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Vážení spoluobčané.
dnešní zpravodaj přináší opět spoustu informací o dění v naší obci, ale také zde najdete
informace o dvou významných počinech, které se udály tak trochu stranou dění v našich
obcích. Přesto si myslím, že jsou velice významné a stojí za to, abyste se o nich dozvěděli
více informací. Třeba i proto, že se nachází na území naší obce. Novou správní budovou
se mohou pochlubit Punkevní jeskyně a chloubou Moravského krasu se podle mého
stal Dům přírody, ležící nedaleko lokality Skalní mlýn. Věřím, že obě budovy ještě více
zatraktivní Moravský kras, navíc ta u Punkevních jeskyní podstatně zlepší podmínky pro
práci zaměstnancům této nejnavštěvovanější jeskyně v České republice.
Vraťme se ale blíže našim domovům a dovolte, aby se zmínil o další velice významné
akci, kterou je dokončení rekonstrukce Kulturního domu ve Veselici. Především proto,
že jde o nejnákladnější investiční akci v historii naší obce. No a také nemohu nezmínit,
že s touto budovou jsem spojil kus svého života. Mimo jiné jako topič, správce, ale také
jako pořadatel různých akcí, většinou kulturních. Určitě nebude od věci si také v kostce
přiblížit historii této budovy. Pokud se začteme do veselické kroniky, tak se dozvíme,
že stavba kulturního domu byla zahájena v roce 1954, přesto první akcí, která se v něm
uskutečnila, byla až štěpánská zábava v roce 1964. Přes prvotní nadšení po zahájení stavby
totiž žila Veselice problémy okolo výstavby hospodářských budov pro nově založené
zemědělské družstvo, jako byla stavba vepřína na humně usedlosti čp. 24, poté výstavba
slepičárny a kačenárny pod Malou Veselicí. Budova poté prošla různými vylepšeními,
v roce 1977 částečnou rekonstrukcí, spočívající ve zbudování nové střechy nad přísálím,
kde byla původně pultová střecha s eternitovou krytinou. Při zmíněné rekonstrukci došlo
také ke změně dispozice místností, jež sloužily jako zázemí pro prodej občerstvení, ale
také např. jako klubovna veselických „svazáků“. Další menší rekonstrukcí prošla budova
v letech 1980–1981 – nová fasáda, obklady na WC, úprava šatny a pod. Jednalo se však
jen o drobná vylepšení. S přibývajícími roky však začalo být stále nákladnější vytápění
budovy v zimním období. Postupem času také ubylo akcí jako plesů, tanečních zábav
apod., až se zde před rozhodnutím o rekonstrukci budovy v roce 2008 konaly jen pouťové
zábavy a budova sloužila jako zázemí při pořádání soutěže v požárním sportu. Proto
jsem velice rád, že se podařila rekonstrukce dokončit a z „kulturňáku“, jak jej většina
spoluobčanů z Veselice nazývá, se stala moderní budova s víceúčelovým využitím. Věřím,
že i nadále bude sloužit všem, kteří si do veselické knihovny např. zajdou vypůjčit dobrou
knížku, či navštívit nějakou besedu apod., nebo v období po skončení sezóny v muzeu
včelařství do zahájení sezóny nové na jaře příštího roku, zde bude možné uspořádat výroční
schůze místních spolků atd. Co je podle mého také velice důležité je to, že jak muzeum
včelařství, tak turistické informační centrum poskytnou příležitosti pro přivýdělek naší
mládeži a stanou se i cílem návštěvníků, kteří do naší obce zavítají např. na rozhlednu.
Závěrem mně dovolte, abych Vám popřál klidné a štědré Vánoce, veselého Silvestra
a do roku 2016 především zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Miloslav Novotný, starosta obce
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 3.11.2015

• Rada obce Vavřinec schválila pořadí žadatelů o uzavření smlouvy o pronájmu 6 obecních
bytů ve víceúčelové budově ve Veselici čp. 17. Současně pověřila starostu obce, aby
vybrané žadatele kontaktoval a informoval je o všech dalších náležitostech potřebných
dořešit před podpisem smlouvy o nájmu, jako je doložení příjmu žadatele, případně
dalších osob, jež budou s žadatelem v bytě bydlet a současně také doložení bezdlužnosti
vůči finančnímu úřadu, OSSZ a zdravotní pojišťovně.
• Rada obce schválila smlouvu na spolufinancování provozu Sběrného dvoru odpadů
ve Veselici mezi obcí Vavřinec, Vavřinec, městysi Sloup a Ostrov u Macochy a obcemi
Žďár, Vysočany a Šošůvka.
• Rada obce schvaluje rozpočtového opatření č. 6/2015 ve výši 28 tis. Kč na straně příjmů
a 44,8 tis. Kč na straně výdajů s tím, že vzniklý rozdíl bude krytý zapojením části zůstatku
ve výši 16,8 tis. Kč z roku 2014.
• Rada obce souhlasí se Smlouvou o udělení souhlasu k provedení stavby polní cesty C7
v k.ú. Veselice na Moravě a v k.ú. Vavřinec na Moravě, předloženou Státním pozemkovým úřadem, pobočka Blansko.
• Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku p.č. 864/13, k.ú. Vavřinec
na Moravě.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 7.12.2015

• Rada obce Vavřinec doporučuje zastupitelstvu obce projednat na jeho nejbližším
zasedání návrh OZV o místním poplatku za odpady v roce 2016, v němž je navržen
poplatek ve stávající výši, tedy 450 Kč na poplatníka a rok.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě s Jihomoravským krajem, jehož předmětem
je rozdělení obdržené investiční finanční podpory na část investiční ve výši 50 000 Kč na
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rekonstrukci požární zbrojnice a část neinvestiční ve výši 10 000 Kč na výměnu radiátoru
v požární zbrojnici ve Vavřinci.
• Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Energetika Boskovice spol. s r.o.
na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Vavřinci
– Varianta 1 za smluvní cenu 30 000 Kč.
• Rada obce schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě se společností SITA CZ, a.s., na sběr a svoz
komunálních odpadů, řešící výši smluvního poplatku na rok 2016, z něhož vyplývá, že
se cena nezvyšuje a zůstává ve stejné výši jako v 2015, tedy 332 Kč bez DPH za občana
a rok.
• Rada obce schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu
obce Vavřinec označené Va1, mezi obcí Vavřinec a p. Zdeňkem Mikuláškem, bytem
Klímova 2059/11, Brno, se smluvní cenou ve výši 24 200 Kč včetně DPH
• Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Vavřinec projednat na jeho nejbližším
zasedání 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.
• Rada obce schvaluje rozpočtového opatření č. 7/2015 ve výši 28 tis. Kč na straně příjmů
a 46,8 tis. Kč na straně výdajů s tím, že vzniklý rozdíl bude krytý zapojením části zůstatku
ve výši 18,8 tis. Kč z roku 2014.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 1/2012, kterým se prodlužuje
nájem bytu č. 1 ve víceúčelové budově ve Vavřinci pro nájemce p. Otomara Kučeru,
bytem Vavřinec 54, do 31.12.2016.
ZPRÁVY Z MK VESELICE
Zdobení medových perníčků

Letošní voňavé perníkové setkání proběhlo o něco dříve, v sobotu 21. listopadu. To však
nebránilo tomu, abychom se příjemně vánočně naladili. Společenská místnost v Suchdole
doslova praskala ve švech a využito bylo každé místo. S pomocí paní Klímové, paní
Filoušové a její vnučky šlo dětem zdobení perníčků pěkně od ruky, a tak se jim perníkové
chaloupky moc povedly. Vánoční punč, čaj a medová kolečka byly sladkou tečkou na závěr
našeho setkání. Za napečení perníčků, pomoc se zdobením a hlavně velkou trpělivost patří
paní Klímové poděkování. Jsme moc rádi, že se díky ní může zdobení perníčků každoročně
uskutečnit.
Vánoce v knihovně

Vánoce v knihovně jsou jednou z akcí, na kterou se s dětmi každoročně moc těšíme.
V pátek 11. prosince se nám tak o něco zkrátilo nekonečné čekání na Štědrý večer.
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Ve výtvarné dílně jsme si vytvořili voňavá bylinková mýdla v dárkových krabičkách, ochutnali cukroví a při pouštění skořápkových lodiček si společně zazpívali koledy. Nechyběla
ani pohádka na dobrou noc. Teď už k nám Vánoce opravdu mohou přijít.
CHYSTANÉ AKCE
Cestujeme na Srí Lanku

