olomouc, IČ 47191317 ve výši 96.000,- Kč a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

n) Usnesení 14/14: OZ bere na vědomí žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charita 

Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČ 449 90 260 o příspěvek na 

spolufinancování Charitní pečovatelské služby Blansko 

o) Usnesení 15/14: OZ schvaluje Smlouvu č. 14334/2019 s firmou ENERGETIKA 

Boskovice spol. s r.o., Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice, IČ 434 20 222 

na dílo „Drválovice, rozšíření osvětlení Konečná“ ve výši 8.988,- Kč bez DPH a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy  
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Fotokronika a komentář k akcím 
 
 

Beseda ke komunitní archeologii 

V pondělí 18. listopadu proběhla v sále Záložny přednáška a beseda p. Pavla Jansy 

k uvedené tématice. Určitě nás všechny zajímalo, jak dlouho existují naše obce, kde se 

v těchto místech objevili lidé vůbec poprvé, jak poznávat doby, které už nikdo 

nepamatuje. Tak na tyto otázky byla zaměřena uvedená akce. Doplněna byla projekcí i 

ukázkami předmětů z doby osídlení našich obcí. 

      

 

Divadelní představení 

 

Tak jako každoročně nechybělo v našem KD i divadelní představení. Tentokrát jsme 

zvolili jedno pro dospělé a druhé pro děti. 

V sobotu 9. listopadu k nám zavítal ochotnický divadelní soubor z Vranové, Nahoď 

Vranová, s úžasnou komedií „ Inzerát“. Zaplněný sál kulturního domu se podle ohlasů 

odcházejících diváků i dlouhého potlesku úžasně bavil. 

Druhé představení, připravené pro děti, odehrál divadelní soubor Teatrum Velké 

Opatovice v neděli 24. 11. Pohádka „ O třech doktorech“, odehraná v nezvyklém 

prostředí, kdy i diváci, hlavně děti seděly na jevišti kulturního domu a byly 

v bezprostředním kontaktu s účinkujícími, měla atributy všeho, co pohádka má být. 

Viděli jsme trojhlavého draka, krále, princeznu i nešťastného   nápadníka, kterému 

nechtěli dát za ženu princeznu. Ale jak to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo, doktoři 

a hlavně láska zvítězila. Živý hudební doprovod umocnil celkový dojem i zážitek. Děti 

místy ustrašené odcházely spokojené, že vše nakonec dobře dopadlo. 
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A ještě několik fotek z těchto 

představení…. 

 

   

                                                    INZERÁT 

 

 

O třech doktorech 
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  Vánoční  dílničky 

Kulturní výbor obce Vanovice uspořádal v sobotu  30. listopadu 2019  v sále na Záložně 

dílničky s vánoční tematikou. Děti tvořily z papíru a přírodních materiálů adventní 

věnečky, svícny a vše co k vánoční výzdobě patří.  Do výroby se jako vždycky zapojily i 

babičky a maminky.  

Poděkování a pochvala za zorganizování a pomoc v průběhu akce patří jmenovitě 

především Janě Štěpánové, Janě Bohatcové, Janě Geršlové, Haně Burkoňové a především 

Lucii Zouharové za organizaci a přípravu zdařilé akce. 
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Koncertík a rozsvícení vánočního stromu 

V neděli 1. prosince proběhl na zaplněném sále Záložny tradiční vánoční koncertík 

našich dětí, které navštěvují hudební školy a také vystoupení nově založené hudební 

skupiny Paleta. Po skončení se uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromku 

doplněné ochutnávkou vánočního punče. 

Přinášíme několik záběrů z koncertíku a rozsvícenou budovu Záložny se stromkem. 
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A ještě něco z investičních akcí 

Propojení vodovodu Karlůvka – Uličky – Hlavní řad 

   

 

Cesta k novostavbě v horním konci obce 
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Restaurátorské práce na křížku u kostela sv. Václava ukončeny 

Jsme rádi, že se i přes zhoršující povětrnostní podmínky podařilo dokončit 

restaurátorské práce na křížku u sv. Václava. Na akci finančně přispěl Jihomoravský 

kraj 125 tis Kč a také Ministerstvo kultury ČR 54 tis Kč.  Celkové náklady představují 

více jak 300 tisíc Kč.  

