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Vážení spoluobčané.
Tento zpravodaj vychází oproti plánu s týdenním posunem, ale věřte, že to není způsobeno
pokračujícím až tropickým počasím, jež nás provází i na konci srpna a začátku září. Velká
vedra jak nás, tak přírodu, vystavovala během letních měsíců nečekaným zkouškám a asi
málokdo z nás pamatuje tak dlouhé období, kdy teploty vystupovaly nad 30 ºC. Já tedy ne.
Důvodem zmíněného posunu vydání bylo pozdější otevření muzea včelařství, o němž jsme
chtěli ve zpravodaji aktuálně informovat.
V minulém čísle zpravodaje jsem totiž avizoval slavnostní otevření muzea včelařství
někdy na polovinu srpna a nakonec se tak stalo až v poslední srpnovou sobotu. Hlavním
důvodem, ale také nebylo to úmorné počasí, protože stavební práce pokračovaly i přes ta
velká vedra. To mohou podle mého potvrdit i občané, kteří bydlí v okolí budovy kulturního
domu. Opravdovým důvodem byl nesolidní dodavatel parket, díky čemu nemohla být
podlaha v sále, v němž je expozice muzea umístěná, včas dokončená. Pravdou také, že
se také díky zahraničnímu dodavateli panelů zdržel obklad části fasády. A tak jak už to
většinou bývá, dokončovací práce finišovaly až do posledního dne. Teprve totiž v pátek
v pozdních odpoledních hodinách bylo demontováno lešení a mohl být proveden úklid
prostranství před budovou, aby už nic nebránilo v sobotu důstojnému představení expozice
muzea včelařství veřejnosti. Přesto jen zasvěcení ví, že těchto několik vět zcela nevystihuje
páteční atmosféru v Malé Veselici a nedaleké rozhledně Podvrší. Souběžně s úklidem před
kulturním domem totiž probíhaly přípravy další akce, kterou bylo zakončení prázdnin, jež
bylo v režii veselických hasičů a společenství Kotržiny. To není název ve Veselici nově
vzniklého spolku, ale jedná se o označení Společenství sportovců a dobrodruhů všeho druhu.
Jednalo se o sportovně zábavnou akci, jejíž účastníci mimo části sportovní – slaňování
a následný běh na ochoz rozhledny, jež se odbývala na rozhledně Podvrší, také shlédli seskok
parašutistů, večer na ně čekal ohňostroj a ještě předtím i živý veselický orloj. Zkrátka areál
pod kaštany v Malé Veselici, kde se konal závěr celé akce, byl poté dlouho do noci místem,
v němž panovala dobrá nálada. Asi by se předkové veselických občanů, kteří si toto místo
v roce 1927, tehdy sloužící jako obecní pastvisko, vybrali za místní výletiště, divili, jakou
tam jednou jejich následovníci zorganizují akci.
Pravdou ale také je, že krátce přes páteční půlnoc probíhaly poslední práce uvnitř kulturního domu na instalaci včelařské expozice. Nejinak tomu bylo i dva předchozí večery,
kdy probíhaly drobné úpravy jednotlivých exponátů a jejich uspořádání tak, aby bylo vše
na sobotu řádně připraveno. Jestli se to vše podařilo, ať posoudí návštěvníci muzea. Snahou
autorky návrhu expozice pí. Ivy Machové a členů sdružení Včela lidem a jejich přátel bylo,
aby tam bylo umístěno co nejvíce sesbíraných věcí, ale také aby to bylo přehledné a poskytlo
co nejvíce informací o včelaření. Já jsem přesvědčený, že se to podařilo a chtěl bych ještě
jednou touto cestou poděkovat všem, kdo se přičinili o vznik dalšího turistického cíle v naší
obci. Teď si jen přeji, aby muzeum bylo mimo jiné i místem pracovních příležitostí pro naši
dospívající mládež, ale nejen ji a přilákalo do naší obce ještě více návštěvníků.
Závěrem Vám přeji hezký zbytek léta.
Miloslav Novotný, starosta obce
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V tomto informačním zpravodaji naleznete

Usnesení ZO Vavřinec ze dne 29. 6. 2015
Usnesení RO Vavřinec ze dne 15. 7. 2015
Usnesení RO Vavřinec ze dne 19.8.2015
Mateřská škola Vavřinec
Znovu ve škole! (ZŠ Sloup)
Zprávy z knihovny ve Veselici
- milá návštěva v knihovně
- chystané akce
- podzimní recepty

Informace z činnosti SDH Vavřinec
Činnost mladých hasičů
1. ročník rybářských závodů
pořádaných SDH Vavřinec
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Usnesení ZO Vavřinec ze zasedání dne 29. 6. 2015

• Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Vavřinec za rok 2014.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením Obce Vavřinec za rok 2014
s výhradou.
• Zastupitelstvo obce ukládá radě obce, aby v následujících letech schvalovala smlouvy
o právu provést stavbu.
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 1 –5/2015,
přednesenou ing. Miloslavem Mikuláškem, předsedou finančního výboru.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 ve výši 57 tis. Kč na straně
příjmů i výdajů schválené Radou obce na jejím zasedání dne 13. 5. 2015.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 ve výši 97,4 tis. Kč
na straně příjmů i výdajů, schválené Radou obce na jejím zasedání dne 15. 6. 2015
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015, kterým se navyšují příjmy
ve výši 60,4 tis. Kč a výdaje navyšují o částku 207,8 tis. Kč. Rozdíl ve výši 147,4 tis. Kč
bude krytý z přebytku hospodaření za rok 2014.
• Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny územního plánu obce Vavřinec spočívající
ve změně výměry plochy určené k zastavění u všech lokalit označených jako RI (rekreace
individuální) z původní výměry max. do 25 m² na výměru max. do 60 m². Toto rozhodnutí
je podmíněno tím, že žadatelé uhradí náklady spojené s pořízením změny.
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• Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny územního plánu obce Vavřinec spočívající
v převedení části pozemků p.č. 1158 a 1159, k.ú. Veselice na Moravě, do ploch určených
pro bydlení. Toto rozhodnutí je podmíněno tím, že žadatelé uhradí náklady spojené
s pořízením změny.
• Zastupitelstvo obce v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
schvaluje dotaci ve výši 122 tis. Kč TJ Vavřinec na zajištění provozu fotbalového hřiště
ve Vavřinci v roce 2015.
• Zastupitelstvo obce v souladu s §85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
schvaluje investiční dotaci ve výši 69 tis. Kč TJ Vavřinec na dofinancování rekonstrukce
budovy fotbalových kabin ve sportovním areálu ve Vavřinci, podpořené dotací z Jihomoravského kraje.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním sídla SDH Vavřinec na adrese Vavřinec čp. 54,
sídla SDH Veselice na adrese Veselice čp. 17, sídla SDH Suchdol na adrese Suchdol
čp. 8 a sídla okrsku Sloup na adrese Vavřinec čp. 54.
Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 15. 7. 2015

• Rada obce bere na vědomí informaci zástupců sdružení Včela lidem z Veselice
o organizačním zajištění slavnostního otevření muzea včelařství, které se připravuje
na termín 15. 8. 2015.
• Rada obce Vavřinec souhlasí se zakoupením pokladního systému Coloseum od společnosti Perfect System, s.r.o., na prodej vstupenek do muzea včelařství.
• Rada obce schvaluje smlouvu mezi obcí Vavřinec a Jihomoravským krajem na poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na požární techniku ve výši 60 000 Kč.
Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 19.8.2015

• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu mezi obcí Vavřinec a Svazkem vodovodů
a kanalizací měst a obcí o účasti obce na financování díla „Veselice – rozšíření vodovodu
směrem k Suchdolu“.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu mezi obcí Vavřinec a Svazkem vodovodů
a kanalizací měst a obcí o účasti obce na financování díla „Vavřinec – vodovod 2015“.
• Rada obce bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Vavřinec ze dne 22. 6. 2015.
• Rada obce bere na vědomí dopis ze Státního fondu životního prostředí ČR, jehož
přílohou je schválená dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce – Sběrné středisko
odpadů Veselice.
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• Rada obce bere na vědomí dopis z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jehož přílohou je
schválená dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce – Víceúčelový objekt Veselice
– III. etapa.
• Rada obce schvaluje pro školní rok 2015 – 2016 povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
Vavřinec z počtu 25 na 28 dětí.
• Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku p.č. 329/11,
k.ú. Suchdol v Moravském krasu, o jehož odkoupení požádali manželé Jiřina a Milan
Mikešovi, bytem Suchdol 14.
• Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku p.č. 488/2 a části
pozemku p.č. 457/9, vše k.ú. Veselice na Moravě, o jejichž odkoupení požádali manželé
Helena a ing. Martin Sedlákovi, bytem Veselice 5.
• Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku p.č. 457/1, k.ú.
Veselice na Moravě, o jehož odkoupení požádal p. Vlastimil Němec, bytem Veselice 30.
• Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku p.č. 457/1, k.ú.
Veselice na Moravě, o jehož odkoupení požádali manželé Jana a Josef Jarůškovi, bytem
Veselice 79.
Mateřská škola Vavřinec

