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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám nejdříve dodatečně popřál vše nejlepší a především zdraví a spokojenost v tomto roce. Také letošní rok začal i v naší obci opět tříkrálovou sbírkou. Informaci
o jejím výtěžku najdete uvnitř zpravodaje a já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat
všem koledníkům za čas strávený při obchůzce po obci. A poděkování patří samozřejmě
i jejich doprovodu. Je potěšitelné, že se podařilo v našich obcích shromáždit na konto sbírky
více finančních prostředků než loni. Novodobá historie této sbírky v ČR sahá do roku 2001.
Co si vzpomínám, tak se ve Veselici první sbírka uskutečnila v roce 2004 a ve Vavřinci ještě
o rok dříve. V Suchdole se tříkráloví koledníci přidali v roce 2012 a to ještě bylo několik
roků předtím na konto sbírky vybíráno před suchdolskou kapličkou.
K začátku každého roku v naší obci patří také příprava návrhu rozpočtu obce a nejinak
je tomu i letos. Své návrhy akcí k zařazení do rozpočtu podaly jednotlivé Osadní výbory.
O dotace na činnost požádalo i několik spolků a snahou vedení obce bude opět i letos
na podporu činnosti vyčlenit z rozpočtu přiměřenou částku. Do rozpočtu bude také zařazena
spousta drobnějších akcí v jednotlivých místních částech. Stěžejní akcí ale bude výstavba
hřbitova ve Vavřinci. V loňském roce se podařilo vykoupit potřebné pozemky, je vyřízené
územní rozhodnutí a zbudovaná přípojka el. energie. Během letošního roku bude vyřízené
stavební povolení, proběhne výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a předpokládám,
že stavba bude i zahájena. Nejdříve však musí být vyhotovena projektová dokumentace,
k jejíž podobě se určitě bude mít možnost vyjádřit i veřejnost.
Uvnitř zpravodaje najdete jako každoročně na začátku roku i informace k problematice
odpadů. Větší prostor je tentokrát věnovaný záležitosti ukončení spolupráce s obcí Petrovice,
ale zajímavé jsou i statistické údaje o množství odpadů předaných na sběrný dvůr a vedle
toho i údaje o finančním přínosu zpětného odběru elektrozařízení do rozpočtu obce.
Začátek roku je také charakteristický tím, že většinou ke konci měsíce února mohou být
podávány žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, ale např. i různých nadací.
Je potěšitelné, že i letos se o získání dotace pokusí TJ Vavřinec, jejíž výbor plánuje pořídit
nábytek do fotbalových kabin. Do stejného dotačního programu chystá svou žádost i spolek
PINEC Veselice, který bude žádat o dotaci na výměnu oken a dveří v budově, v níž je herna
stolního tenisu. Nyní nezbývá než věřit, že některý z uvedených žadatelů bude úspěšný.
V případě uvedeného spolku z Veselice by to byl pěkný dárek ke 40. výročí založení oddílu
stolního tenisu, které si připomínáme v letošním roce.
Více informací o historii oddílu stolního tenisu najdete v almanachu, jehož vydání
připravuje Osadní výbor z Veselice při příležitosti konání třetího setkání rodáků, které se
uskuteční v rámci letošních pouťových oslav ve dnech 10.– 12. června. Uvedená publikace
bude obsahovat i spoustu dalších příspěvků a fotografií, jež se vztahují k Veselici. Pevně
věřím, že se setkání stane opět dobrou příležitostí pro setkání s příbuznými a přáteli.
Organizátoři setkání budou velice rádi, když informaci o tomto setkání předáte co nejvíce
známým a příbuzným.
Přeji Vám hezký zbytek letošní zimy, slunečné dny a dobrou náladu během zbytku
předvelikonočního postního období.
Miloslav Novotný, starosta obce
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USNESENÍ ZO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 14.12.2015

• Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku
za odpady na rok 2016 s výší poplatku 450 Kč na poplatníka a rok.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na I. Q 2016.
• Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 7/ZO6-15, ze zasedání dne 23.9.2015 a schvaluje
prodej části pozemku p. č. 457/1, o výměře 146 m², k. ú. Veselice na Moravě, nacházejícího se částečně pod budovou a částečně v sousedství RD čp. 30 ve Veselici, p. Vlastimilu
Němcovi, bytem Veselice čp. 30, za cenu ve výši 27 940 Kč s tím, že kupující uhradí
ostatní náklady spojené s prodejem uvedeného pozemku.
• Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 10/ZO6-15, ze zasedání dne 23.9.2015 a schvaluje prodej části pozemku p. č. 457/1, o výměře 5 m², k. ú. Veselice na Moravě, nacházejícího se pod částí RD čp. 79 ve Veselici, manželům Janě a Josefu Jarůškovým, bytem
Vavřinec, Veselice čp. 79, za smluvní cenu 2 000 Kč s tím, že kupující uhradí ostatní
náklady spojené s prodejem uvedeného pozemku.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 864/13, k. ú. Vavřinec na Moravě,
nacházejících se ve Vavřinci v sousedství RD čp. 37, manželům Marii a Rostislavu
Burgetovým, bytem Vavřinec 37, za cenu zjištěnou vyhotovením znaleckého posudku
s tím, že ostatní náklady spojené s prodejem pozemku uhradí kupující.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015, provedené Radou obce
Vavřinec na jeho zasedání dne 26.10.2015, kterým se navyšují výdaje o částku 100 tis. Kč
s tím, že uvedená částka bude krytá z přebytku hospodaření za rok 2014.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015, provedené Radou obce
Vavřinec na jeho zasedání dne 3.11.2015, kterým se navyšují příjmy o částku 28 tis. Kč
a výdaje o částku 44,8 tis. Kč s tím, že vzniklý rozdíl ve výši 16,8 tis. Kč bude krytý
z přebytku hospodaření za rok 2014.
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• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015, provedené Radou obce
Vavřinec na jeho zasedání dne 7.12.2015, kterým se navyšují příjmy o částku 28 tis. Kč
a výdaje o částku 46,8 tis. Kč s tím, že vzniklý rozdíl ve výši 18,8 tis. Kč bude krytý
z přebytku hospodaření za rok 2014.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015, kterým se ponižují příjmy
o částku 67,9 tis. Kč a současně ponižují výdaje o částku 1 742 tis. Kč s tím, že vzniklý
rozdíl ve výši 1 674,1 tis. Kč zůstane na běžném účtu obce.
• Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 50 486 Kč spolku
Včela lidem z Veselice na dofinancování expozice – Muzeum včelařství Moravského
krasu, kterou spolek zbudoval ve víceúčelové budově ve Veselici za podpory z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím finanční podpory ze Státního zemědělského
investičního fondu.
• Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 35 000 Kč TJ Vavřinec
na činnost v roce 2015.
• Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 1 000 Kč Oblastnímu
spolku ČČK Blansko, Sadová 2, 678 01 Blansko, na činnost spolku v roce 2015.
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty a místostarosty obce o tom, že se
doposud nepodařilo s obcí Petrovice dohodnout příspěvek obce Petrovice na spolufinancování provozu Sběrného dvoru odpadů ve Veselici. V této souvislosti, za předpokladu,
že se tak nestane do 17.12.2015, rozhodlo ukončit s účinností od začátku roku 2016
spolupráci s obcí Petrovice v oblasti nakládání s odpady a ukládá starostovi obce oficiálně
sdělit vedení obce Petrovice, že počínaje rokem 2016 nebudou od občanů obce Petrovice
odebírány na Sběrném dvoru odpadů ve Veselici odpady, a to ani za úplatu.
• Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupit od pana Milana Šebely, bytem Boženy
Němcové 350, 679 02 Ráječko, majitele usedlosti čp. 2 ve Vavřinci, část pozemku p. č. 3/1
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, na němž se nachází část chodníku
u autobusové zastávky ve Vavřinci a případně i část pozemku p. č. 2, vše k. ú. Vavřinec
na Moravě, za účelem zřízení propojovacího chodníku z budoucí ulice Za Humny
k autobusové zastávce.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 18.12.2015

• Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě mezi obcí a Svazkem vodovodů a kanalizací
měst a obcí, se sídlem ul. 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, kterou se základní smlouva
navyšuje o částku 25 000 Kč za zajištění stavebního povolení a vyřízení kolaudace stavby
„Veselice – rozšíření vodovodu směrem k Suchdolu“.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě mezi obcí a Svazkem vodovodů a kanalizací
měst a obcí, se sídlem ul. 17. listopadu 14, 68001 Boskovice, kterou se základní smlouva
navyšuje o částku 25 000 Kč za zajištění stavebního povolení a vyřízení kolaudace stavby
„Vavřinec – vodovod 2015“.
-3-

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

únor 2016

• Rada obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí
Vavřinec a E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
na uložení zemního kabelu v pozemku p. č. 320/1, k. ú. Vavřinec na Moravě, v souvislosti
se zbudováním nové přípojky Nn k zahradě umístěné na uvedeném pozemku.
• Rada obce schvaluje pachtovní smlouvu č. 3099, mezi obcí a společností Zemspol
a. s. Sloup, se sídlem Sloup 221, jejímž předmětem je pronájem souboru zemědělských
pozemků na k. ú. Suchdol v Moravském krasu, Veselice na Moravě a Vavřinec na Moravě,
za smluvní cenu 32 212 Kč za rok pronájmu.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvy o nájmu 6 bytů ve víceúčelové budově ve Veselici
na dobu 1 roku a za smluvní cenu 57,20 Kč/1 m² výměry bytu s uchazeči – Vybíhal Zdeněk,
Veselice 7; Jurík Rastislav, Blansko, Salmova 1668/6; Trávníčková Naděžda, Petrovice 174;
Švancara Martin, Veselice 28; Holková Pavlína, Vavřinec 112; Kallus Milan, Vavřinec 92.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 25.1.2016

• Rada obce Vavřinec souhlasí se stavbou „Nové Dvory – DP Skoták“, jejímž předmětem
je zřízení kabelové přípojky NN v místní části Nové Dvory k pozemku p. č. 721/69, k. ú.
Suchdol v Moravském krasu.
• Rada obce schvaluje smlouvu o dodávce vody mezi obcí a společností Vodárenská a. s.
Boskovice, jejímž předmětem je úhrada vody odebrané v herně stolní tenisu v místní
části Veselice, v budově čp. 83, která je v majetku obce.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování sociální služby v Domově
pro seniory Černá Hora, poskytované p. Vilémovi Kouřilovi, jemuž je obecní úřad
opatrovníkem.
• Rada obce bere na vědomí oznámení Stavebního úřadu v Blansku o zahájení stavebního
řízení na stavbu „Stavební úpravy stávající polní cesty C7 v k. ú. Veselice na Moravě“
– cesta z Veselice do Petrovic.
• Rada obce ukládá Osadnímu výboru Vavřinec projednat na jeho nejbližší schůzi odpověď
Moravského rybářského svazu, místní organizace Blansko, k problematice provádění
úklidu v okolí rybníka pod obcí Vavřinec.
• Rada obce bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Blansku, kterým se zahajuje
řízení na posouzení svéprávnosti Milana Majtana, t. č. bytem Kunštát, Sychotín 42,
kterého je obec opatrovníkem.
• Rada obce na základě výpovědi podané sl. Soňou Bábindeliovou souhlasí s ukončením
smlouvy o nájmu bytu ve víceúčelové budově ve Veselici k termínu 14. 2. 2016 a současně
souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem bytu na úřední desku.
• Rada obce bere na vědomí žádost SDH Vavřinec o pronájem prodejního zařízení
na výletišti ve Vavřinci v termínu 7. 5. 2016 – pořádání soutěže v požárním sportu
mladých hasičů.
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MNOŽSTVÍ ODPADU A ZPĚTNÝ ODBĚR V SD VESELICE v r. 2015

Odpady odvezené ze SD Veselice v roce 2012, 2013, 2014 a 2015
(mimo zpětného odběru)
2012
2013
2014
(část)
Odpad
Hmotnost (t)