V sobotu 30. ledna se uskuteční cestovatelská beseda s Dášou Důbravovou z Blanska.
Ta se s námi přijede podělit o zážitky z cestování po krásném smaragdovém ostrově – Srí
Lance, ostrově, který vás nadchne. Málokde naleznete takovou různorodost na tak malém
území. Vnitrozemí je plné čajových plantáží, buddhistických památek, královských měst
z přelomu 1. tisíciletí, zároveň je všude přítomná džungle a ráj zvířat. K tomu kilometry pláží
a tyrkysový oceán. Jako bonus pak stále usměvaví místní lidé. Zavítejte prostřednictvím
naší besedy do tohoto ráje! Začátek je v 18 hodin.
Medový Večerníček

Setkání pro nejmenší děti, v pátek 6. února, bude tentokrát celé medové. Představíme
si knihu Medové příběhy, povídat se bude o včelkách a ve výtvarné dílně si uděláme svíčky
z včelího vosku. Určitě zbude čas i na mlsání, hraní a pohádku na dobrou noc. Začátek je
v 17 hodin, na výtvarný mat. s sebou vezměte 20,- Kč.
Výstava obrazů Martiny Červené

Výstava představí dalšího regionálního výtvarníka. V případě Martiny Červené se
výtvarná činnost – kresba a malba – stala její velkou zálibou a věnuje se jí ve volném čase.
Martina Červená zachycuje především přítomnost „konkrétních objektů“, dává jim přednost
před abstrakcí. Několik let se zabývá zvířecími motivy, v poslední době také portréty. Žije
a tvoří v obci Veselice. Výstava bude k vidění od 28. ledna do 3. března, vždy v provozní
době knihovny.
Výtvarná dílna Skřítci kolem nás a čtení z knihy Pohádky mezi stromy

V pátek 4. března proběhne výtvarná dílna, která bude inspirována knihou Pohádky mezi
stromy, regionální autorky paní Münsterové. Její kouzelné příběhy jsou plné víl a skřítků
a také stromů, které najdete v našich lesích. Pohádkové bytosti si vytvoříme z přírodních
materiálů a zbude i čas na čtení ukázek z této pěkné knížky. Začátek je v 17 hodin.
Koncem roku jsme v knihovně zavedli tzv. tvořivé čtvrtky i v roce 2016 v nich budeme
pokračovat, nová témata jsou uvedena v tabulce. Budu ráda, když děti zaujmou a přijdou
si do knihovny něco pěkného vytvořit.
Sněhulák z ponožky – na jeho výrobu si s sebou vezměte bílou ponožku a 1 kg
rýže. Ostatní výtvarný materiál bude k dispozici.
Dětské mandaly k vybarvení se těší na vaše pastelky :-). Netradiční omalovánky
28.1. – mandaly rozvíjí u dětí tvořivost, samostatnost, fantazii i jemnou motoriku.
V neposlední řadě pomáhají hravou formou udržet pozornost.
14.1.
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11.2 Gumičkování – udělej si barevný náramek z gumiček (mat. bude zajištěn)
Recyklované tvoření – byla by škoda vyhazovat tak skvělý materiál, jakým jsou
25.2. papírové ruličky od toaletního papíru. Přesvědčí vás o tom naše dílna (ruličky
vezměte s sebou)
NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY

Závěrem roku bylo ještě do fondu knihovny zakoupeno pár zajímavých titulů. Děti se
mohou těšit na další díl šneka Krasíka a vtipný pohádkový příběh Kočkopes Kvído. Sbírka
regionální literatury se rozrostla o Sborník Muzea Blansko 2014, nový pohled na život
Karolíny Meineke a publikaci z roku 1942 Moravský kras v krásném písemnictví. Tyto
a mnohé další zajímavé knihy najdete v naší knihovně.
Karolína Meineke (1768 –1815)

U příležitosti 200. výročí úmrtí Karolíny Meineke, které si připomínáme v letošním roce,
vydalo Město Blansko sborník nazvaný Karolína Meineke (1768–1815). Sborník obsahuje
jednak některé starší práce na toto zajímavé téma, například revidované opětovné vydání
překladu Karolíniných dopisů z pera Vladimíra Poláka, dále rozšířenou verzi životopisné
studie Královský portrét bez zlaceného rámu, ale také hned několik česky dosud nevydaných statí, kupříkladu překlad předmluvy T. G. Arundela k prvnímu anglickému vydání
Karolíniných dopisů z roku 1880, nebo tehdejší reakce britského tisku na ně.
Sborník je také poprvé u nás doplněn bohatou barevnou obrazovou přílohou, zachycující
nejen podobu takřka všech hlavních osob a míst spojených s osudy Karolíny z Linsingenu,
ale i řadu až doposud neznámých detailů.
Kratochvíl, Miloš: Kočkopes Kvído
Mile potřeštěný příběh žákyně druhé třídy Týny Humplíkové vypráví o jejích problémech
jedináčka. Nemá si s kým hrát, a proto by ráda měla aspoň nějaké zvířátko: psa, kočku, anebo
aspoň papouška. Jenže pořádkumilovná maminka-účetní a úctyhodný tatínek-bankovní
úředník o něčem takovém nechtějí ani slyšet. A tak si Týna nepovolené zvířecí kamarády
zkusí nakreslit. Moc se jí nepovedou, všechny tři obrázky zmuchlá v jednu papírovou kouli
a hodí ji do koše. Jaké je ale její překvapení, když ta koule najednou obživne – narodí se
z ní podivný tvor, napůl kočka, napůl pes, fantastický strakatec. A moc přítulný! Zato rodiče
jsou zděšením bez sebe, to zvíře je tak jiné, že budou kvůli němu všem pro smích, hlavně
sousedovi s vlčákem Arnoldem a sousedce s kočkou Mícou. Jak to je dál už neprozradím,
vše najdete v této veselé knížce s dobrým koncem.
Szabó, Slavomír: Neuvěřitelné příhody šneka Krasíka (II. díl)
Kniha nazvaná Neuvěřitelné příhody šneka Krasíka je opět určena nejmenším dětem
od 3 do 8 let, a je koncipována podobně jako první díl. Jednotlivé pohádky jsou vyprávěny jazykem dostupným pro nejmenší čtenáře a příběhy, opět inspirované lidovými pověstmi Moravského krasu, spojuje oblíbená postavička malého cestovatele a dobrodruha šneka Krasíka.
Dvanáct pověstí nové knihy se odehrává na místech nacházejících se v samotném jádru
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Moravského krasu (Suchý žleb, Rudice), ale i na místech vzdálenějších (Otinoves, Boskovice, Řícmanice). Autorem pohádek je opět slovenský spisovatel a sběratel lidových pověstí,
zakladatel Slavomír Szabó. Knihu ilustroval Zsolt Szabó.
ZIMNÍ RECEPTY

Do zimních receptů jsem vybrala tři recepty našich babiček z knihy Vaříme podle
Herbáře, kterou si můžete zapůjčit v knihovně. Pro nadcházející chladné dny přijdou jistě
vhod. Přeji dobrou chuť.
Zelňačka se sušeným ovocem

Všichni známe polévku z kysaného zelí s bramborami, zelňačka s houbami, uzeným,
klobásou a sušeným ovocem má trochu jinou, ale určitě zajímavou chuť.
1 hrnek sušených hub, 250 g uzeného masa, 300 g kysaného zelí – vymačkaného a překrájeného, 2 nakrájené cibule, 4 stroužky drceného česneku, 50 g sušených švestek – vypeckovaných a pokrájených na kousky, sušené hrušky nakrájené na kousky, 4 kuličky pepře,
4 kuličky nového koření, 2 bobkové listy, 1 lžíce sladké mleté papriky, 1 papriková klobása,
zelný lák na dochucení, sůl a čerstvě mletý pepř, smetana
Houby namočíme do horké vody a necháme chladnout. Uzené maso opláchneme, vložíme
do hrnce, zalijeme vodou. Přivedeme k varu a jakmile začne bublat, slijeme, abychom se
zbavili uzenářské soli. Znovu zalijeme vodou, přidáme zelí, cibuli, česnek, sušené švestky,
koření, slité houby a klobásu. Pokud ji necháme vcelku, předá polévce chuť, ale zůstane
šťavnatá, nakrájená na kolečka se během dlouhého vaření vysuší. Můžeme ji také nakrájet
na kolečka, osmahnout na pánvi a vložit do polévky až na talíři.
Polévku vaříme na mírné plotně zhruba 1 hodinu. Necháme ji jen tak probublávat.
Vyjmeme měkké maso, necháme ho chvilku zchladnout a nakrájíme na kostičky. Polévku
dochutíme zelným lákem, solí, pepřem, vložíme maso a klobásu a na závěr zahustíme
smetanou (nemusí být).
Zaklechtaná slepice s bylinkovými špeclemi