Školní rok 2015/16 v Mateřské škole Vavřinec byl zahájen v úterý 1. září 2015.
Je zapsáno celkem 28 dětí. Z tohoto počtu je opět 14 děvčat a 14 chlapců. Děti, které budou
navštěvovat MŠ Vavřinec, jsou z obcí Vavřinec (15), Veselice (6), Suchdol (5) a Nové
Dvory (2).
U zápisu pro školní rok 2015/2016 bylo podáno 12 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Z kapacitních důvodů a zohledněním kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v MŠ Vavřinec pro školní rok 2015/16 bylo v měsíci květnu přijato jen 7 dětí
s trvalým pobytem v obci Vavřinec a přilehlých obcích a současně vydáno i pět rozhodnutí
o nepřijetí.
Během měsíce června se uvolnila dvě místa v souvislosti s přijetím dětí, které navštěvovaly
naši MŠ k předškolnímu vzdělávání v MŠ Sloup.
Na základě nových žádostí rodičů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsme tak
následně přijali ještě dvě děti v pořadí.
Zřizovatelem MŠ – Obcí Vavřinec – byla pro školní rok 2015/2016 udělena výjimka z počtu
dětí. V porovnání s minulým školním rokem 2014 /2015 se počet zapsaných dětí nezměnil.
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Pro školní rok 2015/2016 byly uděleny čtyři odklady školní docházky. Do školních lavic
v 1. třídě ZŠ ve Sloupě zasedne od 1. září 2015 z naší MŠ 8 školáčků. Jedná se o šest chlapců
(1 z Vavřince, 1 z Veselice a 4 ze Suchdolu) a pouze 2 děvčata (1 z Veselice a 1 z Vavřince).
Našim milým školáčkům: Barborce Sotolářové, Sofince Horské, Tomáškovi Vystrčilovi,
Adriankovi Opustilovi, Michalkovi Skotákovi, Pepíkovi Závodníkovi, Jiříčkovi Kašpárkovi
a Františkovi Slezákovi přejeme na jejich další cestě za vzděláním a za poznáním hodně
štěstí a pracovních úspěchů! Zejména pak bezproblémový vstup do nového prostředí a kromě
nových vědomostí a poznatků i spoustu nových zážitků a kamarádů!
• Provoz MŠ je od 6.30 do 15.30 hodin.
• Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2015/2016 stanovena opět
ve výši: 250,- Kč.
• Tyto finanční prostředky jsou zahrnuty v provozních nákladech MŠ Vavřinec.
• Kolektiv zaměstnanců zůstává nezměněn.
• Stravování dětí probíhá stejně jako v minulém školním roce 2014/2015.
• Vedoucí stravování je paní Jitka Ondroušková, vedoucí školní jídelny v ZŠ Sloup.
• Informativní schůzka pro rodiče, za účasti vedoucí ŠJ Sloup, se uskutečnila v úterý
dne 1. září 2015 v 15.00 hodin.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Vavřinec
Eva Kaššaiová
Znovu ve škole!

Prázdniny jsou pryč a děti opět čekají domácí úkoly, učení a pilná práce. Aby to bylo
také deset měsíců úspěchů, radosti a příjemných setkání přeje všem Mgr. Pavel Dočekal,
ředitel školy.
Co je po prázdninách nového?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opravené toalety v obou patrech druhého stupně
Renovované hřiště s umělým povrchem
Umělá lezecká stěna v tělocvičně
Velké množství nových výukových programů na interaktivní tabule i počítače
Rodilý mluvčí anglického jazyka zůstává ve škole i po ukončení finanční podpory
z projektu EU
Všichni vyučující anglického a německého jazyka mohli díky prostředkům EU
vyjet do Anglie a Německa na čtrnáctidenní intenzivní jazykové kurzy zcela
zdarma. Jedná se celkem o sedm učitelů!
Podobný jazykový pobyt čeká i dvacet žáků od šesté do deváté třídy
Nakoupili jsme 400 nových knih do žákovské knihovny
Je vymalováno, uklizeno; také opravené lavice a nová přísada ve školním arboretu.
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Důležité termíny

		

Podzimní prázdniny		
29. – 30. října 2015
Vánoční prázdniny		
23. prosince 2015 – 3. ledna 2016
Pololetní prázdniny		
29. ledna 2016
Jarní prázdniny			
29. února – 6. března 2016
Velikonoční prázdniny		
24. – 25. března 2016
Hlavní prázdniny			
1. července – 31. srpna 2016
Předání přihlášky na SŠ 		
do 15. března 2016
Talentová zkouška
(odevzdání přihlášky) 		
do 30. listopadu 2015
Datum konání talentových 		
zkoušek				
2. – 15. ledna 2016
První kolo					
přijímacích zkoušek 		
22. dubna – 30. dubna 2016
Obhajoby ročníkovek 		
6. června – 8. června 2016

Změny v pedagogickém sboru
Pracovní smlouva skončila Mgr. Jiřímu Odehnalovi. Z mateřské dovolené se vrací
Mgr. Vladěna Ševčíková a Mgr. Marie Doležalová. Na místa asistentek nastupují Eliška
Hádlerová a Hana Sedláková.
Třídní schůzky 2015/2016
Informace o chování a prospěchu své ratolesti se dozvíte 24. září 2015 (jen první ročník),
10. listopadu 2015, 12. ledna 2016, 19. dubna 2016 a 2. června 2016. Mimo tyto termíny
si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem školy.
ZPRÁVY Z KNIHOVNY VE VESELICI

Po prázdninové odmlce je knihovna opět v provozu, na čtenáře v ní čeká na 200 nových
knižních titulů, jak zakoupených do fondu, tak z výměnného fondu Moravské zemské
knihovny Brno. K zapůjčení také budou tři nové časopisy, a to společensko-reportážní
týdeník INSTINKT, časopis pro tvořivé ženy ONA VÍ a měsíčník pro všechny, kteří chtějí
žít zdravě a v souladu s přírodou PRAVÝ DOMÁCÍ ČASOPIS. V podzimních měsících
se můžete těšit i na zajímavé akce – dvě výstavy, besedu a naši nejmenší na Večerníček
v knihovně.
Milá návštěva v knihovně