2015

Biologický odpad ze SD

8,000

59,400

81,670

78,910

Směs. komunální odpad ze SD

8,300

8,820

2,740

3,150

Objemný odpad ze SD

7,760

37,480

46,860

51,360

Směsné stavební a demoliční odpady

0,800

216,140

251,060

282,670

Železný šrot

0,850

4,080

17,560

13,453

Nebezpečné odpady

0,480

0,520

3,510

1,300

Pneumatiky

0

4,970

3,680

3,780

Sklo

0

6,500

7,520

6,940

Papír

0

4,280

4,690

4,810

Textil

0

0,582

2,485

4,377

Dřevo

0

9,360

18,840

14,080

PET

0

0,160

0,180

0,300

Oleje

0

0

0,392

0,000

Fólie
Celkem

0

0

0

0,090

26,190

351,692

441,187

465,219

Elektrozařízení sesbírané formou zpětného odběru a odvezené z obce
(v roce 2012, 2013, 2014 a 2015 ze SDO Veselice)
2011
2012
2013
2014
2015

Hmotn.
Hmotn.
Hmotn.
Hmotn.
Hmotn.
ks
ks
ks
ks
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

Druh zařízení

ks

Drobné elektro

-

0

-

1 249

-

1 453

-

1 175

-

1 320

Velké spotřebiče

20

883

10

379

53

2 420

70

3 687

71

3 586

Malé spotřebiče

-

300

-

158

-

865

-

1 836

-

1 375

Chlazení

43

2 261

25

1 255

31

1 442

60

2 640

60

3 029

Televize

56

-

114

-

119

-

165 2 983 119 2 693

Monitory

-

-

-

-

17

-

52

1 073

55

642

Světelné zdroje

-

-

-

-

-

162

-

0

-

0

Celkem

-

3 444

-

3 041

-

6 342

-

9 338

-

12 645
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VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
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Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vaší obci

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
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PŘÍJMY Z KOLEKTIVNÍCH SYSTÉMU DO ROZPOČTU OBCE VAVŘINEC
ZA ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
2011
EKOLAMP, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL s.r.o.
Celkem za rok 2011

1Q

2Q

0
4 000,00 Kč
0

0
1 589,00 Kč
2 668,00 Kč

3Q

1Q

2Q

0
0
0

4Q
2 500,00 Kč
1 299,40 Kč
0

Celkem
2 500,00 Kč
6 888,40 Kč
2 668,00 Kč
12 056,40 Kč

0
0
1 421,00 Kč

4Q
4 000,00 Kč
6 128,00 Kč
5 939,35 Kč

Celkem
4 000,00 Kč
6 128,00 Kč
7 360,35 Kč
17 488,35 Kč

2012
EKOLAMP, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL s.r.o.
Celkem za rok 2012

3Q

0
0
0

0
0
0
2013

EKOLAMP, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL s.r.o.
Celkem za rok 2013

