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Vážení spoluobčané,    

opět po měsíci se Vám dostává do rukou obecní Zpravodaj, 
tentokrát již poznamenaný předvánoční atmosférou, obdobím adventu a 
očekávání. Je dobře, že v některých oblastech se náš život vrací do normálu jako 
před dvěma roky. Mám na mysli hlavně kulturní a společenský život. Ale 
v pořádku všechno určitě není. Sami cítíte napětí v rodinách i v zaměstnání. 
Všude na nás doléhá drahota, inflace, vysoké ceny energií i nejistota, jak se vše 
bude vyvíjet dál. V naší blízkosti stále silněji hoří válečný konflikt, a ať chceme, 
nebo ne, silně se nás jak po materiální , tak i citové stránce dotýká. Místo toho, 
aby politici začali jednat o zastavení zabíjení lidí a o míru, dalšími dodávkami 
zbraní konflikt prodlužují. Jako každá válka, ani tato nebude mít vítěze, ale jen 
mrtvé a poražené.  I příroda jako by čekala, zda to poslední roční období má již 
spustit. Když jsem hledal motiv na titulní fotku s alespoň trochou zimní nálady, 
dost jsem se načekal… 
Ale  zkusme si zhodnotit, co se u nás v obci za uplynulé období událo. 
Měsíc listopad v kulturní oblasti vrátil na jeviště našeho kulturního domu opět 
ochotnický divadelní spolek. Tentokrát soubor při Sboru dobrovolných hasičů z 
Pamětic. V jejich podání , před tradičně početným publikem, jsme zhlédli 
divadelní představení Dveře, podle předlohy Jana Zindulky. 
Tento den v dopoledních hodinách jsem přivítal na Záložně potomky rodiny 
Přichystalovy, z které pocházel i předseda Nejvyššího soudu v letech 1970 – 72,  
JUDr. Vojtěch Přichystal. Jeho příbuzní v současné době bydlí v Novém Městě na 
Moravě. Více o jeho životě naleznete v dnešní příloze Zpravodaje. 
Další podzimní i adventní akce se již odehrávaly s vánočním nádechem. 
V knihovně se  19. 11. sešli mladí čtenáři, aby pod dohledem paní Lady Kučerové 
vytvořili krásná díla, již z vánoční tématikou, která byla později vystavena v sále 
Záložny při rozsvícení vánočního stromku. 
To byla v uplynulém měsíci asi nejvýznamnější kulturní akce měsíce. Konala se 
v neděli 27. listopadu a zajišťoval ji kulturní výbor obce. Tato první adventní 
neděle byla spojena s koncertem vánočních písní v podání členů pěveckého 
sboru Vlastimil, za kytarového doprovodu pana Jaroslava Ziky. Po koncertu a 
rozsvícení stromku proběhla na sále Záložny výstava dětských prací dětí ze 
školy i mateřské školky a také z tvořivé práce dětí v knihovně. Účast byla velice 
příznivá, více jak 100 dospělých i dětí. Společně jsme si zazpívali vánoční písně  a 
ochutnali tradiční vánoční punč. 
Kdo chodíte do prostoru budoucí výstavby mezi našimi obcemi, určitě jste 
zaregistrovali první vlaštovku, kdy první stavebník začal s betonováním základů. 
Pokračuje také výstavba nové trafostanice s následnou přeložkou té původní u 
drválovického kravína. Další významnou investicí tohoto měsíce byla realizace 
akce u dolního rybníka, kde firma Deas Boskovice provedla odstranění 
původního povrchu komunikace a nahradila jej recyklátem.  Zbudovala také 
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točnu za hrází pro hasičská vozidla. Tuto akci spolufinancoval Jihomoravský 
kraj. 
Zastupitelstvo se sešlo na svém prvním řádném zasedání po ustavujícím 14. 
listopadu a s jeho přijatým usnesením budete seznámeni v další části 
Zpravodaje. 
Na kopci u bytovek byly dosazeny dvě nové sakury, za ty, které v loňském roce 
uschly. 
V těchto dnech, kdy píši tento Zpravodaj, proběhla výsadba nejen ovocných 
stromů u nových stavebních pozemků v místech. Akce byla zafinancována 
z dotace Ministerstva životního prostředí. Práce probíhaly za „odborného“ 
dozoru žáků naší školy. 
Jistě jste zvědaví, co obec připravuje na předvánoční i vánoční dny.  Po zdařilém 
zahájení adventu vás mohu pozvat na také již tradiční vánoční koledování 
orchestru Malá Haná, které proběhne 18. prosince v 10.45 před Záložnou, dále 
23. prosince na předávání Betlémského světla v obou obcích, na tradiční  
svatoštěpánskou mši svatou v kostele sv. Václava 26. prosince a  29. prosince do 
sálu Záložny na vánoční koncert našeho pěveckého sboru Vlastimil. No a pak už 
přivítáme Nový rok 2023 za kulturním domem, jako vždy 1. ledna,  a nebude 
chybět přípitek a ohňostroj. O akcích v lednu až příště, ale již mohu předeslat, že 
14. ledna se můžete těšit v kulturním domě na Myslivecký ples. Počátkem ledna 
se bude konat i tradiční Tříkrálová sbírka 
Další pozvánky najdete v dále ve  Zpravodaji. 
 