Jak název napovídá, jedná se o starý český recept. Býval doporučován restauratérům,
aby ho zařadili do dětského menu.
Omáčka: 4 lžíce másla, 2 lžíce hladké mouky, sůl a špetka muškátového oříšku, 1 l slepičího
vývaru, 250 ml smetany, 1 žloutek, čerstvá nať z petrželky, obrané maso ze slepice
Špecle: 400 g hladké mouky, 4 vejce, 120 ml mléka, 1 lžička másla, 1 hrst nadrobno nasekané
petrželky, sůl
Nejprve uvaříme omáčku. Připravíme jíšku - rozehřejeme máslo, jakmile začne hnědnout,
vmícháme mouku a asi 1 minutu pražíme, ochutíme muškátovým oříškem a podlijeme
vývarem. Přivedeme k varu a necháme pozvolna vařit přibližně 1 hodinu.
Po 45 minutách se pustíme do špeclí. Z mouky, vajec, mléka a másla vypracujeme těsto.
Osolíme a přidáme petržel. Do vařící osolené vody těsto propasírujeme přes cedník (třeba
na halušky) nebo odkrajujeme lžičkou malé noky. Vaříme cca 5 minut až špecle vyplavou.
Poté je slijeme a propláchneme studenou vodou. Zatímco se špecle vaří, rozkvedláme
-6-
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ve smetaně žloutek, osolíme a s petrželkou vmícháme do omáčky. Přidáme obrané, naporcované maso a necháme prohřát.
Kmínka od prababičky

Abyste měli v bříšku jako v pokojíčku, neváhejte se zásobit kmínkou od prababičky.
3 lžíce kmínu, 125g + 1,5 lžic krupicového cukru, 200 ml vodky, 1l vody
Do láhve se širším uzávěrem nasypte kmín, 125 g cukru a zalijte vodkou. Uzavřete
a nechte 10 dnů stát u okna. Prvních pár dní s lahví párkrát zatřepejte, až se cukr rozpustí.
Po deseti dnech převařte 1 l vody s 1,5 lžící cukru a nechejte zchladnout. Do čisté láhve,
přes velmi jemné sítko či plátno přeceďte výluh (bude mít barvu černého čaje) a pak přilijte
sladkou vodu a promíchejte. Výsledná chuť likéru je velmi jemná a sladká.
Opravdu je potřeba vydržet 10 dní, jinak má likér příliš agresivní kmínovou chuť.
Podáváme vychlazený, dobře působí na trávení.
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, v novém roce všechno
dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů. 	
Olga Hájková
MATEŘSKÁ ŠKOLA VAVŘINEC

Z bohatého programu pro děti, rodiče i veřejnost v první polovině školního roku
2015/2016:
Září 2015
1.9.
16.9.
17.9.

Informativní schůzka pro rodiče za účasti vedoucí ŠJ Sloup pí. Jitky
Ondrouškové
Drakiáda – za účasti rodičů, společné posezení u ohýnku, opékání párků,
zájmové pohybové aktivity a hry na školní zahradě
Medouškovo divadélko v MŠ – loutkové divadelní představení pohádky:
„Třikrát vlk“
V měsíci září proběhly v MŠ dvě prodejní výstavky dětských knih
Říjen 2015

6.10.
6.10.
13.10.
19.10.

V měsíci říjnu jsme zahájili edukativně stimulační program pro
předškoláčky a rodiče: ,,Školička“, který obsahuje 10 lekcí.
„Miskohraní“ – seznámení dětí s tibetskými mísami a jejich netradičním
využitím
Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče: „Školička“
1. lekce
Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče: „Školička“
2. lekce
Divadélko kouzelného dědečka v MŠ – loutkové divadelní představení
pohádky: „Jak kašpárek vysvobodil dvě princezny“
-7-
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Výlet do Veselice – seznámení s obcí – místem bydliště svých kamarádů,
návštěva knihovny na pozvání paní Hájkové, za účast v soutěži: ,,Namaluj si
večerníčka“, při této příležitosti jsme s dětmi navštívili i muzeum včelařství
Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče: „Školička“
3. lekce

22.10.

Beseda s paní Minaříkovou na téma: „Vliv kozího kolostra na dětskou imunitu“

27.10.

Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče 4. lekce
V měsíci říjnu proběhly v MŠ tři prodejní výstavky dětských knih a opět jsme
se zapojili do charitativního projektu s Fondem Sidus: „Světoví Lepíci“ –
celkový výnos ze sbírky i s naší pomocí ve výši 600,- Kč, je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení přístroji na pomoc nemocným dětem, stejně
jako v minulých letech.
Listopad 2015

3.11.

Fotografování dětí – vánoční motivy

3.11.

Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče: „Školička“
5. lekce

5.11.

Podzimní tvořivá dílna pro děti a rodiče

10.11.

Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče 6. lekce

12.11.
13.11.

Medouškovo divadélko v MŠ – loutkové divadelní představení pohádky:
,,Skřítek podzimníček“
Návštěva obce Nové Dvory – seznámení s místem bydliště svých kamarádů
z MŠ, procházka podzimní Novodvorskou alejí

18.11.

Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče 7. lekce

24.11.

Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče 8. lekce

26.11.
28.11.
29.11.

Návštěva MŠ Sloup – divadelní představení vánočního příběhu: „Slyšte,
slyšte, jak to bylo v Betlémě.“ (ve spolupráci s MŠ Sloup, MŠ Žďár a MŠ
Němčice)
Rozsvěcení vánočního stromečku ve Veselici – vystoupení dětí MŠ
s programem
Rozsvěcení vánočního stromečku ve Vavřinci – vystoupení dětí MŠ
s programem
V měsíci listopadu proběhla v MŠ jedna prodejní výstavka dětských knih
Prosinec 2015

1.–7.12.
4.12.

„My jsme malí čertíci“ – dětské radovánky spojené s lidovými zvyky
a tradicemi
„Třesky, plesky, rici, pici, čerti chodí po ulici,…“ – dětem pro radost – procházka
vesnicí v maskách, s veselými písněmi a říkadly na náměty lidových tradic
-8-
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4.12.

Vystoupení dětí s programem na ,,Mikulášské“ (ve spolupráci se Svazem
invalidů). Děti potěšily své invalidní spoluobčany nejen svým vystoupením,
ale i mikulášskými přáníčky

7.12.

Návštěva divadelního představení v Blansku

7.12.

„Mikulášská“– pro děti i rodiče, spojená s návštěvou Mikuláše v MŠ a nadílkou

13.12.

Vítání občánků v obci

14.–
18.12.

„Těšíme se na Vánoce“ – společné prožívání radostného očekávání

14.12.

Vánoční nadílka v MŠ – v kruhu dětí a zaměstnanců MŠ

15.12.
17.12.

Medouškovo divadélko v MŠ – loutkové divadelní představení pohádky:
,,O neposlušném andílkovi“.
Vánoční tvořivá dílna pro děti a rodiče – společné posezení u vánočního
stromečku, poslech a zpěv vánočních koled, pečení a zdobení perníčků,
výroba vánočních svícnů, ozdob…
V měsíci prosinci proběhla v MŠ jedna prodejní výstavka dětských knih

Ve dnech 21.12.2015 – 3.1.2016 bude provoz Mateřské školy Vavřinec uzavřen. Provoz
bude zahájen v pondělí dne 4.1.2016.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Vavřinec Eva Kaššaiová
INFORMACE ZE ZŠ SLOUP

Klidné prožití Vánoc, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2016 přejí všem občanům
zaměstnanci ZŠ Sloup.
Se souhlasem zřizovatele vyhlašuje ředitel školy ve dnech 21. a 22. prosince 2015
ředitelské volno. Vyučování končí v tomto kalendářním roce v pátek 18. prosince a bude
zahájeno v pondělí 4. ledna 2016. Úspory na energiích, které vzniknou díky ředitelskému
volnu, odhadujeme na přibližně 30 tisíc Kč.
Srdečně zveme všechny občany na tradiční školní ples, který se uskuteční v pátek
15. ledna 2016 od 20:00 hodin v KD Sloup. Hudba Prorock2, občerstvení a bohatá tombola
zajištěny. Vstupenky v ceně 100 Kč budou od začátku roku 2016 v předprodeji na sekretariátu
školy u Magdy Šebelové, telefon 516 435 337.
Nabízíme dospělým zájemcům účast v intenzivním kurzu informatiky pro začátečníky.
Rozsah 6x 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).
Letem světem