1Q

2Q

3Q

0
4 308,65 Kč
4 830,45 Kč

0
0
5 199,20 Kč

0
3 935,75 Kč
5 006,90 Kč

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

Celkem

0
2 918,55 Kč
4 320,60 Kč

0
2 426,35 Kč
4 360,20 Kč

0
5 351,65 Kč
3 725,20 Kč

0
18 015,90 Kč
3 495,20 Kč

0
28 712,45 Kč
15 901,20 Kč
44 613,65 Kč

1Q

2Q

3Q

4Q

Celkem

0
2 648,20 Kč
3 678,00 Kč

0
5 987,15 Kč
3 667,00 Kč

0
7 274,30 Kč
3 305,00 Kč

0
12 861,50 Kč
3 772,00 Kč

0
28 770,95 Kč
14 422,00 Kč
43 192,95 Kč

0
8 192,95 Kč
7 467,28 Kč

Celkem
0
16 437,35 Kč
22 503,83 Kč
38 941,18 Kč

2014
EKOLAMP, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL s.r.o.
Celkem za rok 2014

2015
EKOLAMP, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL s.r.o.
Celkem za rok 2015

Vážení spoluobčané,
pravděpodobně jste se již z různých zdrojů dozvěděli, že obec Vavřinec, jako provozovatel
Sběrného dvoru odpadů ve Veselici, rozhodla neumožnit občanům z obce Petrovice ukládat
na sběrném dvoru odpady, a to s účinností od začátku roku 2016. Když dovolíte, chtěl bych
vysvětlit, proč k tomuto rozhodnutí Zastupitelstvo obce Vavřinec přistoupilo.
V této souvislosti bych chtěl nejdříve uvést, že vedení naší obce zvolilo ze dvou variant
výpočtu výše příspěvku jednotlivých obcí na provoz sběrného dvoru variantu č. 2. Ta spočívá
v tom, že se celkový příspěvek jednotlivých obcí vypočte z počtu návštěv z jednotlivých
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obcí a průměrného množství na tzv. 1 návoz, a to ještě samostatně u jednotlivých druhů
odpadů, který se poté vynásobí cenou, jež obsahuje pouze náklady na dopravu a uložení
odpadů u firmy oprávněné k jeho odběru. Tou další variantou je výpočet výše příspěvku
pomocí fixní částky na 1 obyvatele té které obce. Tato varianta je však méně spravedlivá,
protože u ní hraje velkou roli blízkost obce od sběrného dvoru. Díky tomu by vzdálenější
a větší obce doplácely na obce menší a umístěné blíže sběrnému dvoru.
Důvodem k výše uvedenému rozhodnutí zastupitelstva obce byla skutečnost, že jsme
se nedokázali s vedením obce Petrovice za dobu jednoho roku dohodnout na jejich spoluúčasti při financování provozu sběrného dvoru. První podklady s údaji o množství
odpadů navezených z jednotlivých obcí na sběrný dvůr v období 10/2012 – 6/2014, které
měly sloužit pro jednání o výši příspěvku jednotlivých obcí na jeho provoz, byly na Obú
Petrovice, stejně jako na ostatní obce, zaslané ve 4. Q 2014. Skutečností je, že jsme se se
všemi ostatními obcemi, jejichž občané sběrného dvoru využívají, výjma obce Petrovice
a ještě obce Němčice dokázali dohodnout na způsobu výpočtu jejich podílu na financování
provozu sběrného dvoru a ještě koncem roku 2014 a začátkem roku 2015 obce své závazky
za uvedené období uhradily. Několikrát jsem pana starostu Paulíka kontaktoval s žádostí
o stanovisko k předloženým podkladům, ale odpověď z Petrovic stále nepřicházela. Až
dne 24.3.2015 se na Obú Vavřinec uskutečnila schůzka mezi mnou a starostou Paulíkem,
kde jsem mu vysvětlil jakým způsobem se provádí evidence jednotlivých návozů odpadů
uživateli sběrného dvoru, informoval jej o tom, že pro výpočet příspěvků na spolufinancování
provozu se berou jen náklady za odvoz odpadů k odběratelům a náklady za uložení odpadů
s tím, že další režijní náklady, jako jsou mzda obsluhy, energie apod., jdou na vrub obce
Vavřinec. Rozloučili jsme se s tím, že starosta Paulík mě bude následně informovat o tom, jak
Zastupitelstvo obce Petrovice v dané záležitosti rozhodne. Odpověď, která přišla 27.3.2015
zněla, cituji: „Pane starosto, oznamuji Vám, že jsem závěry našeho osobního jednání ze
dne 24. 3. 2015 přednesl většině zastupitelům obce Petrovice a jejich závěr je – zásadně
nesouhlasí na jakémkoliv spolufinancování provozu a ztrátovosti z minulých let sběrného
dvoru Vavřinec –Veselice. Není tedy možné, aby obec Petrovice financovala majetek, který
není ve vlastnictví obce. Je mi líto, že Vám nemohu poskytnout příznivější informaci.
Reakcí na toto stanovisko byla z naší strany žádost o informování obyvatel obce Petrovice
o tom, že s účinností od 1. dubna 2015, do doby vyřešení další případné spolupráce, končí pro
občany z Petrovic možnost využívat sběrného dvoru. Tento zákaz byl nakonec z naší strany
vzat zpět po příslibu ze strany starosty Paulíka, že celá záležitost bude znovu projednána
za účasti mé osoby a místostarosty obce Vavřinec na jednání ZO Petrovice. Této možnosti
se nám dostalo v červnu loňského roku, kde však při hlasování o návrhu starosty Paulíka,
uhradit naší obci pouze náklady za rok 2014, nebyl jeho návrh schválený. Přesto jsme se
při odchodu z jednání alespoň dohodli, že se celá záležitost projedná opakovaně na dalším
zasedání. To se uskutečnilo 30.9.2015, ale na jednání jsme nebyli pozváni a informace o tom,
zda tam tato záležitost byla projednávána není z výpisu usnesení umístěném na obecním
webu zřejmá. Nato jsem v měsíci říjnu 2015 zaslal, stějně jako na další obce, statistiku
návozu odpadů na sběrný dvůr za období I. pololetí 2015 s návrhem smlouvy o spolupráci
na další období. Protože z Petrovic stále nepřicházela žádná odpověď, žádal jsem opakovaně
starostu Paulíka o schůzku. Výsledkem však byla ze strany starosty žádost o zaslání návrhu
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smlouvy o spolupráci, která by byla koncipována tak, že by si občan z Petrovic veškerý
odpad dovezený na sběrný dvůr, počínaje rokem 2016 v plné výši hradil. Nato jsem starostovi
odepsal, že to takto nelze provádět, protože pokud má obec na problematiku financování
odpadů schválenou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku, obec nemůže po občanovi požadovat, aby si další komunální odpady, a to i např. předané na „smluvní sběrný
dvůr“, samostatně hradil (to neplatí pro stavební suť).
Čas opět plynul, odpověď stále nepřicházela, tak jsme se s místostarostou Markem
Jarůškem za starostou Paulíkem vypravili osobně na Obú Petrovice. Zde jsme se dozvěděli
o připravovaném kroku vedení obce Petrovice, že od roku 2016 ruší vyhlášku o místním
poplatku a občané si budou odpad na našem sběrném dvoru platit. Současně jsme oba
z vyjádření starosty Paulíka nabyli dojmu, že nějaký příspěvek naší obci Zastupitelstvo
obce Petrovice schválí. Mělo se tak stát na prosincovém zasedání zastupitelstva.
Těsně před zasedáním našeho zastupitelstva obce v pondělí 14.12.2015 jsem objevil
na webu obce Petrovice usnesení ze zasedání ZO Petrovice z pátku 11.12.2015. V něm jsem
však žádnou informaci o projednávání výše příspěvku, ani smlouvy o spolupráci neobjevil.
Na tuto skutečnost jsme reagovali tak, že zastupitelsvo naší obce schválilo mandát starostovi
a místostarostovi pro případ, že se tato skutečnost potvrdí, sdělit starostovi Paulíkovi, že
od začátku roku 2016 končí naše spolupráce s obcí Petrovice v oblasti nakládání s odpady.
V pátek 18.12.2015 mě starosta Paulík, na můj dotaz, proč se na prosincovém zasedání
ta záležitost neprojednávala sdělil, že cituji: „nebyla ochota žádný příspěvek na uplynulé
období projednávat a schvalovat s odůvodněním, že jejich obec má zajištěný sběr vlastními
kontejnery a další odpad, aby si občané hradili v plné výši“. Nato jsem mu zaslal text hlášení
do místního rozhlasu, jehož obsahem bylo sdělení občanům Petrovic o ukončení možnosti
ukládat na sběrném dvoru odpady počínaje začátkem roku 2016 a požádal jsem jej o jeho
vyhlášení v místním rozhlase a umístění informace na úřední desce a webu obce. Jeho
reakcí byla výtka, že jednání z naší strany je neseriózní, že bude informovat SFŽP o našem
postupu, něco ve smyslu, že jak si můžeme dovolit něco zakazovat, když jsme sběrný dvůr
zbudovali za pomoci veřejné podpory, atd.. To je samozřejmě pravda, ale že se v tomto
případě jedná již o problematiku financování jeho provozu a ne výstavby nebo jeho údržby,
tak to už starosta Paulík jaksi nebere v potaz. Ještě jednou připomenu, že i přes skutečnost
neexistence nějaké smlouvy, jsme se výjma obce Petrovice a Němčice, dokázali s okolními
obcemi domluvit zpětně a ty nám dohodnuté příspěvky uhradily. Současně s nimi máme
uzavřené smlouvy o další spolupráci a financování provozu sběrného dvoru.
Seriozní není ze strany starosty Paulíka ani argumentace, která se k Vám možná také
donesla. Petrovice prý Vavřinci nic nedluží, protože jsem mu to já v dopise potvrdil. Ano,
fakticky nic nedluží, ale to z toho důvodu, že jsme se nedohodli na výši příspěvku, proto
nemohla být vystavena faktura a tím pádem nevznikl dluh. Tomu snad každý porozumí.
Další argument, že jsme měli počítat s tím, že když sběrný dvůr postavíme s pomocí
dotace, tak by si občané měli veškeré odpady tam předané v plné výši hradit, taky není
na místě. V tomto případě jde zase o to, že podmínky dotačního programu to neumožňují.
To ani nemluvím o tom, jaká by byla ochota občanů za tu službu platit?
Nefér je i jeho tvrzení, že po obci Petrovice chceme uhradit zpětně příspěvek za 3 roky.
Jenže první přehled o množství odpadů starosta Paulík obdržel již začátkem prosince 2014
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a jednalo se o období 10/2012 – 6/2014. Potom, díky tomu, že ze strany Petrovic nebyl zájem
se co nejdříve dohodnout a přesto nebyl z naší strany občanům Petrovic přístup na sběrný
dvůr zakázaný, tak se to období prodloužilo až na 3 roky. A v této souvislosti se ptám? Je
zde na vině zase jen naše obec?
Názor na postup vedení naší obce a přístup obce Petrovice k této problematice ponechám
na Vás. Osobně si ale myslím, že snad každý uzná, že zastupitelstvo naší obce nemohlo
rozhodnout jinak a přístup vedení obce Petrovice k této problematice nebyl seriózní.
ZPRÁVY Z KNIHOVNY VESELICE
Nová služba knihovny