Na konci dnešního Zpravodaje najdete i přihlášku k odběru tohoto měsíčníku 
pro rok 2023. Přihlášku a platbu proveďte kvůli zaúčtování až po Novém roce, 
do 10. ledna 2023.     
A co závěrem? 
 

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

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

2023 pak hodně štěstí a hlavně ZDRAVÍ. 

                                           Petr Dvořáček 
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Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Vanovice  

 

 
Datum konání:     14.11.2022 

 

Čas konání:           17:00 hod. 

  

Místo konání:        sál OÚ Vanovice 

 

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

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

Omluveni: -- 

 

Ověřovatelé:   Lukáš Kohoutek 

 Josef Pavlík, ml. 

 

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 

 

 

Program:    

   

1. Kontrola usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Veřejnoprávní smlouva (o výkonu přenesené působnosti projednávání přestupků) 

4. Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního pora-

denství 

5. Smlouva o dílo na poradenskou a inženýrskou činnost 

6. Doplnění kulturního a osadního výboru 

7. Určení rozdělení a upřesnění kompetencí místostarostů 

8. Příprava návrhu rozpočtu obce Vanovice na rok 2023 

9. Rozpočtová opatření 

10. Různé, závěr 

 

 

a) Usnesení 1/1: ZO schválilo program 1. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/1: ZO bere na vědomí plnění usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

a k zápisu nebylo vzneseno žádných námitek 

c) Usnesení 3/1: ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů   

d) Usnesení 4/1: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Velké Opato-

vice a obcí Vanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

s Městem Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, IČ 002 81 247 a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 

e) Usnesení 5/1: ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a 

odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu 

Blansko pro rok 2023  s Městem  Boskovice,  Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice, IČ 

002 79 978 a pověřuje starostu  obce podpisem smlouvy 
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f) Usnesení 6/1: ZO schvaluje Smlouvu o dílo na poradenskou a inženýrskou činnost s Ing. 

Janem Šmídem, Ludíkov 109, 680 01 Boskovice, IČ 605 85 242 a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

g) Usnesení 7/1: ZO schvaluje navržené složení kulturního výboru (J. B., H. B., J. Š., J. G., L. 

G., D. V., A. G., K. P., F. K., A. B.) 

h) Usnesení 8/1: ZO schvaluje navržené složení osadního výboru pro část obce Drválovice 

(M.G., M.Š.) 

i) Usnesení 9/1: ZO schvaluje kompetence místostarostů dle předloženého návrhu 

j) Usnesení 10/1: ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 12, 13, 14, 15 

k) Usnesení 11/1: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 16 

l) Usnesení 12/1: ZO schvaluje výši finančního daru 5.000,- Kč pro Diecézní charitu Brno, 

Oblastní charitu Blansko  

m) Usnesení 13/1: ZO schvaluje Darovací smlouvu s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou 

Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČ 449 90 260 na finanční dar ve výši 5.000,- Kč 

a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy  

n) Usnesení 14/1: ZO bere na vědomí informaci o stavu investičních a neinvestičních akcí 

v měsíci říjnu a listopadu 2022 

 

Komentáře a fotky z akcí aneb Pořád se něco děje… 
 
 
Návštěva potomků rodiny Přichystalů v rodišti předků ve Vanovicích 

Člověka vždycky potěší, když se může setkat s někým, jehož předkové pocházeli 

z naší obce, a který se do jejich rodiště přijede podívat, aby se dozvěděl, kde 

bydleli, co dělali, jak byla rodina velká. Podobně tomu bylo i 12. 11., kdy se mně 

ohlásili potomci rodiny Přichystalů, 

kteří nyní bydlí v Novém Městě na 

Moravě. Strávili jsme spolu celé 

dopoledne prohlídkou Vanovic, jeho 

zajímavostí i obhlídkou domu 122, 123 

ve Fabrice, odkud pocházeli. Byli to 

tkalci. Když jsem návštěvě pověděl i o 

panu JUDr. Vojtěchu Přichystalovi, asi 

nejznámějším z rodiny, byla 

překvapena spoustou informací. 

Protože to byl významný rodák i 

Vanovic, příště v závěru  Zpravodaje 

Vám o něm něco napíši to, co jsem 

zjistil.  
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Malí čtenáři  malovali a tvořili 

V sobotu 19. listopadu přijalo asi 10 dětí z Vanovic i Drválovic pozvání paní 

knihovnice Lady Kučerové do naší knihovny. 

Přišli všichni, co mají rádi knihu, všichni ti, co něco hezkého tvoří, všichni, kdo se 

chtěli setkat s kamarády .Výsledky jejich snažení jste mohli zhlédnout na výstavě 

27. 11. v rámci akce rozsvícení vánočního stromku, která proběhla v sále na 

Záložně. 

Poděkování dětí, rodičů i obce patří naší knihovnici, jejíž akce s dětmi 

v knihovně získávají na oblibě. 

Moc děkujeme. 

 

 

Ochotnické divadlo opět ve Vanovicích 

Po dvouleté přestávce způsobené covidem uspořádal kulturní výbor obce 

v našem kulturním domě další vystoupení ochotníků, tentokrát z obce nám 

vzdáleností nejbližší, z Pamětic. Jejich 

divadelní ochotnický spolek, který působí 

při Sboru dobrovolných hasičů Pamětice, 

předvedl dne 12. listopadu divadelní hru 

Jana Zindulky, Dveře. Tradičně dobře 

zaplněný sál kulturního domu odměnil 

účinkující 

bouřlivým potleskem.    
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A dá se říct, že budeme na jaře pokračovat 

dále. Zamluvena jsou již vystoupení 

ochotníků z Knínic a Městečka Trnávka. 

 

Rozsvícení vánočního stromku 

V neděli 27. listopadu připravil kulturní 

výbor v rámci první adventní neděle  

slavnostní rozsvícení vánočního stromku. 

Proběhlo za velké účasti veřejnosti z obou obcí před Záložnou. Po úvodním 

přivítání místostarosty a jeho pozdravném proslovu se konal koncert vánočních 

písní, v podání členů pěveckého sboru Vlastimil, za kytarového doprovodu p. 

Jaroslava Ziky. Na sále Záložny průběžně probíhala prohlídka výstavky 

výtvarných prací žáků naší základní matšské školy a také vytvořených prací 

čtenářů naší knihovny. Jak to k Vánocům patří, nechyběl ani čaj a pro dospělé 

vánoční punč. 