• Ředitel školy gratuluje Vítu Skotákovi z 8. B k vítězství ve vědomostní chemické soutěži
„O pohár Heyrovského“. Vítek zvítězil i přesto, že ostatními soupeři byli žáci devátých
-9-
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tříd. Poděkování patří také vyučujícímu chemie – Mgr. Ladislavu Sedlákovi. Na www.
zssloup.net najdete kompletní výsledky.
• V současné době probíhají ve škole návštěvy ředitelek spádových mateřských škol
v prvních třídách.
• Před Vánocemi čeká žáky několik zajímavých akcí – soutěž v aerobiku, vánoční dílny,
zpívání u stromku a technická olympiáda v Blansku.
• Novým členem pedagogického sboru se již brzy stane Mgr. Jan Komárek z Boskovic,
který je kvalifikovaný pro výuku anglického jazyka a zeměpisu. Mgr. Silva Hlaváčová
odchází na mateřskou dovolenou.
• V neděli 20. prosince se od 14:30 hodin koná v KD Sloup tradiční Vánoční akademie.
Od 17:30 hodin bude koncertovat cimbálovka Majerán a sbor Krápníček v blanenském
dřevěném kostelíku.
• Plánujete dovolenou v průběhu jarních prázdnin? Na www.zssloup.net v odkazu Provoz
školy najdete důležité termíny ve školním roce 2015/2016.
KULTURNÍ DŮM V NOVÉM KABÁTĚ NAVŠTÍVIL I MIKULÁŠ

Den 5.12. je dnem, kdy se děti pravidelně každý rok těší na příchod Mikuláše, čerta
a anděla. Ve Veselici byl ale tento den trochu netradiční. Možná i proto, že 5.12. byla sobota.
Sobotní odpoledne bylo ve znamení Dne otevřených dveří v kulturním domě, který prošel
kompletní rekonstrukcí a stala se z něj víceúčelová budova.
Je vidět, že vedení obce přemýšlí správným směrem a peníze investuje tak, aby to obci
přinášelo více turistů, možnost přivýdělku místním občanům a rovněž formou nájmu část
investice postupně vracet do obecního rozpočtu. Takovéto odpovědné hospodaření určitě
není samozřejmostí, ale spíše vzácností v rámci obcí podobné velikosti. Tímto bych rád
poděkoval všem, kteří se na projektu jakkoliv podíleli.
Návštěvníci si mohli prohlédnout celý objekt. Knihovnu, hasičskou zbrojnici, informační
centrum, prostory muzea včelařství a dokonce i obecní byty, kterých je celkem 7 a jsou už
zcela obsazeny nedočkavými zájemci o nádherné bydlení. Bydlení v novém, v krásné lokalitě
Moravského krasu a s nádherným výhledem, je určitě pro mnoho lidí lákavé.
Expozice muzea včelařství je mimo sezónu přestěhována do skladu tak, aby mohl být
prostor sálu využit pro společenské akce.
A toho jsme právě v sobotu 5.12. patřičně využili. Po celé odpoledne byl sál plný lidí, kteří
přišli nejen zhlédnout zrekonstruovaný objekt, ale také posedět a popovídat. Pro všechny
návštěvníky bylo zajištěno i občerstvení až do pozdních hodin.
Pro děti byl v tento den naplánovaný zajímavý program. V 16:30 se vydaly na cestu
za pohádkovými zvířátky, kterou jim odstartoval král pohádek – Večerníček. Pohádkovou
cestu lemovala barevná světýlka a děti měly za úkol poznat jednotlivá zvířátka, od kterých
potom dostaly značku na kartičku.
- 10 -
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Po návratu jsme měli možnost zhlédnout krásné pěvecké vystoupení v podání Terezky
Machové z Vavřince a potom už přišel ten pravý okamžik na příchod Mikuláše, anděla
a čertů.
Děti byly plné zážitků z večerní pohádkové cesty a nakonec, po předání vyplněné kartičky
Mikulášovi, dostaly zaslouženou sladkou odměnu.
Aby si mohli i rodiče posedět a popovídat, měly děti možnost sledovat pohádku v místní
knihovně. Této možnosti samozřejmě využily a celý den tak mohl být zakončen v pohodové
a zábavné atmosféře.
Děkuji tímto všem organizátorům celého odpoledne a také dobrovolníkům, kteří se nebáli
obléct bláznivé zvířátkové obleky a připravit tak dětem nevšední zážitek z pohádkové cesty,
který zakončil Mikuláš, anděl a dva čerti. Klasické sobotní odpoledne se tak mohlo proměnit
v zajímavou společenskou akci, která určitě zpestřila předvánoční čas.
Ing. Jiří Opustil, předseda OV Veselice
AKTUALITY Z TJ VAVŘINEC
Fotbalový podzim

Fotbalisté TJ Vavřinec již mají dávno za sebou podzimní fotbalová klání a pomalu se již
začínají připravovat na zimní „galeje“ a fotbalové jaro. V uplynulé části sezony jsme si příliš
dobře nevedli. A-mužstvo v odehraných 14 zápasech okresního přeboru posbíralo 8 bodů
a B-mužstvo má po podzimu 3 body z 9 odehraných utkání IV. třídy. Obě mužstva figurují
ve svých soutěžích na předposledních místech. Zajíci se však počítají až po honu a nám
zbývá ještě zhruba polovina zápasů k tomu, abychom svými výkony a výsledky vylepšili
své postavení v tabulce a fanouškům poskytli více důvodů k radosti.
Ze zápasů A-mužstva bych rád zmínil především ty povedené. Vydřené vítězství ve vyrovnaném utkání s Letovicemi. Bojovné a pohledné utkání ve Vysočanech, které nakonec
skončilo remízou 2:2. A poctivý výkon na půdě posledního Bořitova, kde jsme dokázali
zvítězit. V celé řadě dalších utkání jsme sehráli dobře první půli a sahali po bodech. Ale
fotbal se hraje 90 minut a my na soupeře v druhé půli často nestačili.
B-tým na svoje vítězství v utkání proti rezervě Olomučan v úvodu sezony již nenavázal.
Ve zbylých zápasech již na body nedosáhl. Cílem však nebyly ani tak bodové žně jako
především herní a tréninkové vytížení mladých fotbalistů. Vzhledem k jejich časté neúčasti
se tento záměr nepodařilo příliš naplnit. Přesto budeme usilovat o setrvání B týmu v soutěži.
Pro jarní část bychom rádi obě mužstva posílili, na čemž trenéři a výbor TJ pracují již
od skončení posledního utkání.
Stavební úpravy v kabinách

Před rokem náš klub s podporou obce Vavřinec úspěšně žádal Jihomoravský kraj
o dotace na stavební úpravy v kabinách. Naším cílem bylo změnit dispozice místností tak,
abychom v objektu mohli využívat 3 šatny pro fotbalová mužstva. Dále jsme chtěli vyměnit
dosluhující okna a položit nové podlahy. Toto vše je již k naší velké radosti hotové. Podzim
jsme odehráli v provizorních podmínkách nevybavené šatny, ale již během zimní přestávky
by kabiny měly být dovybaveny a schopny plného provozu. Dále zvažujeme, zda budeme
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pokračovat v odizolování zamokající fasády na kabinách a vedlejší budově s klubovnou.
Toto bychom případně řešili na klubových brigádách.
Zednické práce a podlahy stály 82 250 Kč, okna i se zapravením 64 000 Kč. Jihomoravský
kraj nám na tuto akci přispěl částkou 77 300 Kč a obec Vavřinec nám ji dofinancovala částkou
69 000 Kč. Vymalování a vybavení místností financuje TJ Vavřinec z vlastních zdrojů. Tyto
náklady odhadujeme na cca 50 000 Kč.
Přínos této akce je především v tom, že jsme získali druhou domácí šatnu, která má
sloužit mládeži a B týmu. Ten ji pravděpodobně využije již v jarní části sezony. Plánujeme
totiž hrát oba domácí zápasy v jeden den, což nám bude více vyhovovat z organizačních
důvodů. V následujících letech bychom tuto šatnu rádi využili též pro mládežnická družstva, jejichž znovuzaložení v blízké budoucnosti plánujeme. V minulosti se sdílení jedné
šatny přípravkou a týmem mužů neosvědčilo jako optimální varianta. Zejména maminky
nejmenších fotbalistů patrně na návštěvu kabiny mužů nikdy nezapomenou. Dodnes mi
připomínají, jak silný vjemový zážitek to tehdy byl.
Zájezd pro aktivní příznivce TJ

Nepříjemnou komplikaci nám připravil náš dodavatel nápojů do prodejního stánku.
Pivovar Starobrno nám bez náhrady zrušil již domluvený zájezd spojený s prohlídkou
pivovaru, degustací nápojů a večeří. Tato akce měla být určena především pro ty, kdo nám
pomohli s prodejem a organizací při Svatovavřinecké pouti v letošním roce. Nyní tedy
hledáme náhradní řešení s podobně atraktivním programem.
Pozvánka na volební valnou hromadu TJ Vavřinec

Navrhovaný program:
1. Úvodní slovo předsedy klubu
2. Schválení programu VH a volební řád
3. Volba volební, mandátové a návrhové
komise
4. Hodnotící zpráva předsedy TJ
5. Zpráva fotbalového oddílu
6. Pokladní zpráva
7. Revizní zpráva
8. Zpráva mandátové komise
9. Volba členů výkonného výboru
10. Diskuse
11. Návrh a schválení usnesení
12. Závěr a občerstvení

Jménem výboru TJ bych rád pozval všechny
členy a příznivce naší organizace na výroční
valnou hromadu, která se uskuteční v pondělí
28.12.2015 v 18 h ve společenské místnosti
ve Vavřinci. Tradiční program bude tentokrát
rozšířen o volbu nového výkonného výboru.