O prvním prázdninovém čtvrtku zavítala do knihovny milá návštěva. Předcházel ji
nečekaný telefonát paní Ráčilové, vychovatelky Dětského domova v Boskovicích, s přáním
zda by se s dětmi mohli podívat do naší knihovny. Dětský domov v Boskovicích nahrazuje
v současné době rodinu 36 dětem. Většina dětí zůstává v dětském domově i v době prázdnin
a právě doba prázdnin je ten pravý čas pro cesty za zábavou a poznáním. Výlet do Veselice
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by se jistě neobešel bez návštěvy rozhledny, tam děti zavítaly hned po příjezdu a podívaly
se na Moravský kras z ptačí perspektivy. V horkém letním dni jim pak přišel vhod příjemný
chládek a občerstvení v knihovně, kde se děti okamžitě zabydlely. Menší si půjčily hračky
a ty větší si se zájmem prohlížely knížky. Čekalo na ně i výtvarné tvoření – výroba gumičkových náramků a kreslení. Naše tři společné hodiny nám utekly jako voda. Při loučení
jsem děti pozvala na příští rok do Veselice, tentokrát k prohlídce nového muzea včelařství.
Na památku pak dostaly kalendáře s rozhlednou a bublifuky.
CHYSTANÉ AKCE
Výstava „Dřevěné plastiky vážně i nevážně“ Lubomíra Jedličky

Dřevo, pouze pět písmen, ale co vůně, krásy, lásky a inspirace se za nimi skrývá. O uměleckých vlastnostech zpracování dřeva vás přesvědčí Lubomír Jedlička z Vavřince. Jeho
krásné a vtipné dřevořezby budou v knihovně k vidění od čtvrtka 3. září až do 1. října.
Výstavu můžete navštívit v provozní době knihovny, po domluvě i mimo ni.

Podzimní Večerníček v knihovně

Na malé čtenáře bude v knihovně po prázdninové odmlce v pátek 25. září čekat další
Večerníček v knihovně. Číst tentokrát budeme z nové knihy Krysáci, která byla zakoupena
do fondu knihovny. Děti z televize jistě znají postavičky Huberta, Edy, Hodana a trpaslíka
Ludvíčka i jejich veselé příhody. Po čtení zbude čas i na hraní, podzimní výtvarné tvoření
ze spadaného listí i pohádku na dobrou noc. Začátek je v 17 hodin.

Výstava „Haló, haló – tady Večerníček!

Od čtvrtka 8. října můžete v knihovně navštívit další výstavu, která udělá radost především dětem, potkají na ní totiž nespočet pohádkových postav z televizních večerníčků.
Výtvarné práce vytvořily děti z regionu Blansko v rámci čtenářského projektu Haló, haló
– tady Večerníček! Tato výstava putuje po knihovnách a u nás bude k vidění od 8. října
do 5. listopadu. Navštívit ji můžete v provozní době knihovny, po domluvě i mimo ni.

Cestovatelská beseda o Austrálii a Tasmánii

Stalo se pěknou, hlavně však milou tradicí pozvat v říjnu do knihovny cestovatele
z Přerova. Rodina Márova cestuje s mottem „Každý cíl je dosažitelný“ a plní ho na 100%.
Jirka Mára cestuje na invalidním vozíku a od loňského roku i s podpůrným dýchacím
přístrojem, a to není určitě snadné. O to vzácnější jsou zážitky, o které se s námi podělí.
A že cesta po Austrálii bude napínavá je nasnadě. Márovi objeli celý tento kontinent kolem
dokola a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému monolitu Uluru. Cestou
viděli skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém útesu, házeli bumerangem
nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti mezi tisícovkou skalních
jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany z ruky a šplhali po žebříku kolem stromu do výšky
70 metrů. Nenechte si tohle dobrodružné vyprávění, provázené krásnými fotografiemi a videi
ujít. Beseda proběhne v sobotu 24. října, začátek v 18 hodin.
-7-
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PODZIMNÍ RECEPTY

Kdo navštívil informační centrum ve Veselici, jistě ví, že se v něm prodávají i regionální
produkty. Mezi ty nejžádanější patří plísňový sýr Niva. Mlékárna Otinoves zůstává při
výrobě věrná domácím surovinám a ruční výrobě sýrů, která se promítá v zachování
tradiční chuti a vysoké kvality sýrů. NIVA je výborná jako dezertní sýr, ale je vhodná
i pro vaření. Můžeme s ní dochucovat polévky nebo omáčky, připravovat z ní slané
pomazánky, slané náplně do koláčů nebo hladké krémové pěny. Pikantní chutí výborně
doplňuje masité i bezmasé pokrmy. Do podzimních receptů jsem vybrala recepty z malé
kuchařky, kterou obdržíte právě v informačním centru. Tuto drobnou brožurku vydala
Mlékárna Otinoves a určitě je výbornou inspirací pro naše vaření.
Bílá česnečka s NIVOU

Do vývaru dáme vařit kostičky brambor, až změknou, tak je rozmačkáme nebo rozmixujeme. Přidáme smetanu, opepříme a krátce provaříme. Polévku odstavíme, přidáme
cibulku osmaženou na sádle, prolisovaný česnek a majoránku. Hotovou polévku na talíři
zasypeme nastrouhanou NIVOU a podáváme s topinkou.
Roládky ve slaninovém kabátku

