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Vážení spoluobčané,  

protože se během měsíce nashromáždila celá řada nejrůznějšího 

materiálu, který chceme ve Zpravodaji uveřejnit, budu velice stručná. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem organizátorům, kteří se podíleli 

na přípravě vítání občánků (z této události přinášíme jednu fotografii, další naleznete na 

webových stránkách obce) a především na organizaci a zabezpečení lampionového 

průvodu  a slavnostního odhalení pamětní desky Františku Břenkovi na budově školy. 

V příloze přinášíme celý projev pana Petra Dvořáčka. 

Mnozí z vás si jistě všimli, že schodiště do KD ještě není zcela dokončeno. V současnosti 

čekáme na vyzrání betonu, poté bude položena dlažba. 

Rádi bychom vás také upozornili na to, že v následujících týdnech započneme s plošnou 

výměnou vodoměrů.                                                                                                                      LF 

 
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Vanovice konaného 26.10.2015 od 
17.00 h v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vanovicích 
 
Přítomni: Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Mgr. Lenka Freitingerová, 

Milan Geršl, Lenka Chalupová, Martin Chalupa, Josef Pavlík, Miroslav Přibyl 
Ověřovatelé:  Mgr. Lenka Freitingerová, Milan Geršl 
Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 
Host:  Jarmila Chalupová 
 
Program:    

1. Kontrola plnění úkolů ze 14. zasedání zastupitelstva  
2. Zprávy o činnosti výborů 
3. Zpráva o školním roku 2014/2015 
4. Zhodnocení, výběr pojištění majetku obce 
5. Program rozvoje obce Vanovice na období 2015 - 2020 
6. Různé, závěr                                                                                               

                                                                                       
Usnesení: 

1/15: OZ jednomyslně schválilo program zasedání. 

2/15: OZ bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze 14. zasedání zastupitelstva obce. 

3/15: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů. 

4/15: OZ bere zprávu o školním roce 2014-2015 na vědomí. 

5/15: OZ schvaluje, aby společnost Generali byla pojistitelem majetku obce s roční výší 

pojistného 32.155,- Kč. Zároveň schvaluje smlouvu o pojištění majetku a 

odpovědnosti se společností Generali a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

6/15: OZ schválilo Program rozvoje obce Vanovice na období 2015-2020. 
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7/15: OZ schválilo návrh akcí a zapojení jich do rozpočtu na r. 2016 

8/15: OZ bere na vědomí přípravu odhalení pamětní desky Fr. Břenka.. 

9/15: OZ bere na vědomí RO č. 10 a zároveň schvaluje RO č. 11. 

10/15: OZ bere na vědomí informaci o dosavadních jednáních ohledně pošty v obci 

Vanovice. 

11/15: OZ bere na vědomí informaci o provedené těžbě v lesích a fakturaci. 

12/15: OZ schvaluje dodatek č. 1 s firmou Stavodos, kdy se mění termín dokončení prací 

na 30.11.2015. 

13/15: OZ bere na vědomí zprávu ohledně dodání kompostérů a proplacení faktury. 

14/15: OZ bere na vědomí vyjádření starosty a zastává stanovisko, že nebude prozatím 

zdražovat vodu. 

15/15: OZ schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace a 

pasportizace kanalizace v obcích. 

16/15: OZ bere na vědomí pozvánku na jednání se senátorem Regecem. 

17/15: OZ bere na vědomí výši příspěvku 26.950,- Kč na IDS JmK na r. 2016. 

 

 

Ještě něco o poště ve Vanovicích 

Vážení občané,  

vzhledem k množícím se dotazům a přibývajícím mylným informacím, které se velmi rychle šíří 

napříč obcemi, jsme se rozhodli ještě jednou se vyjádřit k tolik probíranému tématu POŠTA. A 

související otázkou: CO S NÍ BUDE DÁL? 

K napsání tohoto článku nás motivovala jedna z občanek, která v nedávné době byla hostem na 

zasedání obecního zastupitelstva. 

