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Vážení spoluobčané, 

 

dostává se vám do ruky opět prázdninové dvojčíslo našeho 

Zpravodaje.  Další číslo můžete očekávat v prvních dnech 

měsíce září. 

Ve čtvrtek 28.6.2012 v podvečerních hodinách uspořádaly naše děti 

koncert Narychlo, kde vystoupilo několik nejodvážnějších muzikantů. I tak to 

byl krásný zážitek. Doufáme, že příště se mezi dětmi najde víc odvážlivců. 

Den na to, tj. v pátek 29.6.2012 v sále Záložny převzaly školní děti svá 

vysvědčení a spolu s učitelkami a školkáčky ukončily školní rok 2011/2012. 

Letos naši školu opustili dva žáci, Denisa Veselá a Jiří Geršl. Přejeme jim 

mnoho úspěchů v nové škole. Pan starosta nejlepším žákům předal knížky. 

Na začátku července proběhl v Praze 15. Všesokolský slet, kterého se 

zúčastnila celá řada našich občanů. Možná jste měli štěstí a některé z nich jste 

zahlédli na obrazovkách své televize.  

Jen co se Sokoli vrátili, začaly velké oslavy SDH Vanovice, kteří slavili 

140. výročí založení své organizace. Myslím, že celá akce byla velice zdařilá, 

však místní dobrovolní hasiči akci připravovali mnoho týdnů. Dokonce stihli 

vyměnit okna v Hasičské zbrojnici (na které dostali dotaci z JMk). 

Při přípravách byla samozřejmě také nápomocna obec (pracovníci VS 

vymalovali hasičskou zbrojnici a provedli další natěračské práce. Díky těmto 

oslavám jsme také začali realizovat další naplánovanou akci a to Zkulturnění 

prostranství kolem KD, stavbu altánu pro hudbu apod.)  Mezi pozvanými hosty 

byl i hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Pro množství jiných 

povinností se však omluvil a místo sebe poslal paní ing. Annu Matějkovou, 

která účastníky slavnostní schůze krátce pozdravila. Počasí hasičům přálo 

až moc, snad proto se seřadili ke slavnostnímu průvodu o chvíli dříve a tak 

i odpolední program se svěcením praporu začal s předstihem. 

Všichni zainteresovaní však časový posun zvládli, takže se pak mohla 

rozběhnout zábava, tentokrát už pod taktovkou Jiřího Palána, který měl 

na starosti hudební stránku celé akce. 

Ale abyste neměli pocit, že se jen bavíme a slavíme. Se začátkem 

prázdnin začaly velké stavební úpravy v kotelně naší školy, které provádí firma 

Ekoterm spol. s r.o. Vísky. Kromě toho bude do školky pořízeno nové 

vybavení (např. stojan na matrace, skříň na peřinky, stoleček s židličkami…) a 

zároveň dojde k vymalování některých prostor. 

Přejeme všem klidné prázdninové dny, dětem mnoho nových zážitků, 

dospělým odpočinek od všedních starostí.                                                                           

 
L.F.              
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Akce, které by vám během prázdnin neměly uniknout: 

 

 3. Malohanácké řemeslné jarmark 28.7.2012 (viz vložená pozvánka) 

 Letní koncert v evangelickém kostele 28.7.2012 od 18.00hod. Vystoupí 

pěvecké sdružení KusPoKon z Velkého Meziříčí. Uslyšíme spirituály 

i vlastní tvorbu. Může to být pěkné a slavnostní zakončení našeho 

„jarmarečního“ dne. 

 Výlet a zábavu, které pořádají členové SDH v Drvalovicích 

na drvalovském výletišti. Výlet se koná 30.7.2012 od 15,00 hod. Zábava 

4.8.2012. od 20,00hod. Na obou akcích hraje EMINENCE. 

 8. ročník volejbalového turnaje smíšených týmů se koná 11.8.2012 

od 9,00 hod. na víceúčelovém hřišti ve Vanovicích.  