Závěrem bych chtěl všem čtenářům popřát
příjemné prožití vánočních svátků a splnění snů
v novém roce. Pokud si najdete volnou chvíli,
rádi Vás uvidíme na akcích, které o svátcích
tradičně pořádáme. Tedy na valné hromadě
a dopoledním silvestrovském fotbálku na antukovém hřišti. Na obě akce připravujeme dostatek tepla, občerstvení a dobré nálady.
Za výbor TJ Vavřinec, Tomáš Musil
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ODDÍL OB VESELICE

Činnost našeho oddílu se pro letošní zimu stejně jako loni přesunula opět do prostor
tělocvičny a bazénu ZŠ Sloup. Pomocí her, kondičních a regeneračních cviků postupně
seznamujeme děti a dnes už i dospělé se základy správného a komplexního pohybu.
Na pravidelných trénincích nevynecháváme prvky základního rozcvičení, soutěže a hry
s využitím nářadí i bez něj. Cílem našeho snažení je vštípit do podvědomí, že samotný talent
a chuť sportovat nestačí pro kvalitní výkon. Dnes už i ti nejmenší na samotném začátku
tréninků provádí automaticky rozcvičení, včetně atletické abecedy. Postupně se všem zvedá
sebevědomí. Divili byste se, o kolik jsou svými dovednostmi před většinou svých vrstevníků.
Myslíte si, že kotoul, přeskok, hod míčem a skákání přes švihadlo je samozřejmostí pro
každé dítě nosící z tělocviku jedničku na vysvědčení…?
Potvrzení o zvyšování kondice nám přináší výsledky z Okresní běžecké ligy Blansko,
kde se OB Veselice se svou účastí a výsledky nepřehlédnutelně zabydluje.
Nyní nás čekají svátky, během nichž se chystáme sejít na letošním posledním výběhu
na Veselickó rozhlednu. Součástí tohoto výběhu bude vyhodnocení celého ročníku, sjezd
dobrovolného hasiče z rozhledny na visutém laně a závěrečný ohňostroj. Během celé akce,
kde bude možné sledovat výkony závodníků a příchozích, čeká na návštěvníky občerstvení
a dobrá zábava. Vše potřebné se dozvíte na plakátech.
Pravidelné tréninky tak začnou až začátkem nového roku. V případě zájmu jsou dveře
do našeho oddílu stále otevřené pro všechny věkové kategorie.
Jiří Skoták za OB Veselice z.s.
ROK 2015 Z POHLEDU ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY OBCE VAVŘINEC

Vážení spoluobčané, v krátkosti bych Vás rád seznámil s činností zásahové jednotky
obce Vavřinec. Nejprve však do roku 2012, kdy došlo ke sloučení zásahových jednotek
Vavřinec, Veselice a Suchdol pod jednu jednotku. Sloučená jednotka JSDH Vavřinec má
v současnosti 32 členů, které je součástí družstvo Vavřinec s 19 členy, družstvo Veselice
se 7 členy a družstvo Suchdol s 6 členy. Toto sloučení bylo provedeno z důvodu výjezdu
cisterny do jednotlivých částí obce, který nebyl před sloučením pravidlem. Funkčnost
jednotky je stále prověřována a ne jinak tomu bylo i v letošním roce.
Nový rok již pravidelně začíná školením jednotek okrsku Sloup. Letos se již po několikáté
školení konalo ve Žďáře v místní sokolovně, a to dne 21. března. Školitel pan Ruml nás
seznámil s novinkami, jak se zachovat v různých živelných či jiných pohromách. Výklad byl
doplněn o mnoho fotografií z praxe. Slunečné dopoledne bylo zakončeno společnou diskuzí
a připraveným občerstvením. Jarní řada školení však pokračovala. 10. března se vydala
část strojníků na stanici HZS Blansko, kde byli proškoleni a přezkoušeni z teorie i praxe.
Následovalo školení velitelů, které se konalo 23. března. Podobně jako školení strojníků
se i toto konalo na stanici HZS Blansko. Koncem března byla využita možnost proškolení
řidičů panem Pořízkem při akci pořádané Technickými sporty Vavřinec. V neposlední řadě
je potřeba nepodcenit prevenci, a proto se 30. listopadu stal Zdeněk Kakáč členem okresní
rady prevence. Poslední školení v letošním roce nás čekalo 12. prosince. Celá jednotka
se sešla ve společenské místnosti v budově MŠ Vavřinec. Náplní školení bylo probrání
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letošních výjezdů s informacemi od velitele. Dále se probraly změny v poskytování první
pomoci a jiné potřebné informace k fungování jednotky.
K prvnímu prověření jednotky v letošním roce došlo 22. března. V poklidné nedělní
siestě se ve 12:21 rozezněla siréna. Naše jednotka byla vyslána na požár lesa v lokalitě mezi
Suchdolem a Novými Dvory. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené
pálení klestí. Po kontrole ohniště jsme nebyli nuceni mokřit hadice. Při odjezdu však přišla
nesnáz a technika si řekla o drobné opravy po zimním spánku. 17. června se rozezněla
siréna podruhé během jarního období. V odpoledních hodinách byl vyhlášen požár hospody
ve Vavřinci. To si pro nás připravil velitel s panem starostou obce prověřovací cvičení.
Cvičení bylo zaměřeno na záchranu osoby ze zakouřeného prostoru zasaženého objektu.
V loňském roce v podzimním období byli někteří členové proškoleni na použití dýchací
techniky, a proto bylo cvičení pojato v tomto směru. Školení nositelů dýchací techniky bylo
provedeno dvoudenním kurzem ve výcvikovém středisku HZS Brno a prošlo jim 13 členů
družstva Vavřinec a 1 člen družstva Veselice.
Následovalo letní období, které provázelo nadměrné sucho. Naše jednotka naštěstí
vyjela jen sem tam zalít obecní stromy. Jenže to se změnilo 8. srpna. V 5:34, když teprve
někteří zalehávali po páteční zábavě svatovavřinecké pouti, začala znít siréna. Jednotka byla
vyslána k požáru trávy u suchdolské zastávky. Díky rychlému zásahu nebyl požár rozšířen
a po řádném prolití vodou se jednotka odebrala ke zbrojnicím. Zvuk sirény nás nenechal
klidným ani při nedělním pouťovém posezení. Jednotka byla vyslána opět k požáru trávy
u Suchdola. Při příjezdu bylo zřejmé, že nechybělo moc a od ohně chytlo i strniště na blízkém
poli. Během víkendu u požáru kromě nás zasahovaly sbory z Blanska, Sloupu a Petrovic.
17. října se rozezněla siréna po páté. Jednalo se o taktické cvičení okrsku Blansko. Požár
těchovské hospody prověřil nejen práci s dýchacími přístroji, ale i přesun na jiný katastr
než obce Vavřinec.
Během roku však probíhají jednotlivé práce, které jsou spojené s připraveností. Proškolení
členové kontrolují funkčnost a připravenost dýchacích zařízení. Strojníci udržují v provozuschopném stavu požární automobily, požární stříkačky, čerpadla a ostatní potřebný materiál
při zásahu. Řidiči si během roku plní kondiční jízdy. Nelze opomenout dobrou spolupráci
se společností Zemspol a.s. Sloup. Ve středisku v Petrovicích nám již po několikáté byla
velmi ochotně provedena oprava cisterny, za což velmi děkujeme.
Nyní se vrátím k celoroční práci družstva Vavřinec mimo oblast požárního zabezpečení.
Jarní část je vždy velmi nabitá. Proto již v dubnu velitel a starosta sboru seznámí členy
s plány na celý rok. První akcí je pořádání pálení čarodějnic. Letos se již po páté členové
vydali do lesa na dřevo. Po vytažení topiva ze strání žlebu se postaví hranice a připraví
zázemí. Poděkováním za dřinu a odpracované hodiny je Vaše návštěva akce. Následoval
dvoudenní květnový program, a to v pátek 8. května se každoročně účastníme okrskové
soutěže požárního sportu v kategorii do i nad 35 let. Následuje odpolední příprava dalšího
ročníku soutěže žáků o pohár starosty SDH Vavřinec, aby v sobotu 9. května byla řádně
soutěž pořádána. Jaro zakončujeme soutěží dětí v rybolovu. Po schválení peněžní pomoci
od obce Vavřinec nás čeká i několik budovacích akcí. První akce začíná na pokraji července,
kdy je zbudována kanalizace pro odchyt dešťové vody z budovy MŠ. Následovala výstavba
náběhu a zarovnání tréninkové plochy za hřištěm. Poslední pracovní akcí je postavení
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přístřešku pro hasičské překážky a náčiní. Během brigád bylo zapojeno 28 členů zásahové
jednotky, ale i našich příznivců a bylo odpracováno 409 brigádnických hodin. Na podzim
jsme provedli výlov na požární nádrži. 17. listopadu bylo provedeno zazimování techniky,
kde je technika připravena na zimní provoz. Za celoroční činnost všech brigádníků, ale
i sponzorů, děkujeme.
Na závěr bych všechny členy a příznivce rád pozval na valnou hromadu SDH Vavřinec,
která se koná 27. prosince od 17. hodiny ve společenské místnosti budovy MŠ. A nyní
zbývá všem čtenářům popřát šťastné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška a do nového roku
hodně štěstí, zdraví a pohody.
Tomáš Kakáč, člen zásahové jednotky
POŽÁRNÍ PREVENCE V DOMÁCNOSTECH