V průběhu letošního roku jsme byli osloveni Ing. Ryšánkovou, manažerkou České pošty 

(ČP) obvodu Blansko, a ředitelem pobočkové sítě ing. Navrátilem. Oslovili nás za účelem 

zahájení jednání o zapojení obce do programu Pošta Partner a převzetí vedení místní pošty. 
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Zastupitelům byl také mimo jiné předložen návrh smlouvy. Tato smlouva byla velice obsáhlá a 

zahrnovala množství příloh, což zabralo nemálo času k prostudování. 

Při následném jednání se zástupkyní Pošty jí zastupitelé obce položili spoustu otázek, ne 

všechny však byly zodpovězeny. Jednou z otázek bylo, co se s Poštou bude dít v případě, že by 

„Partner“ vypověděl smlouvu. Manažerka ČP zastupitele ujistila, že ČP má dle zákona 

(zákon č. 89/2012 § 2483, občanský zákoník – citace: Smlouvou o obchodním zastoupení se 

obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného 

činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů zastoupeným nebo k ujednání obchodů 

jménem zastoupeného a na jeho účet a zastoupený se zavazuje platit obchodnímu zástupci 

provizi) povinnost poštu převzít zpět, takže pobočka Pošty v obci nemůže být zrušena! 

Další z otázek byla, proč si představitelé ČP vybrali k jednání zrovna pobočku ve Vanovicích, 

když v okolí jsou menší pobočky s menšími obraty. Tuto otázku manažerka ČP nebyla schopna 

zodpovědět. Zástupci ČP zastupitelům tvrdili, že provoz zdejší pobočky je nerentabilní. Jak 

jsme ale vzápětí zjistili, v obratu nebyla zahrnuta balíková služba významného zasílatele 

balíků, se kterým ještě před jednáním ČP uzavřela samostatnou smlouvu o službách. Tím se 

obrat samozřejmě podstatně snížil a pošta ve Vanovicích pro ČP již přestala být „zajímavá“. 

Jednou z myšlenek zastupitelů bylo, že by z efektivních důvodů v případě převzetí poštovních 

služeb obcí bylo vhodné navázat spolupráci s jinou okolní obcí a zaměstnat jednoho pracovníka 

na plný úvazek (20 hodin týdně Vanovice, zbytek jiná obec). Z tohoto důvodu byla manažerce 

ČP položena další otázka a to, zda plánuje zahájit jednání s některou z okolních obcí. 

Manažerka ČP ale tuto otázku nechtěla zodpovědět! Vzhledem k tomu, že vláda ještě 

nerozhodla o příspěvku pro ČP, se zastupitelé rozhodli, že spolupráci prozatím odloží. 

Ten, kdo uvažuje o tom, stát se Poštou – Partner (obec, fyzická případně právnická osoba), si 

musí na provozování poštovních služeb zřídit Živnostenský list. Pro obec by převzetí pobočky 

Pošty znamenalo mimo jiné nutnost zaměstnat a proškolit pracovníka, který by splňoval 

požadavky pro provoz pošty. Problém by nastal v případě čerpání dovolené nebo dlouhodobé 

pracovní neschopnosti. Dle smlouvy by obec byla povinna zajistit poštovní služby i v tuto dobu. 

Z toho plyne, že by musela mít k dispozici dalšího proškoleného člověka. Momentálně by to pro 

obec bylo nemyslitelné. 

Manažerka ČP následně oslovila společnost Coop a zahájila s nimi jednání. Mezi občany se 

mylně rozšířila informace, že společnost Coop zachránila pobočku ČP ve Vanovicích. Jak jste se 

výše mohli dočíst, pošta v obci nemůže být zrušena! Starosta obce Vanovice v minulých 

týdnech navštívil i starostu Ing. Toula z Borotína a jednal s ním o provozu pošty v Borotíně. 

Také nabídl předsedovi Coop ing. Lžičařovi, že nynější prostory pošty jsou i jim k dispozici. 

Zatím ale k žádným dalším jednáním ohledně zdejší pobočky nedošlo. 