 6. ročník cyklovýletu Okolo Malé Hané, který letos pořádá obec Světlá, 

se uskuteční 25.8.2012 od 8,30 hod. na výletišti ve Světlé. Program akce: 

Prezentace účastníků od 8,30 do 9,30 hod., Start cyklovýletu – 10,00 

hod., Zábavný program – 14,00 hod., Losováni tomboly – 18,00 hod., 

Taneční zábava – 20,00 hod. a Zakončení cyklovýletu – 21,00 hod. 

            L.F. 

 

 

 

Informace z OÚ Vanovice 

 

 Obec Vanovice-Drvalovice upozorňuje občany na platnost vyhlášky, 

která zakazuje nedovolené skladování odpadu na obecní či soukromý 

pozemek. K nepovoleným skládkám tak dochází např. v Drvalovicích u 

rybníka, kde si občané dělají skládku na obecní cestě a soukromém 

pozemku. Další z případů je nepovolené skladování odpadu u JZD 

v Drvalovicích nebo v „Bártově Žlíbku", i zde se jedná o soukromé 

pozemky. Upozorňujeme občany, že při nedodržování vyhlášky bude 

dotyčnému občanovi bez výjimky udělena pokuta!!!  

 

 Žádáme všechny občany, aby neparkovali svá motorová vozidla na 

plochách veřejné zeleně.  

 

 Společnost RWE upozorňuje všechny majitele pozemků, které jsou 

v ochranném pásmu středotlakého a vysokotlakého plynového potrubí, 

že je jejich povinností tato ochranná pásma dodržovat!  
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 Provozní doba kadeřnictví Rejdová Vanovice : 18.7.  středa 14,00 – 

17,00h, 1.8. středa 14,00 – 17,00h.  

 

 Knihovna Vanovice oznamuje, že v době letních prázdnin bude otevřena 

vždy v pátek od 18.00 hod do 19.00 hod. 20.7.2012 a 27.7.2012 bude z 

důvodu dovolené uzavřena. Stále ještě je možno si zakoupit vyřazené 

knihy za 5,- Kč kus.  

 

 I letos jsme oslovili pana Dosedlu, kominického mistra z Jevíčka. 

Kominické práce bude provádět za stejných podmínek jako vloni, a to na 

začátku září. Termín bude včas oznámen. 

 

L.Z. 
 

 

Usnesení z 27. řádného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.6.2012 
 

Místo konání a zahájení:   OÚ Vanovice, v 18:00 hodin 

Přítomni : Bc. Svatopluk Dračka,  Petr Dvořáček,  Josef  Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav 

Přibyl, Josef Čížek 

Omluveni:             Mgr. Lenka Freitingerová,  Martin Chalupa, Květoslav Sedláček 

Zapisovatel:   Bc. Svatopluk Dračka 

Ověřovatelé:   Miroslav Přibyl, Josef Pavlík 

 (jednomyslně schváleno) 

 

Program zasedání: 

1) Kontrola usnesení z 25. a  26.zasedání  zastupitelstva obce 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3) Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2011 

4) Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2012 

5) Stav naplánovaných akcí 

6) Další úkoly a sdělení 

7) Návrh usnesení a závěr 

(jednomyslně schváleno) 

 

ZO bere na vědomí: 

 

 Výsledek kontroly plnění úkolů z předcházejícího ZO   

 Zprávu o činnosti výborů  

 Stav naplánovaných akcí 

 Oznámení MěÚ Boskovice – odbor výstavby, o vydání souhlasu 

s užíváním stavby č.p. 12 ve Vanovicích 
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 Oznámení MěÚ Boskovice – odbor výstavby, o vydání souhlasu 

s umístěním oplocení části pozemku náležícímu k RD č. 62 Ve 

Vanovicích 

 Oznámení MěÚ Boskovice – odbor výstavby, o oznámení o provedení 

územního řízení ve věci stavby krmelce a oplocení na pozemku p.č. 98/3, 

k.ú. Drválovice 

 Žádost pana Špidlíka o zavedení celonočního osvětlení před RD 

Špidlíkových a Skálových 

 Žádost manželů Tajovských o prodej obecního pozemku p.č. 360/2 v k.ú. 