      

                            Před     A po restaurování  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Jubilanti v měsíci  prosinci  2019   

  

Zoubková          Eva                      Vanovice    

Novozámská  Anna                  Drválovice 

Sedláčková     Anna        Vanovice 

 

Nas im mily m oslavencu m pr ejeme hodne  zdraví , spokojenosti a jes te  mnoho kra sny ch 

let z ivota. 

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

s předstihem na Obecním úřadě Vanovice. 



14 14 

 

Přivítali jsme do řad občánků naší obce: 

 

Bednářová Anděla            Drválovice              

 

Pelikán      Dominik                       Vanovice 

 

Rodičům blahopřejeme a přejeme všem hodně zdraví     

      

 

 

 

Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

 

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hod 

Mimo níže uvedenou dobu je zajištěna služba v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, 

tel. 545 538 111. Ve všední dny od 18.00 do 24.00 hod, o sobotách, nedělích a svátcích 

od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Prosinec   2019 

 

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

   8.12.   MUDr. Švendová           Křtiny, Zdrav. Středisko             516 439 404 

14.12.   MUDr. Tomášková        Blansko, Pražská 1 b     734 177 800 

15.12.   MUDr. Tomaštíková     Adamov, Smetanovo nám.327         516 446 398 

21.12.  MDDr.  Trubáčková      Blansko, Poliklinika, Sadová 33        516 488 452 

22.12.  MDDr. Veselý              Letovice, Masarykovo nám. 162/38   792 325 591 

24.12.  MDDr.  Vrbová            Knínice 330       774 844 735 

25.12.  MUDr. Vrtělová        Blansko, Poliklinika, Sadová 33               516 488 455 

26.12.  MUDr. Žilka                Benešov 19                  516 467 313 

28.12.   MUDr.  Hošáková      Adamov, U Kostela 4                                   516 446 428 

29.12.  MUDr. Houdková        Blansko, Pražská 1 b      731 144 155 

 

1.1. 2020  MUDr. Chatrný      Boskovice, Lidická  8                               516 456 109      
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 Povinné „čipování“ psů ! 

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely 
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. 
v účinnost povinnost označovat psy na území 

České republiky mikročipem. 

Číslo mikročipu bude zaznamenáno v dokladu o očkování psa - 
očkovací průkaz. 

Čipování psů je třeba provést do konce letošního roku a v našich 
obcích je provádí  Dr. Krejčí. Termín si domluvte osobně nebo na 
tel.č.  604619875. 

Cena za očipování jednoho psa staršího 3 měsíců je    400,-Kč 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                      POZVÁNKY na akce v následujícím období 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO            

  KDY:      V pondělí         23.12. 2019 

  KDE:      Vanovice:   U obecního úřadu            od  16.15 

-  16.45 hod 

                  Drválovice:  Na  autobusové zastávce od 17:00 – 17.10 hod 

 

 

S sebou: svíčky, lampičky a dobrou náladu 

 
 
Mše svatá v katolickém kostele sv. Václava 
 
Ve čtvrtek 26. prosince / Na Štěpána/ se 
začátkem v 10. 00 hodin   
 
 
 
 
 

 
 

                         Pěvecký sbor Vlastimil Vanovice si Vás dovoluje pozvat na 

Vánoční koncert 

Zazní vánoční písně a koledy 

Dirigent: Dagmar Lžíčařová  

Kostel sv. Václava Vanovice, neděle 29. 12. 2019 od 15.00 hod. 
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OBEC Vanovice i letos zve všechny na novoroční 

ohňostroj, spojený s novoročním  

přípitkem starosty obce. 

Koná se 1. ledna 2020 v 17 hodin u kulturního domu 

ve Vanovicích. 

                    

 

                                                                                                    

V měsíci lednu 2020 se opět připojíme ke každoroční 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE. Věříme, že koledníci nenarazí 

na zavřené dveře, ale budou přijati štědrými dárci.     