Za obec Vanovice – Lucie Zouharová 

Připomínáme všem majitelům psů, že je nutné psa nejen přihlásit (i ty psy, u nichž 

jsou jejich majitelé osvobozeni od poplatku), ale při úhynu ho i odhlásit. 
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   KNIHOVNA Vanovice 

Rádi bychom touto cestou oslovili všechny, kdo ani v této době zahlcené 

moderními technologiemi nepřestali mít rádi literaturu v tištěné formě. Rádi 

bychom řady věrných čtenářů rozšířili o nové příchozí. 

V letošním roce se nám podařilo získat dotaci z rozpočtu Odboru umění, literatury a 

knihoven Ministerstva kultury na dovybavení knihovny plně automatizovaným 

výpůjčním systémem Clavius REKS (odkaz na on-line katalog knihovny Vanovice zní: 

clavius.mzk.cz/vanovice/baze.htm). V září byla knihovna doplněna řadou nových 

titulů z „výpůjčního fondu“ v Boskovicích (k této obměně dochází zpravidla dvakrát 

ročně). Jedná se o beletrii a o naučnou literaturu pro mládež i dospělé. Do konce roku 

budou ještě zakoupeny knihy na doplnění místní knihovny.  

Připomínáme, že knihovna je pro čtenáře otevřena každý pátek od 17 do 19 hod. i přes 

zimní období. 

 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ NA GYMBALECH 

TJ Sokol Vanovice oznamuje, že zdravotní cvičení na gymbalech bude probíhat 

každý pátek od 18 hod. 
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Odečty vodoměrů 

Upozorňujeme všechny občany, že budeme odčítat vodoměry a to ve dnech 18. 

a 19.11. ve Vanovicích a 20.11. v Drválovicích. 
 

 
 

 

 

28.11.2015 od 18.00 h. advetní koncertík. Následně rozsvítíme 

vánoční strom a zahřejeme se tradičním punčem. 

 

 

 

Zubní pohotovost 

Listopad       

        

1.11.  MUDr. Kutlíková  Boskovice, Růžové nám. 2345/12 516 453 997 

7.11.  MUDr. Staňková V.  Jedovnice, Zdrav. středisko  516 442 726 

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

14.11.  MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A   516 416 386 

15.11.  MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33  516 488 454 

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

21.11.  MUDr. Švendová  Křtiny, Zdrav. středisko   516 439 404 

22.11.  MUDr. Tomášková  Blansko, Pražská 1b   731 144 155 

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

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

 

Jubilanti v měsíci říjnu: 
 

Karel Valenta   Drválovice  55 let 

Božena Kubínová   Vanovice  90 let 

Jarmila Štarková   Vanovice  85 let 

Iveta Gonšorová   Vanovice  50 let 

   

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

let života. 

Úmrtí 

V říjnu jsme se navždy rozloučili s panem Jánem Mahútem z Vanovic. 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 
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STOLNÍ TENIS – v říjnu byla zahájena nová sezona okresních soutěží 

Regionální přebor III. třídy 

1. kolo: VANOVICE A – KUNŠTÁT B 7 : 11 

Smolný zápas. 5krát se rozhodovalo v pátém setu, vyhráli jsme jen jediný. 

Body: Tajovský Zbyněk 2,5 Klement Roman 2 Gonšor Michal 1,5 Dokoupil Jiří 1 

 

2. kolo: VANOVICE A – RUDICE A 10 : 8 

Naše vítězství bylo překvapením. Základ k němu položila ve čtyřhře naše dvojice Kubín-

Klement, když porazila vysoce favorizovanou dvojici soupepře Šustáček-Grmela. 

Body: Kubín Fr. 2,5 Klement Roman 2,5 Gonšor Michal 2,5 Ševčík Fr. 2,5 

 

3. kolo: ZBRASLAVEC D – VANOVICE A 11 : 7 

Výborný výkon Romana Klementa, body od ostatních však chyběly. 