Na másle zesklovatíme 2 drobně posekané cibule a 4 stroužky česneku, polovinu
dáme stranou vychladnout. Vložíme čerstvé nebo rozmrazené posekané špenátové lístky
a krátce podusíme. Osolíme, opepříme a dochutíme citronovou šťávou. K mletému
masu (směs hovězího a vepřového) přidáme cibuli s česnekem, vejce, hořčici, majoránku, pepř, sůl a špetku tymiánu, zahustíme strouhankou nebo rozmočenou houskou.
Vytvoříme pláty, pokryjeme špenátem a zasypeme rozdrobenou NIVOU. Pomocí folie
zabalíme do tvaru šišky, kterou obalíme plátky anglické slaniny. V pekáči podlijeme
a upečeme do zlatova. Do výpeku přidáme smetanu, povaříme a nakonec vmícháme
jemně nasekanou pažitku.
Hrušky zapečené s NIVOU

NIVU do hladka ušleháme s tvarohem a trochou másla, přidáme ořechy. Hrušky rozkrojíme, vykrojíme středy, zespodu mírně seřízneme, aby lépe držely, a chvíli povaříme
ve víně se skořicí a hřebíčky. Pak je naskládáme do zapékací misky a naplníme sýrovou
směsí. Zapékáme 15–20 minut.
Přeji dobrou chuť a krásný, barevný a slunný podzim.
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Rekonstrukce KD Veselice
Foto: Novotný Miloslav

Fotografie: Mach Ondřej

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MUZEA VČELAŘSTVÍ

VODNÍ NÁDRŽE V SUCHDOLE

Foto: Novotný Miloslav
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Informace z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vavřinec

SDH Vavřinec pořádal v letošním roce Pálení čarodějnic, tradiční soutěž žáků, I. ročník
rybářských závodů pro děti, ale také několik větších brigád.
Družstva mužů do 35 a nad 35 roků se zúčastnila 8. 5. okrskové soutěže v Petrovicích
a intenzivní činnost je zajištěna v kolektivu mladých hasičů.
Tyto hlavní aktivity sboru a jejich průběh vám stručně představíme.
Ve čtvrtek 30. 4. jsme pod fotbalovým hřištěm pořádali Pálení čarodějnic. Před zapálením
vatry byl připraven pestrý program pro děti. Pro návštěvníky akce bylo po celou dobu
zajištěno občerstvení včetně udírny a polní kuchyně s gulášovou polévkou a teplými nápoji.
V noci bylo pěknou podívanou odpálení ohňostroje a i letošní pátý ročník vnesl do dění
u vatry zase něco nového. Odvážní si mohli vyzkoušet jaké to je holýma nohama chodit
po žhavých uhlících. Toto nové zpestření akce připravil a představil Pavel Kunc. K letošním
průkopníkům se v příštím roce určitě mohou přidat další odvážní návštěvníci.
Pálení čarodějnic se stalo oblíbenou akcí, ale v takovém rozsahu ji možno pořádat jen
díky nadšení a obětavosti členů, kteří zajišťují kácení, dovezení stromů a stavění vatry. Proto
jsme velmi rádi, že se této akce občané zúčastňují v hojném počtu a v našem pořadatelském
úsilí nás podporují tím, že na akci vydrží a využívají možnost zakoupit si občerstvení, které
je připraveno.
Naší nejdéle pořádanou akcí v jarním období, druhou sobotu v květnu je tradiční soutěž
žáků o Pohár SDH Vavřinec. Letos se 9. května konal XVI. ročník. Soutěže se zúčastnilo
12 družstev starších a 11 družstev mladších žáků. V kategorii mladších žáků zvítězilo
družstvo ze Sychotína a ve starších žáci z Bořitova. Výsledky byly započítány do Okresní
ligy mládeže.
Do pořádání soutěže a organizačního zajištění se zapojilo 35 našich členů a příznivců.
Družstva umístěná na předních místech obdržela hodnotné ceny díky následujícím
sponzorům:
Ing. Jaroslav Slávik, revize el. zařízení
ALWECO s. r. o. Senetářov
Výroba studené kuchyně, Antonín Nečas Vavřinec 85
Ing. Zdeněk Kakáč – zastupitel obce Vavřinec, starosta okrsku Sloup
SDH Vavřinec
Hospůdka u Vavřinečka
Obec Vavřinec
Nová Duha, s. r. o. Sloup
SABE, s. r. o. Blansko
Všem uvedeným sponzorům děkuji za podporu.
Také děkuji všem našim členům a příznivcům za pomoc s pořadatelstvím a občanům za účast
na uvedených akcích.
-9-
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V červenci se konaly brigády, při kterých jsme zbudovali kanalizaci, která svádí dešťovou
vodu z okapů budovy Mateřské školy do požární nádrže. Tímto činem zajistíme doplňování
a obměnu vody v požární nádrži při dešťových srážkách, což nám částečně nahradí původní
přítok do nádrže, který v posledních letech je v průběhu většiny roku suchý. Do těchto prací
se v průběhu dvou sobot, kdy byly brigády pořádány, zapojilo 17 členů SDH a celkem bylo
odpracováno 156 brigádnických hodin.
Další akcí, do které jsme se pustili, je zbudování náběhu pro požární útok na hasičské
dráze za fotbalovým hřištěm. Tento vydlážděný náběh bude sloužit při trénování družstev
žáků, mužů, ale také při konání soutěže žáků a nově díky němu budeme moci v budoucnu
také uspořádat soutěž mužů v požárním útoku. V současné době jsou pořádány brigády
a náběh děláme svépomocí za přispění obce Vavřinec na potřebný materiál. Bližší informace
k průběhu této, ale i dalších probíhajících akcí, které například souvisejí s rekonstrukcí
hasičské zbrojnice, vám poskytneme v dalším vydání informačního zpravodaje.
Závěrem děkuji všem aktivním členům a příznivcům SDH Vavřinec za účast a pomoc
na pořádaných brigádách a obci Vavřinec děkuji za finanční prostředky na zajišťování
potřebného materiálu a za podporu našich aktivit.
Petr Nečas, starosta SDH Vavřinec
Činnost mladých hasičů v 1. polovině roku