Nikdo z nás si nepřeje, aby naše domácnosti poškodil požár. Proto je nutné učinit vše pro
zamezení příčin vzniku požáru. Dobrovolní hasiči se vedle ostatní činnosti zabývají také
požární prevencí. Jedná se o osvětu, školení, kontrolu a pomoc občanům při předcházení
mimořádných událostí. Dříve byla běžná „kontrola komínů“ tj. návštěva všech domácností
před topnou sezónou spojená s kontrolou všeho, co souvisí s topením. Dnes se taková
kontrola domů neprovádí. Dobrovolní hasiči jsou však připraveni a na vaši žádost provedou
kontrolu vaší domácnosti nebo poradí s požární ochranou. Topná sezóna se již rozběhla
a čekají nás Vánoce, stromečky, svíčky, nové dárky a silvestrovské rachejtle. To vše zvyšuje
nebezpečí vzniku požáru. V domácnosti potenciálně hrozí následující příčiny požárů:
- nedbalost při vaření,
- zanedbání údržby topidel a kouřovodů,
- hra dětí se zápalkami nebo hořícími předměty,
- nesprávná manipulace s otevřeným ohněm,
- elektroinstalace a spotřebiče,
- kouření a nevhodně odložené nedopalky cigaret,
- skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek.
V dnešním příspěvku se zaměřím alespoň na některé z nich, které jsou aktuální pro zimní
období.
Nedbalost při vaření je většinou způsobena spěchem a prováděním více aktivit najednou.
Snadno můžete zapomenout na zapnutý sporák nebo troubu. Potraviny se ohřívají tak dlouho,
než vzplanou a oheň z hrnce se rozšíří na kuchyňskou linku. Pozor také na odsávače par,
které mohou obsahovat hořlavé nečistoty. Odsávání může také rozšířit požár do dalších
místností, např. na půdu. Druhý zásadní problém v kuchyni je vzplanutí rozpáleného oleje
na pánvi. Při této nehodě nikdy nesmíte do hořícího oleje nalít studenou vodu. Voda způsobí
prudké rozstříknutí hořícího oleje po okolí sporáku. Kromě toho, že budete popáleni, začne
hořet vše snadno zápalné v kuchyni.
Topidla a topení jsou dalším požárním nebezpečím v domě. Dnes se soustředíme na tolik
diskutované komíny. Komín může způsobit požár, ale také únik kouře do obytných prostor
a otravu oxidem uhelnatým. Starost o komín je spojena se třemi činnostmi: revize – kontrola – údržba. Údržbu komínů a kouřovodů si může dělat každý občan sám. Doporučuje se
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používat kvalitní nástroje a pracovní pomůcky. Při údržbě je nutné dávat pozor na dobrou
čistotu a průchodnost komínu, těsné uzavření dvířek a zaústění kouřovodu, praskliny a jiné
poškození komínového tělesa. Kontrola komínů se má provádět jednou do roka, nejlépe
před zahájením topné sezóny. Kontrolu může provádět pouze kvalifikovaný kominík,
nejlépe člen kominického cechu. Za neprovedení kontroly nemůžete dostat žádnou pokutu.
Pokud dojde k mimořádné události od komína, však může být komín bez kontroly důvod
pro krácení odškodnění od pojišťovny. Revizi musí provádět pouze kominík s příslušným
oprávněním. Revize je nutná pouze při kolaudaci nového komína, změně technologie topení
a po havárii komínu.
Otevřený oheň a hru dětí s ohněm lze zahrnout do stejného odstavce. Advent
a Vánoce jsou spojeny se svíčkami. A každý plápolající ohýnek láká děti. Hořící svíčka
nesmí být blízko hořlavých materiálů (ubrus, umělé květiny, záclony...). Nenechávejte
děti samotné v místnosti, kde hoří svíčka nebo jiný otevřený oheň. Buďte také opatrní
při silvestrovském odpalování petard a světlic. Pyrotechniku vždy namiřte mimo domy
do volného prostoru zahrad.
Poslední požární nebezpečí, na které dnes upozorním, je elektrická energie. Čím dál více
nás obklopují elektrické a elektronické přístroje, které potřebují nějaké napájení. U přístrojů
napájených z elektrorozvodné sítě buďte opatrní při tzv. „pohotovostním režimu“. Přístroj
(například televize nebo počítač) je zdánlivě vypnutý. Nesvítí, nehraje a přitom je stále
připojen do sítě. Při poruše může dojít k požáru nejen přístroje, ale celého bytu. Pokud
je to možné vypínejte na noc spotřebiče. V každém případě vše vypněte (třeba vytažením
šňůry ze zásuvky) při odjezdu na dovolenou. Pozor také na dárky a dětské hračky. Pokud
má nový přístroj výrobní vadu, obvykle se projeví během prvních hodin provozu. Velké
nebezpečí požáru skrývají také baterie přenosných zařízení a hraček. Dávejte pozor při
nabíjení a skladování baterie.
Doufám, že jsem vás v klidné přípravě Vánoc příliš nevystrašil. Ale určitě je dobré vědět,
že hrozí nebezpečí požáru. Jak vybavit své domovy na případ, že hoří? Jak se správně
zachovat, jestliže doma ucítíte kouř? Na tyto otázky se pokusím krátce odpovědět. Pokud
přes veškerou opatrnost dojde k zahoření (první fáze před vypuknutím velkého požáru) je
dobré vybavit domácnost dvěma prostředky. Prvním z nich je přenosný hasicí přístroj.
Do vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální – dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však
následné odstraňování písku). Pozor! Práškový hasicí přístroj se nesmí použít na jemnou
mechaniku – počítače, videa nebo CD/DVD přehrávače. Prášek může tyto přístroje nenávratně zničit.
Druhým vhodným přístrojem pro případ požáru je autonomní hlásič požáru. Tento
elektronický přístroj nezahasí oheň, ale velmi citlivě reaguje na kouř v místnosti. Pokud
požární hlásič zaznamená výskyt kouře, spustí optickou a akustickou signalizaci. Pronikavý
tón sirény upozorní obyvatele bytu na hrozící nebezpečí. To je velmi důležité pro malé děti
nebo seniory, kteří nejsou schopni rozeznat nebezpečí počátečního hoření. Nejhorší následky
požáru jsou v noci, kdy lidé tvrdě spí a požár je neprobudí. Snadno pak dojde k udušení
nebo popálení. Úkolem požárního hlásiče je probudit obyvatele. Některé složitější typy
mohou oznámit požár na hasičský záchranný sbor nebo policii.
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Na závěr uvedu několik pravidel chování, když zjistíte, že hoří. Nepodceňujte tato
pravidla, mohou vám zachránit majetek, zdraví a život.
- chraňte si dýchací cesty pokud možno navlhčeným kusem látky (kapesník, tričko),
- pohybujte se při zemi (je tam čistější vzduch),
- nerozsvěcujte světla (zvláště, je-li cítit plyn),
- dveře neotevírejte (nejprve vyzkoušejte hřbetem ruky, jestli nejsou dveře horké),
- pokud jsou horké, může v sousední místnosti hořet, ucpěte průduchy pod dveřmi
kusem látky, volejte tísňovou linku 150 a vyčkejte příjezdu záchranářů,
- jestliže dveře nejsou horké, jděte pro ostatní členy rodiny a společně opusťte
domácnost,
- znemožní-li vám cestu ven oheň, zůstaňte v bezpečné místnosti, opět ucpěte průduchy látkou, pootevřete okno, vyvěste z něj kus látky, aby záchranáři věděli, kde
vás mají hledat,
- jste-li v přízemí a brání-li vám požár v bezpečném odchodu ven, můžete vyskočit
oknem, vždy však dávejte pozor na svoji bezpečnost a pomozte ostatním!
Obecné zásady:
- jestliže spatříte začínající požár, je vaší povinností jej uhasit, je-li to ve vašich silách,
nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
- pokud nemůžete zamezit šíření ohně, snažte se dostat co nejdál od něj, případně
pomozte i dalším osobám a volejte linku 150 nebo 112,
- začínající požár uhasíte nejlépe pomocí vhodného přenosného hasicího přístroje,
- příslušnému Hasičskému záchrannému sboru jste povinni oznámit každý požár, který
vznikl, i když se vám jej podařilo uhasit.
Doufám, že nikdy nebudete muset použít tyto pokyny. Děkuji vám, že jste článek dočetli
až do konce. Pokud potřebujete poradit s prevencí nebo požadujete kontrolu domácnosti,
nestyďte se obrátit na hasiče. Jsme připraveni vám pomoci. Své požadavky můžete podat
na obecním úřadu nebo přímo u vedení SDH. Kontakty najdete na webových stránkách
obce nebo SDH.
Přeji vám pohodové Vánoce a mnoho zdraví v roce 2016. Budu rád, když se s námi
hasiči potkáte jen při příjemných příležitostech – například při pálení čarodějnic nebo
na hodových radovánkách.
Ing. Zdeněk Kakáč, referent prevence a ochrany obyvatel SDH Vavřinec
DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU OTEVŘEN