Přesný termín sdělíme hlášením MR 

 

 

 

 

 

 

 

Myslivecké sdružení Vanovice-Borotín vás 

zve na tradiční MYSLIVECKÝ PLES. Koná se 

v sobotu        11. ledna 2020      od   

20 hod v KD ve Vanovicích.               

Hraje skupina Naostro.  

Připraveno bude bohaté občerstvení a 

myslivecká tombola. 
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Hobby horsingu ve Vanovicích 

V pondělí 28. října se uskutečnila v kulturním domě soutěž v hobby horsingu, jde o 
napodobování jezdeckých disciplín s dřevěným koněm), kterou pořádal jezdecký oddíl 
Cetkovice Farma Ch. 
Akce se vydařila a zrodil se nápad do budoucna uspořádat podobnou akci pro širší 
veřejnost.          Roman Hrdý 

   

  

STOLNÍ TENIS 
 

Regionální přebor III. třídy                               Regionální přebor IV. třídy 

  

Vanovice A – Zbraslavec D  11 : 7                 Brťov A - Vanovice B   17 : 1 

Body: Dokoupil J.      4                      Body: Kubín F.      1   

           Gonšor M.      3,5  

           Tajovský Z.    2,5         

           Klement R.      1                                                  
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Svitávka A  – Vanovice A  9 : 9                       Vanovice B – Zbraslavec E  9 : 9 

Body: Gonšor M.        3                              Body: Kubín F.         4,5 

           Klement R.      2,5                                              Ševčík F.         2    

           Palbuchta K.     2                                                Palbuchta K.   1,5 

           Kubín F.          1,5                                              Chlup R.          1 

 Vanovice A – Šošůvka C  13 : 5                       Křetín C – Vanovice B  8 : 10 

Body: Tajovský Z.     3,5                                    Body: Kubín F.      3,5 

           Dokoupil J.     3,5                                               Lébiš P.       3,5 

           Klement R.     3,5                                               Chlup R.       2   

           Gonšor M.      2,5                                               Palbuchta K. 1 

Petrovice A – Vanovice A  7 : 11                       Vanovice B – Rájec C  4 : 14 

Body: Kubín F.         4,5                                       Body: Kubín F.        2 

           Gonšor M       2,5                                                 Lébiš P.         1 

           Klement R.     2,5                                                 Palbuchta K.  1 

           Palbuchta K.  1,5 

ŠACHY 

Lipůvka B – Vanovice 3 : 2                              Rovečné – Vanovice 3,5 : 1,5     

Body: Zapletal K.      1                                        Body: Zapletal K.   1 

           Audy L.          1                                                   Kubín F.     0,5        

Karel Zapletal je hráč z Letovic, který požádal o členství v našem šachovém oddílu.  

 

Turnaje ve stolním tenisu 

Tradiční vánoční turnaj mládeže ve stolním tenisu se uskuteční v pondělí 23. 12. 2019 od 

13h v kulturním domě ve Vanovicích. Silvestrovský turnaj dospělých proběhne v KD v 

pátek 27. 12. 2019 od 13h. 
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Zpravodaj 
 

Žádáme ty, kteří mají zájem o Zpravodaj v papírové formě i v roce 2020 , aby se 

přihlásili vyplněním přiložené přihlášky a jejím odevzdáním na obecním úřadě. 

„Předplatné“ na rok 2020  je 33,-  Kč (zaplatit můžete v pokladně OÚ Vanovice 

v úředních hodinách). Týká se i občanů Drválovic. Přihlášku i platbu je nutné provést  až 

v prvním týdnu nového roku 2020, nejpozději do 10. ledna 2020. 

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

 

 

 

Vyplňte a odevzdejde na obecní úřad 

 

 

Mám zájem odebírat zpravodaj                   počet kusů ……………………………………. 

 

 

Jméno a příjmení: 

 

Adresa: 

 

 

Podpis: 

 

 

Zaplaceno dne (doplní pokladní): 

 

     Odevzdejte na OÚ Vanovice do 10. ledna 2020 
 

 

 

 

 
 

 

 

                            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