Jako každý rok začínáme činnost s mládeží, jak dovolí počasí po zimním odpočinku.
V počátku měsíce dubna jsme se proto sešli v kruhu vedoucích, abychom naplánovali celý
jarní program. Prioritou je jarní kolo hry Plamen, kterého se snažíme pravidelně účastnit.
Snažíme se však zapojit i do pohárů okresní ligy mládeže. K trénování využíváme prostor
kolem fotbalového hřiště, kde připravíme dráhy pro štafety, aby byl trénink co nejvydatnější.
K dobré kondici je také potřeba poctivý trénink a to dvakrát týdně, což někdy bývá obtížné.
V měsíci květnu již přišly první ostré testy připravenosti na hru Plamen. 8. května jsme
vyrazili na okrskovou soutěž do Petrovic. V kategorii starších žáků jsme poprvé vyzkoušeli
nové provedení PÚ tzv. „nabírání vody“. Pokus se zdařil a odvezli jsme si pohár za druhé
místo. Hned den na to jsme se představili na domácí půdě. Díky zájmu našich nejmenších
se nám podařilo přihlásit i mladší žáky. Toto družstvo však pro nedostatek členů šlo jen
mimo soutěž. Následující víkend nás čekala již zmiňovaná hra Plamen. Bohužel, pro zranění
dvou členů, jsme museli soutěž vynechat. I přes neúčast na jarním kole, se družstvo umístilo
na 19. místě z 36 a o to víc neúčast v jarním kole zamrzí.
Družstvo mladších žáků po našem poháru dostalo ohlas a díky novým členům z naší
obce i obce sloučené jsme se rozhodli začít jezdit poháry s mladšími i staršími. Do letních
prázdnin jsme stihli objet několik pohárů. Novinkou pro mladé hasiče byla účast na nočních
závodech v Senetářově. Náročné to bylo především pro starší žáky, kteří šli na startovní
čáru, když hodinky ukazovaly 23:55. V sobotu před prázdninami jsme připravili menší
zhodnocení dosavadní činnosti s opečením párků.
Po polovině sezony na tom nejsou naše družstva vůbec špatně. Mladší figurují
na 23. místě z 32 a starší na místě 16. z 27.
- 10 -
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Po prázdninách nás čeká ještě několik závodů. Nejdůležitější bude podzimní kolo hry
Plamen. Pro kvalitní přípravu jsme se rozhodli připravit koncem září pro děti soustředění
u vleku ve Vavřinci.
Během jara nás reprezentovali také dorostenci-jednotlivci. Petr Kakáč a Matěj Kadlec
pod vedením bratrů Kočích. Zúčastnili se jarní hry Plamen a poháru v Ostrově. Kluci
poctivě trénovali a ukázali ostatním závodníkům, že i v naší obci máme nadějné závodníky
v dospívající kategorii.
Práce s mládeží je velmi časově náročná, proto děkuji všem pomocníkům a příznivcům
požárního sportu za jejich obětavou pomoc. Poděkováním však nejvíce jsou zlepšující se
výsledky našich mladých závodníků.
Za kolektiv mladých hasičů Tomáš Kakáč
vedoucí žáků, náměstek starosty SDH Vavřinec
Zhodnocení 1. ročníku rybářských závodů
pořádanÝCH SDH Vavřinec