Máte rádi poutavé příběhy, ale nechce se vám číst? Po pracovním dni stráveném u počítače vaše oči odmítají koukat na malá písmenka v knize? Padáte únavou, na rozdíl od vašich
dětí, které se dožadují pohádky na dobrou noc? Nudí vás žehlení a monotónní domácí práce
a raději byste se potěšili s dobrou knihou? Tak právě pro vás je přichystána nová služba
knihovny, a to možnost zapůjčení zvukových knih. Ve výběru jsou žádané tituly slavných
spisovatelů, namluvené hlasy známých herců a hereček. Tento typ knih si můžete vychutnat
téměř při jakékoliv činnosti. Vybrat si můžete například z těchto titulů:
• Pohádky – namluvil Zdeněk Svěrák
• Jak Kuba vyzrál na Papejše – vtipně vypráví Bára Hrzánová
• napínavou severskou detektivku Zabiják (Olsen) – čte Igor Bareš
• Andělé a démoni (Dan Brown) – v podání Miroslava Táborského
• Andělé v mých vlasech – skutečný příběh Lorny Byrneové, která od narození komunikuje s anděly, předčítá Gabriela Filipi
Tvořivé čtvrtky

I nadále budeme pokračovat v našich tvořivých setkáních. Nová témata budou tentokrát
inspirována jarem a Velikonocemi. V knihovně na děti čeká nejen výtvarné tvoření, ale
mohou si zahrát loutkové divadlo, prohlídnout nebo přečíst si knížky a také si poslechnout
pěkné písničky nebo si zatancovat. Prostě užít si pěkné čtvrteční odpoledne.
10. 3.

Výroba bambulkových zajíčků. Pokud máte, vezměte s sebou klubíčko vlny.

24. 3.

Ozdobte vajíčka k dekoraci nebo pro koledníky zase trochu jinak. Vyzkoušíme
si různé druhy zdobení. S sebou vezměte vyfouknutá vajíčka, ostatní výtvarný
materiál bude k dispozici.

7. 4.

Jarní tvoření ze skládaného papíru.

Dětský karneval

Jarní prázdniny mohou děti příjemně zahájit v sobotu 27. února v sále KD Veselice. Bude
pro ně přichystán odpolední dětský karneval plný zábavy, soutěží o sladké ceny, písniček
a tancování. Čeká je i bohatá tombola. Nápoje pro děti i dospělé budou zajištěny, koláče
od maminek jsou vítány. Vstupné dobrovolné. Začátek je ve 14. hodin.
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Putovní výstava Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku

V sobotu 25. března si budete moci prohlédnout zajímavou výstavu Italští uprchlíci
na Blanensku a Boskovicku v letech 1915 –1919. Instalována bude ve vestibulu kulturního
domu ve Veselici. Výstava je věnována u nás takřka zapomenuté historii italských uprchlíků.
Přišli k nám v r. 1915 z jižních svahů Alp, z Tridentska, a zůstali u nás až do r. 1919. Byli to
říšští občané, kteří museli opustit svůj domov kvůli válce. Přes všechny útrapy, které je zde
potkaly, považovali tito lidé za štěstí, že mohli válečná léta prožít v našich zemích. Vzpomínky
na tuto dobu přežívají dodnes a potomci uprchlíků s úctou navštěvují místa pobytu svých
předků. I v naší obci italští uprchlíci žili, a to ve Vavřinci na usedlosti čp. 39 a v Suchdolu
v čp. 4. Výstava bude k vidění od 9 do 17 hodin. Výstava bude také ke zhlédnutí ve Vavřinci
za čtrnáct dnů během víkendu ve dnech 8.– 10. dubna 2016 (více informací v kalendáři akcí).
Prodejní výstava šperků

Druhou výstavou, která se bude konat při příležitosti velikonočního jarmarku v sobotu
26. března, bude výstava autorských šperků paní Počuchové ze Skaličky. Její šikovné ruce
vykouzlily z korálků, kamínků, lanek a drátků originální šperky. Svoje výtvory prezentuje
zejména v knihovnách a na jarmarcích. Výstava bude v knihovně otevřená od 10 do 16 hodin.
Noc s Andersenem