Za přípravu kromě členů kulturního výboru je třeba poděkovat i zaměstnancům 

obce, starostovi a také rodině Nečasové a Podborské, které stromek nazdobily. 
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Představuje se Vám nové logo Mysliveckého sdružení Vanovice – Borotín a 

také informace o činnosti v tomto období 

 

Úspěšná naháňka MS Vanovice – Borotín 

 V sobotu 5. 11. 2022 uspořádalo MS Vanovice-Borotín tradiční naháňku zaměřenou zejména 

na lov černé zvěře. Zúčastnilo se téměř 50 lovců, členů MS i pozvaných hostů, dále 12 honců a 

odpovídající počet loveckých psů. S výsledkem mohl být myslivecký hospodář Tomáš Rejda 

spokojený. Ulovilo se celkem 5 divočáků, kterým byla v souladu s mysliveckými tradicemi 

vzdána náležitá pocta na slavnostním výřadu – viz foto. Nechyběly ani slavnostní myslivecké 

fanfáry v podání Petra Kouřila mladšího. 

 

 

Ochrana zvěře i řidičů 

Již několik let se členové MS Vanovice-Borotín snaží 

na vlastní náklady omezit střety zvěře s motorovými 

vozidly. Na většině úseků silnic, které procházejí 

honitbou, byly umisťovány v minulosti pachové 

plašiče, poslední tři roky pak plašiče optické. Jsou to 

ty známé dřevěné sloupky u silnice s modrými 

speciálními odrazkami, které mají v nočních 

hodinách varovat zvěř před projíždějícím vozidlem. 

Díky tomu dochází  ke snížení rizika střetu vozidla se 

zvěří. Počet střetů klesl o čtvrtinu a nyní spíš dochází 

ke střetům v denní době. Velký problém je ničení 

sloupků s odrazkami, ke kterému neustále dochází. 

Prosíme občany, aby apelovali na děti a další osoby, 

aby se takové „zábavy“ nedopouštěly. Odrazky chrání zvěř, ale i zdraví a majetek všech.                                                                

Pavel Sládek – předseda MS  sdružení 
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Oprava komunikace u dolního rybníka 

V minulých dnech dokončili pracovníci firmy 

Deas Boskovice opravu povrchu komunikace 

u dolního 

rybníka ve 

Vanovicích. 

V rámci prací 

byla sejmuta 

třiceticentimetr

ová vrstva 

původní již 

zdevastované 

cesty a nově 

potažena 

vrstvou asfaltového recyklátu. Navíc podobným 

způsobem byla zpevněna část za hrází, která bude 

sloužit k nájezdu požárních vozidel. Celková cena prací byla více jak 320 tisíc Kč, 

z nichž polovina bude uhrazena z dotace Jihomoravského kraje. 

 

Obnova výsadby na mezi u bytovek 

V loňském roce došlo k úhynu dvou sakur u cesty k bytovkám ve Vanovicích. 

Proto byly v tomto podzimním období zakoupeny a vysazeny na doplnění 

stromořadí nové stromky, již většího vzrůstu, aby ty stávající ve svém růstu 

dohonily. Výsadbu provedli pracovníci obce.   
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Nová výsadba v lokalitě  u nově zasíťovaných pozemků 

Nově zasíťované pozemky pro výstavbu rodinných domků v prostoru mezi 

oběma našimi obcemi se pomalu probouzejí k životu. Jak jsem již avizoval 

v úvodu, na prvním již došlo k zahájení stavebních prací. Tato lokalita v šířce 40 

m omezena ve výstavbě podzemním průchodem vysokotlakového plynovodu. Je 

tam však povoleno hospodařit i vysazovat zeleň a stromy. Proto jsme požádali 

Ministerstvo životního prostředí o dotaci a po jejím obdržení vybraná firma 

provedla výsadbu  55 stromů, zejména ovocných. Celá akce byla financována 

z obdržené dotace. Výsadby se zúčastnili i děti z naší školy. Jednak aby viděli, jak 

se strom sází a také si stromů vážili. A pohled na Vanovice?  Hned  je živější a 

krásnější. A co potom až se vše 

zazelená a rozkvete… 

  

 

 

      Vážení spoluobčané, je čas vánoční, čas klidu a pohody. Bylo by škoda tuto dobu jen 

proběhnout a nezastavit se, nepřipomenout si zvyky, které k vánocům patří. Vánoční svátky jsou 

především o tom, abychom trošku zpomalili náš uspěchaný život a udělali si čas na setkání s našimi  

nejbližšími  a přáteli. Jsou to svátky, kdy se snažíme našim nejbližším udělat radost dárkem pod 

stromečkem, ale jistě mi dáte za pravdu  největší radost je ze šťastných pohledů těch nejmenších 

z dárečků pod stromečkem. Dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji  svým jménem  i  jménem 

zastupitelů obce, popřál klidné prožití  vánočních svátků  a  do nadcházejícího roku 2023 hodně 

zdraví, štěstí, spokojeností, lásky a mnoho úspěchů v osobním i 

profesním životě.          