Body: Klement Roman 4 Lébiš pavel 1,5 Kubín Fr. 1 Gonšor Michal 0,5 

 

4. kolo: VANOVICE A – PETROVICE A 12 : 6 

Body: Kubín F. 3,5 Gonšor Michal 3,5 Klement Roman 2,5 Tajovský Zbyněk 2,5 

 

Regionální přebor IV. třídy 

1.kolo: LETOVICE B – VANOVICE B 10 : 8 

Remíza byla velmi blízko. Kdyby Kubín nepromarnil 5 mečbolů v zápase, který nakonec 

prohrál v pátém setu 13:15 

Body: Kubín Fr. 3 Lébiš Pavel 3 Chlup Radek 2 

 

2. kolo: VANOVICE B – OLEŠNICE B 9 : 9 

Body: Kubín Fr. 3,5 Lébiš Pavel 2,5 Ševčík Fr. 2 Kalas Michal 1 

 

3. kolo: VELENOV A - VANOVICE B 10 : 8 

Výborný výkon Fr. Kubína, nestačilo to. 

Body: Kubín Fr. 4,5 Lébiš Pavel 2,5 Ševčík Fr. 1 

 

4. kolo: VANOVICE B – RÁJEC C 10 : 8 

Výborný výkon Pavla Lébiše. 

Body: Lébiš Pavel 4,5 Kubín Fr. 3,5 Chlup Radek 1,5 Ševčík Fr. 0,5 
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Kurz šití 

Kulturní výbor obce Vanovice  

bude od ledna 2016 pořádat kurz šití pro začátečníky.  

Zájemci se mohou přihlásit do 18. prosince 2015 v kanceláři 

Obecního úřadu Vanovice.  

 

Předpokládaný termín kurzu je každé pondělí od 17 do 20 

hodin.  

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu. 

 

 

 

    KONEČNÁ TABULKA LETOŠNÍ SEZÓNY V MALÉ KOPANÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Projev u ZŠ Vanovice u příležitosti odhalení pamětní desky Františku Břenkovi 

Vážení spoluobčané, vážení hosté. 

Právě před malou chvílí jsme byli svědky slavnostního odhalení pamětní desky asi nejvýznamnější 

osobnosti obce Vanovice, p. Františka Břenka od jehož úmrtí v letošním roce uplynulo 100 let. 

Scházíme se, mohu říct již tradičně 28. října na státní svátek založení společného státu Čechů a 

Slováků, Československé republiky. Svátek je již tradičně spojen s nějakou významnou událostí, 

v loňském roce například s odhalením pamětní desky našim spoluobčanům, kteří padli na bojištích 

1. světové války. Tradiční je i lampiónový průvod. 

Když jsem v loňském roce končil ve funkci starosty naší obce, projevil jsem přání, aby se 

nezapomínalo na ty, kteří pro naši budoucnost zanechali významný kus své práce, kus svého života 

a někteří i životy celé. A dnešní den je jen splněním mého přání ve prospěch asi člověka 

nejpovolanějšího. 

Možná Vás napadne, proč spojuji Františka Břenka právě s 97. výročím vzniku ČSR. Snad to 

v průběhu mého proslovu pochopíte. 

Dovolte mě, abych vám ve stručnosti připomenul jeho život a jeho působení v naší obci. 

František Břenek se narodil 17. prosince 1842 v Jimramově v domě č. 83 a rodný Jimramov jej má 

dodnes zařazeného mezi své významné rodáky. Z rodiny Břenků pocházela i sestra Josefina 

Ludovika. Jejich tatínek Josef Břenek měl stolařství a patřil mezi zámožnější občany. I proto mohl 

nechat dceru vystudovat v Německu a ve Švýcarsku. Proč vzpomínám i sestru Františka? O tuto 

dívku se vážně ucházeli oba bratši spisovatelé Vilém a Alois Mrštíkové. Nejprve Vilém v dobách 

svých studií a později Alois, který byl dokonce požádat její rodiče o ruku. Ale z důvodů že Alois 

Mrštík byl katolík a ještě k tomu učitel a Josefina jako evangelička by musela přestoupit na jeho 

víru, ke svatbě nedošlo. Josefina se později provdala na jižní Moravu za pana Hortvíka. Po jeho smrti 

se do Jimramova vrátila se svým synem a v Jimramově i zemřela a byla zde pohřbena. Bohužel její 

hrob se na evangelickém hřbitově nedochoval. Její syn se později stal majorem a na konci 2.sv. 

války se stal jedním z hrdinů jimramovského povstání. 