Naše letošní nocování v knihovně bude o něco posunuté, a to na pátek 22. dubna. Určitě
si je ale s dětmi opět parádně užijeme. Číst budeme z druhého dílu Krasíka, zahrajeme si
dobrodružnou hru a ve výtvarné dílně uděláme šnečky Krasíky a jejich svět. Na večeři si
objednáme pizzu, krátce se projdeme setmělou přírodou a večer (zavrtaní do spacáků) se
podíváme na pěknou pohádku. Začátek je v 16.30 hodin.
Grafická soutěž

Místní knihovna Veselice vyhlašuje soutěž na zpracování návrhu loga knihovny. Cílem
soutěže je najít zajímavý námět, ze kterého by mohla vzniknout značka – logo, které by
bylo používáno k prezentaci knihovny. Věk soutěžících není omezen. Pro vítěze bude
přichystána hodnotná cena.
JARNÍ RECEPTY

Ke svátkům jara – Velikonocům patří i setkání s rodinou a přáteli. Právě milá setkání
ze svátků dělají okamžiky, na které se nezapomíná. Připravte si některý z receptů a užijte
si příjemné chvíle u společného stolování. Hezké Velikonoce a jarní dny plné sluníčka.
Vajíčkový salát s křenem

6 natvrdo uvařených vajec, 250 g tvrdého sýra, 1 jablko, malá plechovka kukuřice,
cca 4 lžíce majonézy, 3 lžíce najemno nastrouhaného křenu (množství přizpůsobte své
chuti), pažitka nebo petrželka na zdobení
Na hrubším struhadle nastrouháme sýr, jablko a vajíčka, křen nastrouháme najemno. Vše
spojíme majonézou, přidáme kukuřici a dochutíme solí a bílým pepřem. V ledničce necháme
odležet několik hodin. Podáváme s pečivem a zdobíme nasekanou petrželkou nebo pažitkou.
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Velikonoční beránek z pomazánkového másla

Potřebujeme: 1 pomazánkové máslo, 200 g mletého cukru, 2 vejce, asi 4 lžíce mléka,
200 g polohrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva, tuk, strouhanku na vysypání formy
Postup: Žloutky s cukrem ušleháme do pěny, postupně zašleháváme pomazánkové máslo
a mléko. Přidáme mouku smíchanou s práškem do pečiva a nakonec ještě vmícháme
sníh z bílků. Formu na beránka vymažeme tukem, vysypeme strouhankou a naplníme
připraveným těstem. Pečeme při 170 stupních po dobu cca 30 minut. Upečeného beránka
ponecháme ve formě až trochu vychladne, pak opatrně vyklopíme na tác. Nakonec ho
ozdobíme a posypeme moučkovým cukrem.
Velikonoční kolínko v bramborovém těstě

1 větší uzené koleno, 200 g hladké mouky, 100 g vařených prolisovaných brambor, 2 žloutky,
20 g droždí, sůl, tuk na plech, mléko podle potřeby
Koleno dáme uvařit doměkka. Z mouky, brambor, 1 žloutku a kvásku z droždí a mléka
vypracujeme tuhé těsto. Dobře propracujeme, vytvarujeme bochánek a necháme kynout.
Mezitím vykostíme studené koleno. Vykynuté těsto rozválíme, položíme na něj maso a pevně
zavineme. Opět uděláme bochánek, vložíme na pomaštěný plech, necháme ještě krátce
kynout, potřeme žloutkem a pečeme do růžova. Podáváme ještě teplé.
Olga Hájková, knihovnice
INFORMACE ZE ZŠ SLOUP

Služební mobil vedoucí stravování Jitky Ondrouškové má tel. číslo 721 711 338. Můžete
jej využít při veškeré komunikaci se školní kuchyní – pro objednávky a odhlašování
stravy – a to i formou SMS.
• Ředitel školy gratuluje Vítu Skotákovi z 8. A. Vítek se umístil na pátém místě ve vědomostní soutěži – v krajském kole chemické olympiády, kde kromě něj soutěžili pouze
deváťáci! Není bez zajímavosti, že Vítka na páté místo zařadila soutěžní disciplína, kdy mu
při pokusu chybně reagovala organizátorem přidělená znečištěná chemikálie. Poděkování
patří také učiteli chemie Mgr. Ladislavu Sedlákovi.
• Ředitel ZŠ Sloup děkuje všem rodičům, občanům a firmám z celého spádového obvodu
školy za finanční i věcné příspěvky do tomboly na tradičním školním plese. Výtěžek
z plesu bude řádně vyúčtován a využit ve prospěch dětí.
• Ani v zimě jsme nepřerušili práce na opravách a rekonstrukci školy. V současné době
probíhá výměna linolea ve dvou třídách na druhém stupni (7. A, 9. tř.) a renovace zbývajících 25 žákovských lavic a 50 židliček na prvním stupni. Na řadu přijde také jídelna.
Již byla zahájena oprava stolů.
• Termíny prázdnin: 29. února – 4. března jsou jarní prázdniny a 24. – 25. března velikonoční
prázdniny.
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• Již jsme dostali termín jarního výjezdu dětí a učitelů do Srbska. Výměnný pobyt by se měl
uskutečnit v termínu 4.– 8. května 2016. Vzhledem k přislíbené dotaci by měli zájemci
jet téměř zdarma.
• Víte, co bychom chtěli ve škole modernizovat? Je toho dost – dokončit rekonstrukci
toalet, odstranit starou stěnu s umyvadly před jídelnou a vybudovat zde funkční atrium.
Pokračovat ve výměně linolea, pořídit nové nábytkové stěny do tříd, v šatnách instalovat
skříňky, modernizovat jídelnu a mnoho dalšího.
• Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2015 jsme informovali zřizovatele o tom, že
ve škole je již ve velmi špatném stavu veškerá elektroinstalace (dosud v hliníku) a také
přesluhuje vybavení školní kuchyně, kde se každý rok uvaří více než 74 tisíc obědů. Tyto
problémy – z důvodu náročnosti jejich řešení – bude muset řešit zřizovatel školy.
• Nabízíme dospělým zájemcům účast v intenzivním kurzu informatiky pro začátečníky.
Rozsah 6 x 60 minut, místo konání ZŠ Sloup, zahájení v únoru 2016 při dostatečném
počtu účastníků (nejméně 10 osob), cena 1000 Kč. Přihlášky – osobně na sekretariátu školy
(Magda Šebelová), telefonicky (tel. 516 435 337) nebo mailem zs. sloup@centrum. cz.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