 
                                                                                            Josef Pavlík – starosta obce 
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Pohotovostní služby na zubním oddělení           

 

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin                                       

Mimo výše 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 2022 

 

3.12.  MDDr.  Vrbová                    Knínice 330                           774 844 735 
4.12.  MUDr.   Žilka Vlastimil,          Benešov 19                516 467 313 
10.12. MUDr.   Beranová Alžběta  Blansko, Gellhornova 9            735 056 656 
11.12. MUDr.   Bočková Eva   Kunštát, nám.ČSČK 38             516 462 203 
17.12. MUDr.   Bočková Jana            Kunštát, nám. ČSČK 38            516 462 203 
18.12. MUDr.   Fenyk Vlastimil        Letovice, Tyršova 15  516 474 310 
24.12 .MDDr.   Fojtíková Veronika Rájec , Zdrav.středisko  516 432 138 
25.12. MUDr.   Giryeva Halyna        Boskovice, Lidická 8  734 231 261 
26.12. MUDr.   Grenarová Marie     Blansko, Vodní 58  724 081 182 
31.12. MUDr.    Grénarová Magda   Boskovice, Růžové nám. 16    

774 710 550 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX 

Jubilanti v měsíci  prosinci  2022 
 

Jitka   Dračková        -                          Vanovice       

Naší milé oslavenkyni  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. 

Ještě jedno blahopřání 

O tom, že nezapomínáme ani na naše občany, kteří tráví 

podzim svého života v sociálních zařízeních, se přesvědčila i 

paní Jarmila Štarková, která obdržela kytici a dárek od p. 
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Lenky Chalupové v Letovicích.  

Foto zveřejňujeme s jejím souhlasem a blahopřejeme nejstarší 

občance naší obce. 

Přivítali jsme do života 

 

Alžběta Frimlová               -                           Vanovice        

  

 

Rodičům blahopřejeme a novorozenci přejeme všechno nejlepší do dalších 

let života. 

 

Rozloučili jsme se      
   
 
 
Stanislav Maršál            -                   Drválovice 
 
 
Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. Věnujte mu tichou vzpomínku. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

SPORT 
 
 
 
STOLNÍ TENIS 
 

 
Regionální přebor III. třídy                                       Regionální přebor IV. třídy 

 

Vanovice A - Brťov  10 : 8                                     Voděrady B - Vanovice B  7 : 11 
Body: Palbuchta K.     3,5                                        Body: Palbuchta K.        4,5 

          Klement R.         3                                                    Chalupa D.           4,5 

          Kubín F.             2                                                     Kubín F.                1 

          Gonšor M.         1,5                                                  Chlup R.                 1 

 

Němčice - Vanovice A  7 : 11                                 Vanovice B - Kunštát D  7 : 11 
Body: Palbuchta K.   4,5                                           Body: Palbuchta K.        3   

          Gonšor M.       2,5                                                     Kubín F.               2 



 13 

          Kubín F.            2                                                       Chlup R.              1 

          Lébiš P.             2                                                       Ševčík F.              1 

 

 

Vanovice A - Rohozec B  18 : 0 K                           Zbraslavec E - Vanovice B  8 : 10 

 soupeř se k utkání nedostavil                                   Body: Chalupa D.       3,5  

                                                                                             Kubín F.             3 

                                                                                             Palbuchta K.    2,5 

                                                                                             Chlup R.            1 

 

 

 

ŠACHY - OKRESNÍ PŘEBOR     

 

 

 

Vanovice - Lipovec   2,5 : 2,5                                  Rovečné - Vanovice  3,5 : 1,5 
Body: Zapletal K  0,5                                                 Body: Zapletal K.   1 

          Klement R.  1                                                            Čejka M.      0,5 

          Vondál F.     1     

     

 

       POZVÁNKY 
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. 