Drválovice 

 Upozornění spol. RWE, že je povinností majitele pozemku dodržovat 

ochranné pásmo u středotlakého a vysokotlakého plynového potrubí. 

 

ZO zamítá : 

 

ZO schvaluje: 

 

 ZO schvaluje návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 bez výhrad 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2012 se spol. EKOTERM, jejímž 

předmětem je realizace projektu „Výměna technologie stávající plynové 

kotelny III. Kategorie ZŠ a MŠ Vanovice“. 

 Žádost manželů Zatloukalových o souhlas Obce Vanovice jako vlastníka 

pozemku určeného k plnění funkce lesa, s prováděním úprav dle 

příslušných regulativ do vzdálenosti 50 metrů od lesa, to vše ve vztahu 

k pozemku p.č. 750/2 a 743 v k.ú. Vanovice 
 

ZO ukládá: 

starostovi  

 Podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2012 se spol. EKOTERM, jejímž předmětem je 

realizace projektu „Výměna technologie stávající plynové kotelny III. kategorie ZŠ a MŠ 

Vanovice“. Kontaktovat ing. Novotného za účelem realizace výběrového řízení na opravu 

zdravotechniky ZŠ a MŠ ve Vanovicích 

účetní 

 Upozornění spol. RWE, že je povinností majitele pozemku dodržovat ochranné pásmo u 

středotlakého a vysokotlakého plynového potrubí zveřejnit ve Zpravodaji 

panu Přibylovi 

 Posoudit stav dětského hřiště na zahradě ZŠ Vanovice ve vztahu k bezpečnosti jednotlivých prvků 

 V souvislosti se žádostí manželů Tajovských o prodej obecního pozemku p.č. 360/2 v k.ú. 

Drvalovice provést kontrolu pozemku a na příštím ZO podat zprávu 

panu Pavlíkovi 

  V souvislosti se žádostí pana Špidlíka o zavedení celonočního osvětlení před RD Špidlíkových a 

Skálových  zhodnotit  tech. možnosti a na příští ZO podat zprávu. 

 

Usnesení bylo schváleno a to jednomyslně 
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o.s. Diakonie Broumov  

 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 
Sbírka se uskuteční : 

dne:   11.8.2012 

čas:   9,00 – 12,00h 

místo:  KD Vanovice 

 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

 

Ohlédnutí za oslavami 100 let Sokola 

V neděli 20.5.2012 oslavil Sokol Vanovice sté výročí svého založení. 

Slavilo se na hřišti za KD předvedením pohybových skladeb, převážně 

sletových. Pozvání přijali naši přátelé ze Svitávky, Boskovic, Blanska, 

Jedovnic, Městečka Trnávky, Tišnova, Brna a Žďáru nad Sázavou. Zvláště 

vzácnými hosty byli starosta Sokolské župy Krále Jiřího Antonín Rus, jednatel 

župy Karel Malach a dlouholetá starostka župy Jarmila Klosová. Dále 

předsedkyně Regionálního centra sportu pro všechny Blansko a předsedkyně 

Jihomoravské krajské asociace Sportu pro všechny Hana Drdlová. Slavnostní 

projev přednesl starosta obce Vanovice Petr Dvořáček. 

V jedenácti skladbách se na ploše vystřídalo celkem 196 účinkujících 

všech věkových kategorií. Mezi nimi samozřejmě také členové místní TJ i děti 

z MŠ a ZŠ. Přítomní diváci, kterých bylo opravdu hodně, odměnili všechny 
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vystupující vřelým potleskem. K dobré pohodě přispělo i krásné počasí. 