Moravský kras s unikátní živou i neživou přírodou, pozoruhodnou historií i památkami patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v České republice. Jen pět veřejnosti
přístupných jeskyní ročně navštíví přes 350 000 turistů.
V nejstarší chráněné krajinné oblasti na Moravě však chybělo zařízení, ve kterém by
tento vysoký počet návštěvníků nalezl ucelenou informaci o přírodě a nabídku dalších
zajímavých míst k návštěvě v rámci celého Moravského krasu a blízkého okolí.
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Šanci na nápravu přinesl Operační program životní prostředí 2009–2013 s programem
Domy přírody. Dva momenty rozhodly, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK
ČR) zahájila přípravu stavby Domu přírody Moravského krasu. Tím prvním bylo využítí
vysoké návštěvnosti Skalního mlýna a areálu Macochy. Jen blízké Punkevní jeskyně
každoročně navštíví téměř 200 000, Kateřinskou kolem 40 000 návštěvníků. Návštěvnost
areálu propasti Macocha se pohybuje mezi 100 až 150 tisíci. Tím druhým byla skutečnost,
že AOPK ČR na Skalním mlýně i u propasti Macocha spravovala objekty ve velmi
neutěšeném stavu. Objekt terénní stanice na Skalním mlýně byl napaden dřevomorkou.
Stav sociálního zařízení u Macochy již dávno neodpovídal požadavkům turistického
centra počátku 21. století. Vodovod, který zásobuje areál propasti Macocha pitnou vodou
ze Štajgrovy jeskyně, byl vybudován ve 30. letech minulého století. V krátkém úseku
překonává převýšení 140 m, z velké části v suťovém poli a v téměř kolmých skalních
stupních. Otázkou tedy byla jeho další životnost. Projektová dokumentace (Ateliér PP
Architects s.r.o.) byla zpracována v roce 2009. Následně byla vydána potřebná územní
a stavební povolení. Následoval dlouhý proces výběrových řízení a povolení financování.
Stavba tak byla zahájena až v listopadu 2013. Veřejnosti Dům přírody Moravského krasu
otevřel 19. srpna 2015 ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec. Celkové finanční
náklady dosáhly 86 milionů, z toho 85 % bylo z Operačního programu životní prostředí.
Přístup do Domu přírody je po lávce pro pěší a cyklisty přes říčku Punkvu. Již první
exponát upoutá zejména hravé návštěvníky. Je jím model krasové krajiny. Čerpadly mohou
napouštět vodu do ponorů a závrtů, bočními průzory pozorovat tok vody v podzemí
a ve vývěru její objevení se opět na denním světle. Nástupní prostor s plastikou Ing. arch.
Jiřího Vorla a posedovými trámy MgA. Lukáše Gavlovského umožní v klidu rozmyslet
program, případně se ukrýt před deštěm. Prostor recepce je vybaven zajímavým prodejním
a informačním pultem Ing. arch. Jiřího Vorla. Nabízeny zde jsou mapky, pohlednice, ale
také regionální produkty Moravského krasu. Turisté, kteří do krasu přivítali s batohy
na zádech, přivítají uzamykatelné skříňky.
Dům přírody ve dvou podlažích nabízí stálou expozici, jejímiž autorkami jsou Blanka
Ponížilová a Hana Havlíčková. První podlaží je zaměřeno na geologickou minulost
Moravského krasu a vše co souvisí s jeskyněmi. Z kruhového prostoru, v jehož středu
se nachází stratigrafický sloup od nejstarších po nejmladší horniny Moravského krasu,
návštěvník „vstoupí“ do devonského moře s modely živočichů dávného moře. Na animacích a modelech pozná vznik a vývoj krasové krajiny, utváření jeskynních systémů
i jejich výzdoby. Na cca 2 m vysoké fotografii stalagmitu z Amatérské jeskyně (měřítko
1:1) je jeho cca 12000 let trvající růst připomenut známými událostmi v historii lidstva.
Návštěvníci nahlédnou do sídliště neandrtálců, lovců sobů a lidí halštatské doby. Odrazem
v zrcadle se mohou do tohoto sídliště „přenést“ a být tak v přímém kontaktu s našimi
předchůdci.
Točité schodiště nás zavede do prostory prosvětlené velkými okny a výhledy na ústí
Suchého a Pustého žlebu. Člověk již dlouho a někdy i velmi intenzivně využíval přírodní
zdroje Moravského krasu. Změny krajiny, ke kterým došlo při těžbě železné rudy v 9. století, při zakládání sídel a poté při rozvoji průmyslu, dokumentují modely s posuvnými skly.
Návštěvník si nasunutím skla s kresbami těžby rudy, výstavby vesnic a hradů, stavbou
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železnice údolím Svitavy sám promítá tyto změny do krajiny. Část expozice v horním
podlaží přibližuje živou přírodu Moravského krasu. Velkoplošné fotografie, filmové
sekvence a preparáty představují např. bučinu, suťový les, skalní step a další.
Celou expozici doplňují nejrůznější modely a vzorky k sáhnutí. V expozici nechybí
ani moderní prvky a technologie. Je jím např. 3D stůl, na kterém mohou až 4 návštěvníci
najednou prohlížet mapy, fotografie a hrát hry s přírodní tématikou. Magnetem je kinosál
pro 35 osob s nabídkou filmů o Moravském krasu vč. nově natočeného 3D filmu „Říše
zkamenělého času“, který vyrobila společnost AV Pro v.o.s. Pamatovali jsme i na dětské
návštěvníky krasu. V dětské herně s prolézačkou jeskyně nahlédnou do tajemství života
dnešních i dávných jeskynních živočichů, na skluzavce nebo lanovém žebříku pak
jeskyni opustí. Ty nejmenší potěší hračky s přírodními motivy. Návštěvu Domu přírody
můžete zakončit procházkou po geologické stezce s horninami Moravského krasu a okolí.
Realizátorem expozice je Sdružení ULMA a INTEREXPO 2012.
Záměr Domu přírody byl připravován v úzké součinnosti s partnery v regionu. Tato
spolupráce vyústila v založení obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského
krasu o.p.s.. Osm subjektů (dva mikroregiony obcí, město Blansko, skupina podnikatelů
a Mendelova univerzita) se v zakládací smlouvě OPS mimo jiné zavázalo finančně
podporovat provoz Domu přírody. AOPK ČR smlouvou zapůjčí této OPS objekt Domu
přírody, která jej bude provozovat. Výrazná sezonnost v návštěvnosti Moravského krasu se
odrazí v provozu Domu přírody. Letní sezona bude zaměřena na převažující návštěvníky
jeskyní. Období menší návštěvnosti (podzim až jaro) bude nabízet programy pro školy
včetně terénních exkurzí.
Leoš Štefka, AOPK-Správa CHKO Moravský kras
1