Dne 27. 6. 2015 byly uspořádány rybářské závody pro děti z Vavřince, Veselice a
Suchdolu, také byly pozvány děti z rybářského kroužku Sloup MRS pod vedením Otomara
Kučery.
Organizátoři měli pro děti připraveno bohaté občerstvení a hodnotné ceny.
Do závodů se přihlásilo 9 závodníků a nic nebránilo, aby byl v 8 hodin zahájen 1. ročník.
Začátek závodů provázelo deštivé počasí, ale asi po hodině se na nás usmálo sluníčko.
Radek Souček chytil krátce po zahájení prvního kapra o délce 47 cm a tím si zajistil cenu
za první ulovenou rybu. Asi 10 minut po něm chytila Barbora Machová dalšího kapříka,
který měřil 30 cm. Vše nasvědčovalo tomu, že dnešek bude co do úlovků bohatý. Opak byl
pravdou. Jako by si to kapříci pod hladinou řekli a od té doby plavali okolo nástrah a vůbec
si jich nevšímali. Sem tam se ulovila nějaká plotička. Teprve po přestávce na občerstvení
asi o půl dvanácté byl uloven kapřík o délce 44 cm závodníkem Tomášem Horským. Těsně
před koncem závodů byl uloven lín 34 cm Tomášem Vystrčilem. Celkově se den vydařil
a všichni závodníci odcházeli spokojeni.
Po ukončení závodů byly sečteny úlovky a došlo k vyhlášení výsledků.
Celkem se nachytalo: 3 kapři, 1 lín a 3 plotice
Výsledková listina: 1. Radek Souček		 47 bodů (1. ryba, největší ryba
a putovní pohár)
2. Tomáš Horský		 44 bodů
3. Tomáš Vystrčil		 34 bodů
4. Barbora Machová		 30 bodů
5. Marek Souček		 2 body
6. Anna Kovaříková		 1 bod
7. Vojtěch Hejč		 0 bodů
8. Michal Maňoušek		 0 bodů
9. Libor Maňoušek		 0 bodů
- 11 -
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Tímto chci poděkovat všem závodníkům za účast. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří
pomohli s uspořádáním těchto závodů.
Také děkuji všem níže uvedeným sponzorům:
MTM TECH s.r.o. Veselice
TRIDO Automatické dveře a vrata Blansko
Turbin s. r. o. Dipl. Ing. Aleš Jermolajev
Obec Vavřinec
Vašíček autoopravna Vavřinec 55
TE connectivity Kuřim
Radek Štolpa Vavřinec 61
BAZAR Zdeněk Reich Sadová Blansko
Správa jeskyní Moravského krasu
KRETZ s.r.o. Vavřinec 142
Sylva Tomková Blansko
Dřevovýroba Veselice David Čech
Již nyní se těšíme na další ročník.
				
S pozdravem Petrův zdar.
		

Otomar Kučera

Informace z TJ Vavřinec

Vážení sportovní přátelé, po krátké letní přestávce se opět rozeběhly fotbalové soutěže
a my opět máme s kopanou řadu starostí a radostí. Původně zamýšlený tým dorostu se
nám nakonec nepodařilo sestavit. Kluků dorosteneckého věku bylo zkrátka málo. Proto
jsme se rozhodli použít záložní variantu a to založit B tým – Juniorku. V ní nastupují
chlapci dorosteneckého věku, doplněni o starší hráče, kteří měli herní pauzu, rozehrávají
se po zranění nebo nedostanou toliko příležitostí v týmu mužů.
Že může tento koncept fungovat, ukázal hned první ostrý zápas, ve kterém junioři porazili
podobně mladý tým Olomučan 5:3. Žel hned několik hráčů dorosteneckého věku navštěvuje
tréninky a zápasy jen velmi málo nebo dokonce vůbec, přestože svoji účast opakovaně
přislíbili. Zatím je ale i tak hráčů naštěstí dostatek a snad se nedostaneme do problémů
s jejich nedostatkem. Tým vede trojice Radim Manoušek, Michal Rybář a Petr Sedlák,
trénují jednou v týdnu, přičemž hráči dostali doporučení navštěvovat i tréninky týmu Mužů.
Pohříchu jej hráči málo využívají a tak na hojnou účast na tréninku zatím stále čekáme.
Ale třeba se situace zlepší a kluci pochopí, že jim tréninky s dospělými můžou pomoci
ve fotbalovém růstu.
Při trénincích mužů se začala na hřišti objevovat skupinka dětí, které si pod vedením
Tondy Moravce zadovádějí s míčem i bez něj. Třeba to nebude dlouho trvat, houf dětí se
rozroste, k Tondovi přibudou další zapálení rodiče a my budeme mít opět mládežnický
fotbalový tým. Jestli zrovna Vy váháte, zda se nezapojit, nebo hledáte kam směrovat zapálení
své ratolesti, budiž vám tyto řádky vhodnou inspirací.
Tým mužů, takzvané „Áčko“ načal další sezónu v okresním přeboru. Ve složení týmu
došlo jen k drobným změnám. Do Šošůvky bohužel odešel na hostování Jan Fabiánek,
který jevil dlouhodobý zájem v tomto klubu působit, a my jsme již nebyli déle schopni jeho
odchodu zabránit. Snad se nám Honza brzy vrátí bohatší o cenné zkušenosti. V týmu by jej
mohl nahradit Michal Tajnai, který naposledy působil v Jedovnicích. Podařilo se nám udržet
ostatní opory, které u nás v minulé sezóně působily. Naše snaha o další posílení ale zatím
- 12 -
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nenese kýžené ovoce. Jednání probíhala snad s desítkou hráčů, ale všechna ztroskotala.
Myšlenky na posílení týmu se ale nevzdáváme a dál hledáme vhodné hráče a jednáme
s nimi i s kluby.
V minulém zpravodaji jsme také psali o rekonstrukci kabin. Ta už je z velké části hotova.
Proběhla přestavba příček, položení nových podlah, výměna oken i vymalování. Nyní
nám zbývá dovybavit obě kabiny a v nových prostorech se důkladně zabydlet. Proběhla
také instalace internetového připojení a nákup počítače pro elektronické vyřizování zápisů
o utkání, transferů i registrací hráčů. Potřebný počítač jsme nakoupili z vlastních zdrojů,
byť Fotbalová Asociace přislíbila jeho nákup uhradit. Snad se slíbeného dočkáme.
Začátkem měsíce srpna jsme pořádali tradiční Svatovavřineckou pouť, která je pro
Tělovýchovnou jednotu zdrojem stability v oblasti financí určených na činnost spolku.
Pouť se díky krásnému počasí vskutku vydařila. Musím zde samozřejmě zmínit všechny ty,
kteří nám s pořádáním této velké akce pomáhali s opravdovou vervou a nadšením. Během
svátečního víkendu se na pořádání podílí snad 80 lidí a bez jejich pomoci by nebylo možné
takto významnou akci uskutečnit. Vavřinecká pouť patří dlouhodobě k nejlépe organizovaným pouťovým akcím široko daleko a je to zásluha právě těchto obětavých lidí. Ještě
jednou děkujeme všem!
Závěrem bych všechny občany rád pozval do hlediště našeho útulného sportovního areálu.
Díky dvěma týmům mají dvojnásobnou šanci se na kopanou podívat, dát si něco dobrého
z udírny nebo uhasit žízeň. Ratolesti se mohou se svými vrstevníky vydovádět v přilehlém
parku a dětském hřišti. Hezký zbytek nejen fotbalového léta!
Za výbor TJ Vavřinec Radek Štolpa
A tým
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