Náš František Břenek má toto příjmení uvedeno ve svém rodném listě i když se někdy podepisoval 

Břeněk, zvláště v časopisech kam zasílal své příspěvky. Všechny Břenkovi děti se však podepisovali 

s háčkem, což bylo zajímavé třeba na vysvědčení, kdy jeho děti měli příjmení s háčkem a on jako 

řídící se podepisoval podle rodného listu, tedy bez háčku. Sám František tvrdil, že jeho příjmení je 

staročeské, tedy s háčkem, ale matriky vedené německy ten háček vynechávaly. 

Otec Františka Břenka Josef Břenek byl známý písmák, zaměstnáním stolař a truhlář a jeho 

sousedem v Jimramově byl známý spisovatel Jan Karafiát, který v knize Paměti spisovatele Broučků 

věnoval jednu kapitolu právě Josefu Břenkovi. Ten odebíral několik časopisů, mezi jinými i 

Havlíčkovy Národní listy a Slovana. Byl také opravdovým mistrem ve stolařském oboru. Pro svoji 

snachu Kristinu Břenkovou vyrobil překrásný pokojový nábytek, který zdědila  Eliška Břenková ( 
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zemřela v roce 1960) a po ní neteř Libuše Sekyrová, což byla vnučka Františka Břenka od dcery 

Libuše. Josef Břenek mj zhotovil také nábytek do zámku v Letovicích vykládaný perletí a zlatými 

proužky. 

Manželka Františka Břenka, Kristina, za svobodna Pešková se narodila 20. října 1847 v Chudobíně č. 

4, jako potomek českobratrských exulantů. Zemřela 15. února 1888 ve Vanovicích ve věku 41 let a 

byla pochována , jako jediný člen rozvětvené rodiny ve Vanovicích na hřbitově za evangelickým 

kostelem. Rodina hrob později nechala exhumovat a pohřbila ji v Praze. Její hrob se však rovněž 

nezachoval. Ve Vanovicích na hřbitově zůstal jen poškozený náhrobek. 

Kristina dala ve vanovické evangelické škole č. 90, život 6 dětem. Nejstarší syn Jindřich, pozdější 

stavitel navrhnul významnou vanovickou budovu Občanskou záložnu, dnešní sídlo Obecního úřadu 

a pošty. František Břenek, jak se sluší a patří byl jejím prvním ředitelem. Dalšími dětmi byly dcery 

Libuše, Růžena, dvojčata Kristina / záhy po narození zemřela/ a Otakar /básník a spisovatel/ a 

nejmladší dcera Eliška. František Břenek vystudoval reálku v Poličce a dvouletý učitelský ústav 

v Brně. Službu nastoupil v Nosislavi, ale již za dva roky /1862 / se stává učitelem evangelické školy 

ve Vanovicích. Zde přijal též úřad poštmistra, který zastával až do roku 1914. Jeho obrovská 

pokrokovost nespočívala jen ve školství, jeho zásluhou společně s evangelickým farářem Vilémem 

Kuhnem bylo založení prvního vesnického hasičského sboru na Moravě /1872/, kde působil jako 

předseda přes 20 let. Zapomenout nelze ani založení zpočátku čtenářského, později pěveckého 

sboru Vlastimil, který v obci pod stejným názvem působí dodnes /1887/. Díky jeho úsilí a 

pokrokovosti došlo ve Vanovicích ke sloučení církevních škol, katolické a evangelické a založení 

obecné školy. Byla postavena budova obecní školy a slavnostně otevřena v říjnu 1883.  Rodina 

Břenkova v r. 1910 stála i u založení tělocvičné jednoty Sokol, kromě samotného Františka, zejména 

děti Otýn a dcera Eliška.  

František Břenek patřil k nejaktivnějším učitelům Boskovicka a Kunštácka. Veškerá jeho činnost je 

provázena novátorstvím. Zaváděl do výuky přístroje pro demonstraci fyzikálních zákonů, vyráběl si 

vlastní pomůcky, neúnavně referoval na učitelských konferencích, jak zlepšit školní zařízení a 

vybavení tříd. Napsal řadu závažných článků do Vitáskova Pěstouna, do Učitelských listů v letech 

1863 – 1889. 