Také v prvním a druhém týdnu letošního roku se uskutečnila Tříkrálová sbírka,
organizovaná Diecézní charitou Brno, ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko. Kolik
vybrali koledníci v jednotlivých místních částech v naší obci s porovnáním oproti předešlým
rokům najdete v tabulce umístěné níže.
Místní část

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vavřinec 11 449 Kč 10 831 Kč 10 311 Kč 11 986 Kč 12 413 Kč 11 268 Kč 11 249 Kč 12 551 Kč
Veselice

5 322 Kč 4 608 Kč 5 400 Kč 5 448 Kč 4 318 Kč 5 215 Kč 5 913 Kč 6 048 Kč

Suchdol

2 500 Kč 2 690 Kč 2 470 Kč 3 242 Kč 4 039 Kč 4 249 Kč 4 637 Kč

4650 Kč

Celkem 19 275 Kč 18 129 Kč 18 181 Kč 20 676 Kč 20 770 Kč 20 732 Kč 21 799 Kč 23 249 Kč
Z dopisu obdrženého dne 22.1.2016 z Oblastní charity Blansko vyplývá, že celkový
výtěžek sbírky na okrese Blansko je 1 827 836 Kč. Tato částka je o 133 409 Kč vyšší než
v roce 2015. Podle slov koordinátorky TS Marie Sedlákové budou mimo jiné podpořeny
následující projekty:
• Podpora prorodinných aktivit
• Koordinace dobrovolníků
• Pomáháme nemocným zvláště v Domácí
• Podpora komunitního centra v Doubravici
hospicové péči
• Podpora lidí v nečekané krizové situaci
• Podpora preventivních aktivit dětí a mládeže
Motto letošní sbírky: „Kde jsou přátelé, tam je i pomoc.“

Titus Maccius Plautus

Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili.
Obecní úřad
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PODĚKOVÁNÍ

V loňském roce se dohodli zástupci SDH Veselice se spolkem VESELICKÁ KAPLIČKA,
že budou tradiční Ostatky organizovat společně. Cílem této dohody byla snaha o to, aby
se jak se říká „netříštily“ síly. Poslední dobou se stávalo, že účast maškar v průvodu v jednotlivých letech kolísala, a proto došlo k této dohodě. Potěšitelné je, že jak loni, tak i letos
se účast částečně zlepšila. Letošní Ostatky byly zakončené v sále kulturního domu. Ten
po rekonstrukci poskytuje komfortní prostory k pořádání podobných společenských akcí.
Výbory sboru dobrovolných hasičů a Veselické kapličky touto cestou děkují všem spoluobčanům, kteří se letos zapojili do průvodu maškar a věří, že i nadále přispějí ke zdárnému
průběhu ostatkových oslav ve Veselici.
Výbory SDH Veselice a spolku VESELICKÁ KAPLIČKA
Z ČINNOSTI TECHNICKÝCH SPORTŮ VAVŘINEC

V loňském roce byl naší obcí vyhlášen dotační program pro spolky. Vzhledem k organizačním změnám, které by nás čekaly, rozhodl výbor TS ponechat vše při starém a o dotaci
nežádat. Finanční prostředky na činnost vyděláváme vlastní prací a tak děkuji všem, kteří
nás podporují a pomáhají nám v naší činnosti. Mimo jiné to také může později změnit
finanční hospodaření.
V závěru loňského roku na nás čekaly „pouze“ čtyři akce. Tou první byla 28.10. drakiáda.
Počasí nám opravdu přálo a oproti minulým ročníkům pořádně foukalo. Silný vítr provětral
všechny draky i účastníky, děti si opékaly párky. 21.11. se uskutečnila vycházka Moravským
krasem, navštívili jsme nově otevřený „Dům přírody“. Rozsvěcování vánočního stromu je
druhou nejnáročnější akcí v roce pro organizaci TS. Aby se 29.11. mohla tato akce uskutečnit,
proběhlo nemálo schůzek a zkoušek. Tato akce se může uskutečnit jen díky ochotě dětí
vystupovat a jejich rodičů, kteří je v tom podporují.
I když zimní období bývá spíše odpočinkové, my rozhodně nezahálíme. Po novém roce
jsme začali s přípravou naší nejnáročnější akce „Ostatků“. V pátek 5.2. jsme ve spolupráci
s MŠ Vavřinec uspořádali karneval. Program zajistila MŠ a občerstvení TS. V sobotu 6.2.
se od půl 11 začaly k OÚ scházet masky, které po předání práv v 11 hodin za doprovodu
harmoniky vyrazily do ulic. V letošním roce se průvodu zúčastnilo asi 40 originálních
masek. Tímto děkuji všem maskám, za jejich čas a účast v průvodu, občanům za vstřícnost,
pohostinnost a ochotu tolerovat nějaké to „utrousení drobků a bobků“ před jejich domovem.
Po průvodu pro „ostatníky“ zajišťujeme občerstvení a poté už následuje úklid spol. místnosti
a chystání na večerní Ostatkový bál. V posledních letech zajišťujeme živou muziku, to se
ovšem neobešlo bez komplikací. V loňském roce jsme měli domluveného kapelníka Martina
Hasoně ze Sloupu, ale ten nám asi 10 dní před ostatky hraní odřekl. To jsme však nevěděli,
že máme nové občany, kteří mají vlastní skupinu DUOEM. Tak jsme je letos oslovili, oni
souhlasili a co nás ještě více potěšilo a překvapilo je to, že nám celý večer věnovali. A když
se na závěr skanduje „nemůžou“, tak oni mohli a ještě přidali. Za výbor TS mohu tuto
skvělou skupinu jen doporučit. V průběhu večera došlo také na bohatou tombolu, sponzorům
a dárcům děkuji za dary. „Mladí“ hasiči se opět chopili úkolu a o půlnoci pochovali basu,
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která by letos pořád jen pila, a že měla žízeň!! Ostatky se vydařily a je opět na co vzpomínat.
Velký dík patří i pořadatelům, kteří se postarali o zdárný průběh celé akce.
Většina členů výboru pracuje na směny, a tak stěží hledáme vhodné termíny pro schůzky
a termíny akcí. Z důvodu zaměstnanosti a časové vytíženosti stávajících členů výboru jsme
nuceni některé akce omezit, popřípadě zrušit. Proto bychom rádi uvítali pomoc mladší
generace, která by nám pomohla při pořádání akcí pro své děti. Těšíme se na vaši pomoc
a spolupráci.
Dále připravujeme:

• Školení řidičů
• Beseda s jeskyňáři
• Velikonoční tvořivá dílna 23.3. 2016
v 16.30h, ve spol. místnosti
• Jarní úklid kolem obce 21.4. 2016
v 16.00 h, sraz u bytovek

• Vycházka (Mor. kras nebo Ježkovice)
• Den matek 7. (8.) 5.2016
• Soutěž o přeborníka obce ve střelbě ze
vzduchovky
• Zájezd po krásách naší vlasti
Termíny budou předem upřesněny.
Za TS Vavřinec Miroslav Kočí

ZPRÁVA ODDÍLU STOLNÍHO TENISU PINEC VESELICE

Po odehrání 1. části okresních přeborů ve stolním tenisu si obě družstva Veselice A
a Veselice B zajistily po dobrých výkonech účast v bojích o postup v první šestce tabulek
a vyhnuly se tak sestupovým starostem. Před závěrečnými zápasy je situace v tabulkách
následující:
Reg. přebor IV. třídy
Reg. přebor II. třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Brumov A
Veselice A
Bořitov A
Olešnice A
Rájec B
Kunštát A
Letovice A
Vysočany B
KST Blansko E
Šošůvka B
Adamov A
Rudice A

16 13 1 2 188:100 56
16 12 1 3 175:113 53
16 11 1 4 161:127 50
16 9 1 6 152:136 44
16 6 1 9 123:165 35
16 5 2 9 129:159 33
16 9 1 6 145:143 44
16 8 0 8 142:146 40
16 6 2 8 142:146 36
16 5 0 11 119:169 31
16 3 2 11 128:160 27
16 2 2 12 124:164 24

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rohozec B
Velenov A
Olešnice B
Letovice B
Veselice B
Vanovice B
Orel Blansko A
Šošůvka C
Němčice B
Rohozec C
Křetín D
KST Blansko F

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
11
11
10
6
5
8
7
7
4
4
0

0
2
2
0
2
4
3
3
2
2
0
0

3
3
3
6
8
7
5
6
7
10
12
16

188:100
163:125
178:110
170:118
147:141
138:150
170:118
145:143
156:132
118:170
118:170
37:251

55
51
51
46
36
35
43
40
39
30
28
16

Do konce nadstavbové části okresních přeborů zbývá sehrát ještě 4 kola. Nejlepšími
hráči jsou zatím v družstvu A Jiří Skoták a v družstvu B Jan Fabiánek. Do zbývajících
soutěžních utkání přeji všem spoluhráčům dobrou formu a radost ze hry a nám všem pevné
zdraví do nastávajícího jarního období.
Za oddíl PINEC Veselice Josef Straka

Koupím rodinný dům nebo chalupu v místní lokalitě. Tel.: 724 118 370
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SEZNAM JUBILANTŮ V OBDOBÍ LEDEN – ÚNOR 2016

Níže jsou uvedeni pouze občané, kteří písemně souhlasili se zveřejněním údajů
v INFORMAČNÍM ZPRAVODAJI.
Jméno jubilanta
Nejezchlebová Marie
Petlach Jaromír

Bydliště
Veselice 15
Veselice 18

Souček Josef
Filouš František
Štěpánek Josef
Ševčík Jaromír

Veselice 33
Vavřinec 97
Vavřinec 129
Vavřinec 27

Věk
82
76

88
75
80
75

Jubilantům srdečně blahopřejeme.
KALENDÁŘ AKCÍ NA BŘEZEN – KVĚTEN 2016

Velikonoční jarmark .......................................................... sobota 26. 3. 2016
Areál rozhledny Podvrší a prostranství před KD Veselice, začátek v 9 hod.
Výstava Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku ....víkend 8.–10. 4. 2016
Společenská místnost ve Vavřinci,
Pá 17.00 –19 hod., So, Ne 14.00 – 17.00 hod.,
Noc s Andersenem ................................................................ pátek 22. 4. 2016
Knihovna Veselice, začátek ve 17 hod.
Zápis dětí do MŠ Vavřinec ................................................ čtvrtek 28. 4. 2016
Mateřská škola, v době od 8.00 do 15.30 hod.
Pálení čarodějnic na pastvisku............................................. pátek 29. 4. 2016
Zábavný program pro děti od 18.15 hodin
Vycházka do okolí ............................................................... sobota 30. 4. 2016
Organizuje sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA,
trasa vycházky bude upřesněna na plakátu
Soutěž mladých hasičů . ........................................................ sobota 7. 5. 2016
XVII. ročník soutěže žáků o Pohár SDH Vavřinec, začátek v 8.15 hodin
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBÚ VAVŘINEC

• Oznamujeme občanům, že na Obecním úřadě ve Vavřinci jsou do konce měsíce února
vybírány v hotovosti místní poplatky za odpady na letošní rok. Výše poplatku činí 450 Kč.
Poplatek je vybírán za každého občana, který je v obci hlášen k trvalému pobytu, za každý
rekreační objekt a dále také za objekt, který má přiděleno čp. a v objektu není nikdo
hlášen k trvalému pobytu. Občanům, kteří v uvedeném termínu poplatek neuhradí, budou
rozesílány složenky.
Obecní úřad
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