Zápasy TJ Vavřinec

Vavřinec – Olomučany
Olešnice – Vavřinec
Vavřinec – Rudice
Vysočany – Vavřinec
Vavřinec – Kunštát B
Adamov – Vavřinec
Vavřinec – Ráječko B
Vavřinec – Lipůvka
Bořitov – Vavřinec
Doubravice – Vavřinec

Juniorka
5. kolo Vavřinec – Lažany
6. kolo Cetkovice – Vavřinec
7. kolo Vavřinec – Jedovnice
8. kolo Vavřinec – Skalice
9. kolo Lipůvka B – Vavřinec
11. kolo Doubravice B – Vavřinec
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6. září v 16:30
13. září v 16:00
20. září v 16:00
27. září v 16:00
3. října v 15:30
25. října v 15:00
17. října v 15:00
25. října v 14:30
28. října v 14:30
1. listopadu v 14:00
5. září v 16:30
13. září v 16:00
19. září v 16:00
26. září v 16:00
4. října v 12:30
17. října v 15:00

VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

září 2015

Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
- 14 -
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Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní

Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním
z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí
ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože
při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem
na životní prostředí a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke zpracovateli. Při tomto vzorkování
bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka,
zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit

Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %.
Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím
finanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí
elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“
Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na
všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014.
Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad
předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným
rozebráním odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to
znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.
Zdroj: Elektrowin
KALENDÁŘ AKCÍ NA ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2015

Večerníček v knihovně ..................................................... pátek 25. 9. 2015
Akce pro děti ve veselické knihovně, děti se mohou těšit na hádanky,
čtení, výtvarné tvoření, začátek v 17 hod. ve veselické knihovně
Cestovatelská beseda .................................................... sobota 24. 10. 2015
Beseda s panem Jiřím Márem z Přerova o návštěvách
Austrálie a Tasmánie, začátek v 18 hod. ve veselické knihovně
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GB-geodezie, spol. s r.o.
Jedna z největších zeměměřických firem v ČR s nabídkou

komplexních geodetických prací









Práce v katastru nemovitostí
Geometrické plány
Pozemkové úpravy
Technické mapy
Geodetické práce ve výstavbě
Speciální práce inženýrské geodézie
Digitalizace mapových podkladů
Geografické informační systémy - GIS

BLANSKO, Smetanova 6
Blažek Leoš
tel. 723 830 686
blazekl@geodezie-brno.cz
www.geodezie–brno.cz

Seznam jubilantů v období červenec – srpen 2015

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

Bydliště

Věk

Králíková Jindřiška

Vavřinec 46

80 roků

Souček Jan

Vavřinec 25

85 roků

Kakáčová Marie

Vavřinec 69

70 roků

Meluzínová Božena

Vavřinec 73

90 roků

Ševčíková Viera

Veselice 41

70 roků

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Aktuální informace z ObÚ Vavřinec

• V Turistickém informačním centru ve Veselici a u správců na rozhledně Podvrší je
možné zakoupit stolní kalendář Rozhledny Čech a Moravy za 75 Kč.
Obecní úřad
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7

Rekonstrukce kabin
ve Vavřinci

8
Požár u Suchdolu

10
Pouť ve Vavřinci

9

Zájezd Svazu tělesně postižených
do Luhačovic

11

12
Mše svatá ve Vavřinci
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