Hosté byli překvapeni vynikajícím obědem, který zajistila firma Květoslav 

Sedláček a z velké části hradila Obec Vanovice jako spolupořadatel akce. 

Paní kuchařka Božena Sedláčková si přímo na místě vyslechla mnoho 

pochvalných slov. 

Ještě jednou děkujeme všem účinkujícím a hlavně těm, kteří se podíleli 

na přípravě a realizaci této zdařilé akce. Poděkování patří také Zbyňku 

Tajovskému, který se staral o ozvučení areálu. 
                                                                 Za TJ Sokol Vanovice František Kubín 

Fotografie z oslav je možné shlédnout na webových stránkách obce. 

 

 

SLETOVÉ  AKCE 

Naši cvičenci následně reprezentovali 

obec Vanovice na župních sletech 

v Tišnově, Městečku Trnávce a 

Jedovnicích.  

 

Vyvrcholením všech nácviků byla účast 

na XV. Všesokolském sletu, který se 

konal v prvním červencovém týdnu 

v Praze. Vanovice se svými dvaadvaceti cvičenci měly zastoupení ve dvou 

skladbách pro dospělé (Prázdniny a Jen pro ten dnešní den) a ve skladbě pro 

děti a mládež – Mezi hvězdami. Zapojili jsme se do slavnostního průvodu 

Prahou, kterým byl slet zahájen. Dále jsme v Tipsport areně shlédli Sokol Gala 

2012, tedy komponovaný večer k 150. výročí založení Sokola. Ve státní svátky 

jsme cvičili v I. a II. programu hromadných skladeb na stadionu Eden v Praze.  

 

V nabitém programu jsme našli prostor také na prohlídku pražských památek. 

Děti navíc navštívily např. muzeum hraček, DinoPark Harfa či motolské 

koupaliště. Chtěla bych na tomto místě velmi poděkovat paní Věře Hegerové 

a Miroslavě Petrskovské za doprovázení dětí a naplnění jejich volného času. 

Prožili jsme v Praze krásný slunečný týden v přátelské atmosféře a věřím, 

že hlavně děti si odvezly nezapomenutelné zážitky.                                         
                                                                                                      Jitka Přikrylová 
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Oslavy SDH 

Dne 7.7.2012  se v naší obci uskutečnily oslavy 

založení Sboru dobrovolných hasičů Vanovice. 

Dlouho trvající a náročná příprava těchto oslav 

byla tohoto dne úspěšně zúročena. V 10:30h  

se sešli zástupci jednotlivých sborů okrsku 

Šebetov a některých dalších pozvaných sborů 

na slavnostní schůzi k 140. výročí založení 

sboru . Byli tu i zástupci Jihomoravského kraje, 

MAS partnerství venkova, OSH Blansko, 

VVSHČMS, HZS JMK. Jelikož jsme nejstarší 

vesnický sbor na Moravě ozvala se i Česká 

televize s nápadem udělat reportáž do Událostí 

v regionu Brno. Na slavnostní schůzi byli 

vyznamenáni 

členové za svoji 

záslužnou a 

příkladnou práci. Nejvýznamnější vyznamenání 

dostal celý sbor a to Čestný prapor SHČMS 

a Čestné uznání Krajského úřadu. Velmi se 

líbila kulturní vložka mladých hasičů, která 

odlehčila oficiální atmosféru schůze. 

Od 12:00h měli občané a široká veřejnost 

možnost shlédnout výstavu u požární zbrojnice, kde byla vystavena historická 

požární technika. Kolem třinácté hodiny začaly ukázky zásahů jednotlivých 

sborů. Po celou dobu tyto ukázky velmi vtipně komentoval bratr velitel 

Miroslav Přibyl. Mezi jednotlivými ukázkami hrála Malohanácká muzika. 