 
   

 

       

 

Mše svatá v katolickém kostele     

sv. Václava ve   

Vanovicích 
 

          V neděli 26. prosince       
         2022 (na Štěpána)   
         se      začátkem  
           v 10.00hodin     

 

 

                        KONCERT pěveckého sboru Vlastimil 

   Po delší odmlce Vás pěvecký sbor Vlastimil srdečně zve, na dříve tradiční  

     VÁNOČNÍ KONCERT 

   který  se koná ve čtvrtek 29. prosince od 16.00 hod  

                           v sále Záložny ve Vanovicích    
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Novoroční přípitek s ohňostrojem 

 

OBEC Vanovice zve všechny na 

Novoroční ohňostroj, 

spojený s novoročním  

přípitkem starosty obce.  

Koná se 1. ledna 2023 v 17 hodin za kulturního domem ve 

Vanovicích. 

 

 

Tříkrálová sbírka 2023 na Blanensku 

 

Skupinky Tří králů přinesou radost a požehnání při tříkrálovém koledování na Blanensko už 23. 

rokem. Koledníky budete potkávat ve své obci nebo městě od 1. do 15. ledna 2023. 

„Tříkrálové skupinky půjdou jako každý rok dům do domu, budou zpívat koledu, psát na dveře 

požehnání a nést pokladničku, do které lidé můžou přispět. Snažíme se přinášet tříkrálové 

požehnání téměř do všech obcí na Blanensku,““ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě 

Blansko Marie Sedláková. 

Dary ze sbírky využíváme na pomoc lidem v těžké situaci a k rozvoji našich služeb. Díky vaší 

podpoře v loňské Tříkrálové sbírce jsme mohli například doplatit auta pro pečovatelky, krizové a 

prorodinné služby na cesty k lidem na Blanensku nebo vybavit Mobilní hospic sv. Martina. 

Z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky podpoříme práci Mobilního hospice sv. Martina, seniory, 
zdravotně postižené lidi i rodiny s dětmi v nouzi. Další část výtěžku věnujeme na podporu Charitní 
záchranné síti, díky které můžeme okamžitě pomáhat lidem, pro které není zrovna dostupná žádná 
jiná pomoc a na rozvoj práce s dobrovolníky. 
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„V následujícím roce bychom se chtěli také zaměřit na individuální pomoc lidem v těžké finanční 

situaci například z důvodu energetické krize, zdražování potravin a lidem, kteří naši pomoc akutně 

potřebují,“ upřesňuje ředitel Charity Blansko Pavel Kolmačka. 

Pokud chcete tradici tříkrálového koledování podpořit a koledníky s kasičkou nezastihnete, můžete 
přispět také přes webové stránky www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2023 nebo na účet 
Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966000 pro přímou podporu Charity 
Blansko.  
 
Děkujeme vám všem, že nám pomáháte zachovat tradici tříkrálového koledování stále živou. 

Velké díky patří dárcům, koledníkům a tříkrálovým asistentům v obcím a všem ostatním, kteří se 

na Tříkrálové sbírce v Charitě Blansko jakkoliv podílíte. 

 

 

   

   Plavání a BRUSLENÍ 

Členové sboru dobrovolných hasičů z Vanovic a Vísek zajistili 

možnost plavání v lázních v Boskovicích. Je možné i dětmi 

využít termín 27.12. 2022 od 17 do 18 hodin.  

Za děti odpovídají rodiče, dopravu si zajistí každý sám. 

Stejně tak je zajištěna možnost bruslení na stadiónu 

v Boskovicích a to, 30. 12. 2022 od 12.30 hod do 13.30 hod  

Rovněž na tuto akci je nutné si zajistit vlastní dopravu a 

zůstává i odpovědnost rodičů za jejich děti 

Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 5,- Kč. Příspěvky můžete zasílat  

na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz 

Vchod do školy roku 1933 

http://www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2023