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
státní příspěvková organizace

Květnové nám. 3, 252 43 Průhonice
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První prostory jeskyní byly objeveny skupinou profesora Karla Absolona v roce 1909
a ještě téhož roku zpřístupněny veřejnosti. V dnešním rozsahu jsou jeskyně přístupny
od roku 1933.
Před vchodem do jeskyní, vedle monumentálního portálu vývěru Punkvy, se vystřídala
řada malých objektů. Poslední budova byla postavena v roce 1947. I když prošla spolu
s jeskyněmi roku 1996 opravou, záhy již její stav nevyhovoval potřebám cestovního ruchu,
požadavkům hygienickým i nárokům na bezpečnost pracovníků i návštěvníků jeskyně. Ani
náročné kotvení 80 m vysoké skalní stěny nad budovou, provedené v letech 1999–2001,
nebylo stoprocentní zárukou bezpečnosti před pády uvolněných kamenů. Nový objekt je
proto situován v bezpečnější vzdálenosti od skal a jeho střecha má speciální tlumící vrstvu,
dimenzovanou na zachycení až 50 kg těžkých kamenů z výšky 80 m.
Vzhledem k výjimečnosti tohoto místa byla podoba nové provozní budovy hledána
ve veřejné architektonické soutěži. V roce 2004 se do ní přihlásilo 52 návrhů, z nichž jako
vítězný byl vybrán návrh Architektonické kanceláře Burian – Křivinka z Brna. Na realizaci
však čekal až do roku 2012, kdy se podařilo zajistit potřebné finanční zdroje. Na 61,5 milionu
vyšly celkové náklady na výstavbu nové budovy včetně bouracích prací, přípojek a venkovních úprav, které byly hrazeny z prostředků Operačního programu Životní prostředí, Státního
fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Správy jeskyní České republiky.
Stavbu na základě výběrového řízení zahájila v červnu 2014 jako generální dodavatel
firma Stavos Brno a.s. Do zkušebního provozu byla nová budova uvedena v září 2015
a zkolaudována pro řádný provoz byla 13. října 2015.
Aby správa jeskyní vyhověla velkému zájmu návštěvníků, celá stavba probíhala
za plného návštěvního provozu jeskyní. Zázemí pro zaměstnance i služby návštěvníkům
byly stěsnány do provizorních stavebních buněk a také užívání přístupových komunikací
bylo vzhledem k pokládání nových inženýrských sítí značně omezeno. Souběh všech
těchto činností značně komplikoval i práce dodavatelským firmám. Jen díky vzájemné
ochotě a spolupráci pracovníků dodavatelské firmy a zaměstnanců správy jeskyní se
dařilo často hraniční problémy skloubení stavebních prací s návštěvním provozem
průběžně řešit.
I když nová provozní budova stojí na místě původní, je půdorysně posunuta, takže
příchozím otevírá původně skrytý vchod do jeskyní. Opticky se „opírá“ o skalní výběžek,
který prostupuje až do jejího interiéru. V dvoupodlažním železobetonovém monolitickém
skeletu s konkávně prohnutou zatravněnou střechou je integrováno celé zázemí provozu
jeskyní a služeb návštěvníkům. Oproti původní stavbě však postrádá restaurační zařízení,
jehož zřízení neumožnily podmínky dotačního programu. Celý objekt je vytápěn pomocí
tepelných čerpadel a nově také kanalizován do čistírny odpadních vod u Skalního mlýna.
V technickém podlaží je kromě veřejných toalet celé technické zázemí jeskyní včetně agregátu jejich náhradního osvětlení, dílen a nabíjecího zázemí lodí. Podle projektu byl rovněž
zbudován nový přístup k přístavišti a zastřešení výstupu i nástupu do lodí. Odstraněna byla
budova veřejných záchodů i bezbřehé asfaltové plochy, které obklopovaly původní budovu.
Areál doplňuje nový informační systém s údaji o jeskyních Moravského krasu, v budově je
zřizována malá expozice přibližující dramatická objevování a zpřístupňování Punkevních
jeskyní a dobývání Macochy.
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Zbývajícím úkolem správy jeskyní je zřídit v blízkosti alespoň malou kapacitu, která
po dobu desetileté „nedotknutelnosti“ stavby poskytne návštěvníkům základní občerstvení, které je u tak frekventovaného turistického cíle, vzdáleného přes 2 km od nejbližší
restaurace, nezbytné.
Otevřením nové provozní budovy Punkevních jeskyní dosáhla Správa jeskyní ČR
svého dlouhodobého cíle – dnes už jsou všechny zpřístupněné jeskyně Moravského krasu
vybaveny novými moderními provozními objekty a zrekonstruovanými návštěvními
trasami v jeskyních. Jejich posláním je umožnit návštěvníkům co nejbližší poznávání
přírody i historie krasu a jeskyní. K tomu slouží i postupně budované a rozšiřované naučné
expozice v těchto objektech i v jeskyních samotných, z nichž poslední novinkou je expozice
Lidé a jeskyně, která propojuje návštěvní objekty jeskyní Výpustku, Sloupsko-šošůvských,
Balcarky a Kateřinské.
Správa jeskyní České republiky je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Jako jedno ze
specifických pracovišť státní ochrany přírody zajišťuje ochranu a prezentaci veřejnosti zpřístupněných jeskyní a
provádí průzkumné, dokumentační a expertízní práce, týkající se ochrany, výzkumu, průzkumu a využívání krasu,
jeskyní a dalších podzemních prostor, zejména pro potřeby státní ochrany

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
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBÚ VAVŘINEC

• Sběrný dvůr odpadů bude v letošním roce naposledy otevřen v sobotu 19.12.2015 a po
Novém roce bude poprvé otevřeno ve středu 6. ledna 2016.
Obecní úřad
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KALENDÁŘ AKCÍ NA PROSINEC 2015 – ÚNOR 2016

Valná hromada .............................................................. neděle 27.12.2015
Valná hromada SDH Vavřinec, Spol. místnost Vavřinec,
začátek v 17 hod.,
O přeborníka sloučených obcí ...................................... neděle 27.12.2015
Turnaj ve stolním tenise, Herna stol. tenisu v Malé Veselici,
prezentace v 13.30 hod., začátek ve 14.00 hod.
Valná hromada ............................................................. pondělí 28.12.2015
Valná hromada TJ Vavřinec, Spol. místnost Vavřinec,
začátek v 18 hod.,
Valná hromada ............................................................. pondělí 28.12.2015
Valná hromada SDH Suchdol, místnost Osadního výboru Suchdol,
začátek v 18 hod.,
Silvestr na rozhledně .................................................... čtvrtek 31.12.2015
Teplé občerstvení, možnost návštěvy rozhledny 10 – 15 hod.
Valná hromada .................................................................. sobota 9.1.2016
Valná hromada SDH Veselice, víceúčelová budova ve Veselici,
začátek v 17 hod.,
Cestujeme na Sri Lanku ................................................. sobota 30.1.2016
Cestovatelská beseda s Dášou Důbravovou z Blanska,
víceúčelová budova ve Veselici, začátek v 18 hod.
Košt slivovice ................................................................... sobota 20.2.2016
Pořádá Osadní výbor Veselice, víceúčelová budova ve Veselici,
začátek v 15 hod.

Dny sváteční
Jitka Bařinová
Zavři oči a nastav dlaň vločce,
která padá a nese znovu sen
jenž do mysli člověka se vkrádá.

O dnech, které ač mrzne láskou hřejí
provoněné jehličím, plamínky svící,
tichou modlitbou
a písní vichru ze závějí.

Přichází znovu každý rok
se stejným posláním ve stejný čas.
Vzácné dny sváteční
které probudí, byť na chvíli, naší duše hlas.
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, v novém
roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
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Kulturní dům ve Veselici

Víceúčelová budova ve Veselici

7

8

Výroční valná hromada
Svazu tělesně postižených
ZO Vavřinec

9

10

Rozsvícení vánočního stromu
v Suchdolu

11
Vítání občánků ve Vavřinci

12
Vánoční strom s betlémem ve Vavřinci
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