Po skončení ukázek bylo zaveleno k nástupu 

do slavnostního průvodu. Slavnostní průvod 

za účasti většiny návštěvníků s doprovodem 

Malohanácké muziky odpochodoval za 

kulturní dům. Na hřišti byla za tónů státní 

hymny vztyčena státní vlajka. Novému 

hasičskému praporu bylo uděleno požehnání 

od představitelů obou církví. Zahájení a 

ukončení tohoto požehnání svými písněmi 

oddělil pěvecký sbor Vlastimil. Starosta obce Petr Dvořáček v krátkém projevu 
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zhodnotil práci dobrovolných hasičů a jejich 

činnost odměnil připnutím stuhy na nový 

hasičský prapor. Po oficiálním programu 

starosta sboru zavelel k rozchodu k zábavě.  

Ke zpestření odpoledne nám zatančila 

místní taneční skupina The Monsters pod 

vedením Romana Gonšora. Počasí nám přálo 

a lidé se bavili až do nočních hodin. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům sboru a občanům Vanovic za 

pomoc a podporu při přípravě těchto oslav. 
Za SDH Vanovice   Tereza Pavlíková 

 

Ohlédnutí za školním rokem ve školní družině 

Činnost školní družiny při ZŠ a MŠ Vanovice probíhala již sedmým rokem. 

Družinu navštěvovalo 16 žáků od 1. do 5. třídy. Provoz byl nezměněn, 

začínal ve 12 hod. a  končil v 15 hod. Celý školní rok jsme pracovali podle 

měsíčních témat, která spadají do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a jeho 

tematických okruhů. Díky navýšené kapacitě družiny jsme mohli nově od září 

využívat bývalou počítačovou učebnu, kde dětem vzniklo místo k odpočinku.        

Nejvíce byla využívána ke společné četbě po obědě a k odpočinkovým hrám. 

Září jsme zahájili tématem Já a moji kamarádi, v říjnu to bylo téma 

Chutě, barvy a vůně podzimu. Při vycházkách jsme sbírali přírodniny, 

z kterých si děti vyrobily podzimní paletu. V měsíci listopadu se tradičně 

konala soutěž Pexesový král. S blížícími se Vánocemi jsme s dětmi nazdobili 

stromeček, vyráběli vánoční ozdoby a dárečky, a také začali nacvičovat 

pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. S dramatizací pohádky jsme vystoupili 

na Vánoční besídce. Během výtvarné činnosti si děti vyrobily kulisy i 

rekvizity. Celková atmosféra vystoupení byla umocněna kostýmy, s jejichž 

zhotovením dětem pomáhali rodiče. Podle potlesku publika by se dalo říci, že 

se ztvárnění pohádky divákům moc líbilo. 

Lednové téma Povídám, povídám pohádku bylo ve znamení vyprávění 

pohádek. K tomuto tématu se vztahovala i výtvarná soutěž Malujeme pohádku. 

Ta probíhala tak, že si každé z dětí vybralo svou oblíbenou pohádku, kterou si 

zkusilo vytvořit jako spisovatelé i ilustrátoři. Práce je velmi bavila a zároveň 

jim šla pěkně od ruky, a proto byli odměněni všichni stejně. V zimním období 

jsme chodili sáňkovat, bobovat i bruslit. Také jsme stavěli sněhuláky a 

proběhla soutěž Sněhový sochař.  
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Březnové téma Za dobrodružstvím přírody bylo jasně dané. Téměř 

všechny aktivity se vztahovaly k tématu příroda. Konala se výtvarná soutěž 

Kouzelná květina. Duben byl ve znamení aprílu. Měsíční námět Aprílová 

družina to jen potvrzuje. Hned první den v měsíci proběhl Aprílový den 

s módní přehlídkou. Děti se oblékly do kostýmů už před obědem, a tak 

v jídelně obědvala Bílá paní, čarodějnice, automechanik nebo Spiderman. Byly 

také zařazeny humorné soutěže a vyprávění vtipů. Závěr měsíce byl ve 

znamení pěvecké soutěže Škola hledá Superstar 5.  V porotě zasedly paní 

učitelky a po nelehkém rozhodování zvolily jako školní Superstar žákyni 4. 