Dokladem přemýšlivosti Františka Břenka je i z roku 1892 světově patentovaný vynález posunovací 

tabule. 

František Břenek působil ve Vanovicích jako učitel od r. 1862 do r. 1902, tedy čtyřicet let a jako 

poštmistr od r. 1863 do r. 1914, tedy přes 50 let, kdy se odstěhoval k dceři Elišce do Prahy, kde brzy, 

4. ledna 1915 zemřel. Pochován byl na vinohradském hřbitově a na hrob byla umístěna deska 

s nápisem : „Učitel a vzdělavatel, by sloužil svému národu“. Hrob již bohužel neexistuje. Hřbitovní 

správa dala bez upozornění příbuzných hrob zrušit, a zmizel i pomník. Nápis s jeho náhrobku jsme si 

dovolili zachovat i na naší pamětní desce, kterou dnes na naší škole odhalujeme. 
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Za úspěšnou činnost učitele i poštmistra byl František Břenek odměněn četnými státními 

vyznamenáními a medailemi, které si však málokdy přivěsil, neboť nebyl přítelem vnější okázalosti. 

Procházeje historií naší obce, nenašel jsem v ní člověka tak pracovitého, obětavého a tvořivého. Ať 

alespoň tato moje vzpomínka a pamětní deska připomene všem generacím současným i budoucím 

památku této významné osobnosti nejen Vanovic, ale celého kraje i naší vlasti. Ať  je jeho život a 

zanechané odkazy příkladem pro naši mladou generaci.  

Zmizel i hrob Otýna Břeňka jeho syna, spisovatele, básníka a novináře,  který byl pohřben na 

brněnském hřbitově. Zůstalo jen původní číslo, skupina 6, řada 1, hrob č. 6. Ve Vanovicích po něm 

zůstala jen pamětní deska na rodném domě č.p. 90. 

A tak se nemůžeme nikomu z rodiny jít poklonit a poděkovat, přesto si myslím, že pouť k hrobům 

zasloužilých lidí, jejich pomníkům, by se měla stát něčím samozřejmým. Jen stálým uvědomováním, 

z kolika nadšení a odvahy vyrostla naše svoboda a kultura, sílí naše přítomnost a vzniká plodná 

opravdu živá národní tradice, v níž si přítomnost podává ruku s minulostí. Nezapomínejme na ty, 

kteří zemřeli a jejichž odkaz žije, a jestli se rozpadávají jejich hroby, položme k nim alespoň jednou 

za rok kytičku vzpomínek. 

Je to i odkaz všem našim hrdinům, kteří se zasloužili o vznik ČSR v r. 1918, ale i těm, kteří po dobu 

300 let od Bílé Hory o samostatný stát usilovali. K nim určitě patří i náš František Břenek.  

Nezapomínejme i naše popravené spoluobčany z období 2. sv. války. I oni prolili svoji krev za to, 

abychom zde dnes mohli stát, mohli mluvit svoji krásnou řečí. 

Dovolte mě ještě závěrem poděkovat všem těm, kteří byli nápomocni tomu, abychom dnes pamětní 

desku mohli odhalit. V prvé řadě autorce p. akadem. sochařce p. Nině Jindřichové z Trnové u 

Mníšku pod Brdy. Dále bych chtěl poděkovat Jihomoravskému kraji a zejména přítomnému 

předsedovi kontrolního výboru Zastupitelstva Jm kraje p. Stanislavu Navrkalovi z Blanska za jeho 

účast, ale i podporu naší žádosti o dotaci. 

Vám ostatním děkuji za účast na naší oslavě a přeji Vám příjemné prožití zbytku dnešního 

svátečního dne. 

A závěrem jeden vzkaz do budoucnosti: Upravil jsem si jeden verš básně  

Jiřího Wolkera :    „Člověk je smrtelný, ale jeho práce je živá“ 

 