třídy Evu Vlkovou s písní Červená řeka. Krásné 2. místo obsadila Tereza 

Marková s písní Stánky a na 3. místě se umístila vítězka minulého ročníku 

Petra Hegerová s písní Tři oříšky pro Popelku. Pro všechny byly připraveny 

odměny. V květnovém tématu Letem celým světem se děti rozdělily do 

skupinek a zpracovávaly informace o státech Evropy. Vznikly tak zajímavé 

projekty, které zdobily prostory školní družiny. K práci děti využívaly 

encyklopedie, mapy i internet. Zajímavým oživením byly prezentace dětí, 

pomocí nichž jsme nahlédli do Řecka nebo Itálie.  

A je tu poslední červnové téma Jeden za všechny, všichni za jednoho. 

Budeme se snažit ho využívat dle počasí převážně ve sportovních aktivitách, 

ale i v běžném životě. Děti čeká soutěž Golemova ruka, v níž si vyzkouší sílu 

svalů. Pod tímto názvem se skrývá klasická páka. 

A co dalšího se u nás událo? Vyráběli jsme kočičky z papíru k zápisu do 

1. třídy, proběhl turnaj ve stolním fotbale, vyráběli jsme ruční papír a také jsme 

pomáhali s přípravami na Dětský školní ples. Celý rok jsme odebírali časopis 

Pastelka, který nám sloužil také jako inspirace výtvarných a pohybových 

činností. Dále jsme po celý rok plnili úkoly do školního programu 

Recyklohraní  a za nasbírané body děti našly pod vánočním stromečkem novou 

hru Česko. Pro její velkou oblibu jsme za další získané body objednali hru 

Česko Junior. 

Během celého školního roku byly děti zaměstnávány dle svých zájmů 

samostatně, především jsme však pracovali společně. Děti uplatňovaly 

především svoji fantazii, zručnost a znalosti. Byly podporovány ve zdravé 

soutěživosti, navzájem mezi sebou upevňovaly vztahy a nechybělo ani 

osvojování zásad slušného chování. Práce dětí přispívaly k výzdobě oken, třídy 

i chodeb školy a byly obměňovány podle ročních období. 

Jak vidíte, opravdu jsme se v naší družině nenudili a už se všichni těšíme, 

co nám přinese nový školní rok. Přejeme všem pěkné slunečné prázdniny. 
Lenka Zacharová 

         vychovatelka ŠD 
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Informace pro občany 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 12 hodin: 

 

Červenec 

 

21.7. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499 

22.7. MUDr. Křížová Boskovice, Růžové nám. 12  516 452 808 

28.7. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice  516 491 263 

29.7. MUDr. Kučerová  Lysice, Komenského 429 516 472 460 

    Srpen 

   

    4.8. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452 
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5.8. MUDr. Jež Jan Boskovice, Lidická 8 516 456 109 

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

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

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

19.8. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice  516 491 263 

25.8. MUDr. Kučerová  Lysice, Komenského 429 516 472 460 

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

    Září 

   

    
1.9. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 

2.9. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665 

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

9.9. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

 

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111 - Po - pá 17 - 7h, so, ne a sv. 17 - 

24h. 

 

 

 

 

Jubilanti v měsíci  červenci a srpnu 2012 

 

Boganová Dana   60 let   Chladilová Marie   60 let 

Bohatcová Marie   70 let    Kavanová Jaroslava  60 let 

Dračková Růžena   65 let    Nováková Marie   86 let 

Geršl Milan    50 let   Pavlík  Josef   70 let 

 

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

Zpravodaj Vanovic - Drvalovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: 

ucetni.vanovice@seznam.cz 

mailto:ucetni.vanovice@seznam.cz

