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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední číslo Informačního zpravodaje v letošním roce. Prožíváme adventní období, které bylo ve všech našich místních částech zahájeno slavnostními
rozsvěcováními vánočních stromů. Všem, kdo se podíleli na přípravě programu a samotném
vystoupení, děkuji za hezký program. Také děkuji za pěkné vystoupení dětí z Mateřské
školy Vavřinec pod vedením paní ředitelky Evy Kaššaiové a paní učitelky Lenky Kouřilové.
Ať jsou tyto rozsvícené vánoční stromy symbolem pokoje, dobročinnosti a otevřeného
srdce každého z nás. Nesnažme se na poslední chvíli dohnat vše zameškané, všechno má
svůj čas. Vždyť vše není jen o práci a uspěchaném životě, kde se jeden s druhým míjíme.
Přeji vám, aby období Vánoc bylo časem pohody a odpočinku po celoročním shonu. Nelze
si přát více, než abychom byli zdraví a za rok se opět u rozsvěcování vánočních stromů
mohli potkat, podat si ruce a říci si – byl to dobrý rok. Přeji vám, abyste vánoční svátky
a Nový rok prožili bez stresů, aby vám odměnou za vaše snažení byly jen úsměvy vašich
přátel a blízkých a u rozsvíceného stromečku byly jen rozzářené oči vašich spokojených dětí.
Vzpomeňme si také na naše spoluobčany, kteří jsou starší a osamoceni. Proto jsem rád, že
v naší obci jsou Komisí pro sociální záležitosti dvakrát ročně pořádána sousedská setkání,
kde si starší spoluobčané mohou popovídat, pobavit se a zavzpomínat. Členkám sociální
komise děkuji za přípravu těchto setkání a také za to, že navštěvují každý rok spoluobčany,
kteří se dožili 80 a více roků.
Ke konci roku hodnotí svoji činnost na valných hromadách a hodnotících členských
schůzích také většina spolků působících v obci. Všem spolkům děkuji za vykonanou práci
pro společenský život v obci a zvláště děkuji organizacím, které pracují s mládeží a podílí
se tak na výchově dětí. Je velmi pozitivní, kolik v naší sloučené obci působí spolků a jak
vzájemně mezi sebou spolupracují. Obec i nadále bude spolky v rámci svých možností
podporovat.
O tom, co se v obci bude realizovat a co se začíná připravovat, vás budu pravidelně
informovat v následujících informačních zpravodajích. Práce a řešení náročných úkolů je
před námi spousta. Velmi děkuji mému předchůdci panu Miloslavu Novotnému za úctyhodné
20leté vykonávání funkce starosty obce a za spoustu vykonané práce. Také mu děkuji
za přátelské předávání úřadu a celé rozsáhlé agendy a za probíhající konzultace. Za spolupráci také děkuji paní účetní Janě Přikrylové, která na obecním úřadě odvádí velmi kvalitní
práci. Pro naši obec pracuje s velmi vysokým nasazením často i ve svém volnu. Vzhledem
k nutnosti přechodu naší obce na platbu DPH je nutné co nejdříve přijmout na obecní úřad
další účetní k účtování DPH. Tuto záležitost nyní intenzivně řešíme. Za vykonanou práci
pro obec také děkuji Mirkovi Kočímu, paní Mgr. Anně Pokorné za dlouholeté vedení obecní
kroniky a dalším pracovníkům.
Závěrem vám všem přeji do nového roku pevné zdraví, štěstí, osobní a pracovní úspěchy
a pevnou vůli k dosažení stanovených cílů.
Petr Nečas, starosta
-1-

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

prosinec 2018

V TOMTO INFORMAČNÍM ZPRAVODAJI NALEZNETE

Slovo starosty úvodem
…1
Usnesení RO Vavřinec ze dne 29. 10. 2018 2
Usnesení RO Vavřinec ze dne 21. 11. 2018 3
Usnesení RO Vavřinec ze dne 26. 11. 2018 4
Usnesení RO Vavřinec ze dne 12. 12. 2018 4
Usnesení ZO Vavřinec ze dne 12. 12. 2018 4
Nový systém třídění a sběru odpadů
…6
Z činnosti sociální komise
…7
MK Vavřinec
…8
Drakiáda a střelba ze vzduchovky
…8
Technické sporty
…8
Sousedské posezení ve Veselici
…9

Rozsvěcování stromečku ve Vavřinci … 9
Rozsvícení vánočního stromu v Suchdole … 9
Fotopříloha
… 10
Z činnosti mladých hasičů SDH Vavřinec 12
Aktuality z TJ Vavřinec
… 12
Příznivcům stolního tenisu
… 14
Svaz tělesně postižených v ČR z. s.
… 15
Z činnosti Svazu žen Veselice
… 16
640. výročí obce Vavřinec
… 16
Blahopřejeme
… 19
Aktuální informace z ObÚ Vavřinec … 19
Kalendář akcí prosinec 2018 – leden 2019 20

USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 29. 10. 2018

• Rada obce zřizuje Komisi pro sociální záležitosti a její předsedkyní jmenuje pí. Hanu
Kočí.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu č.2/2015/SNB, kterým se prodlužuje nájem bytu č. 2 ve víceúčelové budově ve Veselici do 20. 12. 2019.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu č.4/2015/SNB, kterým se prodlužuje nájem bytu č. 4 ve víceúčelové budově ve Veselici do 20. 12. 2019.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu č.5/2015/SNB, kterým se prodlužuje nájem bytu č. 5 ve víceúčelové budově ve Veselici do 21. 12. 2019.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu č.6/2015/SNB, kterým se prodlužuje nájem bytu č. 6 ve víceúčelové budově ve Veselici do 21. 12. 2019.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu č.1/2012, kterým se prodlužuje
nájem bytu č. 1 ve víceúčelové budově ve Vavřinci do 31. 12. 2019.
• Rada obce pověřuje starostu obce uzavřít pracovněprávní vztah alespoň s jedním
pracovníkem pro údržbu obce.
• Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce projednat na jeho nejbližším zasedání
poskytnutí peněžitého daru spolku TJ Vavřinec ve výši 35 000,- Kč na činnost spolku
v roce 2018.
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 21. 11. 2018

• Rada obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu č.1/2017/SNB, kterým se prodlužuje nájem bytu č. 3 do 31. 1. 2020.
• Rada obce projednala nabídku na změnu územního plánu obce Vavřinec od společnosti
ATELIER URBI Brno za částku 199. 650,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce prověřit
možnost oslovení dalších společností k předložení cenových nabídek na změnu územního
plánu obce.
• Rada obce projednala a schválila návrh na umístění kolumbária na hřbitově ve Vavřinci
a pověřila místostarostu obce k jednání s p. Ing. Brázdou o zpracování projektové
dokumentace a rozpočtu na zhotovení kolumbária, zároveň Rada obce schválila návrh
na převedení části jednohrobových míst na urnová místa.
• Rada obce projednala a schválila pronájem urnového místa č. 61.
• Rada obce schválila prodloužení nájmu na prodejní zařízení v parku s TJ Vavřinec
do 31. 12. 2024 s roční výší nájmu 35. 000,- Kč.
• Rada obce projednala plán inventur na rok 2018.
• Rada obce schválila program zasedání zastupitelstva obce Vavřinec, které se bude konat
12. 12. 2018 v 18 hodin v budově Osadního výboru v Suchdole.
• Rada obce vzala na vědomí zápis z Osadního výboru Vavřinec z 13. 9. 2018.
• Rada obce pověřila starostu obce k podpisu smlouvy na prohrnování sněhu s J. Š.
za částku 700,- Kč na hodinu.
• Rada obce projednala a schválila žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Vavřinec
o navýšení rozpočtu na rok 2019 o 40 tis. Kč, na částku 240 tis. Kč
• Rada obce projednala a schválila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020
až 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Vavřinec.
• Rada obce schválila vypsání výběrového řízení na pozici Pracovník pro údržbu obce
s pracovním poměrem na dobu určitou s nástupem k 2. 1. 2019 nebo dle dohody, s platovým
zařazením – platová třída 3, lhůta pro podání písemné přihlášky je 12.12.2018 do 12 hodin.
• Rada obce pověřuje starostu obce jednáním o vykonání zadavatelské činnosti ve veřejné
zakázce na stavební práce pod názvem: „Vavřinec-Suchdol – víceúčelová budova“
a Vavřinec-Suchdol – zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí“.
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 26. 11. 2018

• Rada obce projednala a schválila návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním
poplatku za odpady na rok 2019 se zachováním výše poplatku 450,- Kč na poplatníka
a rok, zároveň doporučuje zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání vyhlášku
projednat a schválit.
• Rada obce schválila Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o systému nakládání s odpady,
zároveň doporučuje zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání vyhlášku schválit.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 12. 12. 2018

• Rada obce projednala a schválila příkazní smlouvy na zadavatelskou činnost ve veřejné
zakázce na stavební práce pod názvem: Vavřinec-Suchdol – víceúčelová budova“ a Vavřinec-Suchdol – zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí“ se společností WebSport
& Consulting service s. r. o. Boskovice, zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smluv.
• Rada obce projednala a schválila smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace
na akci „Stavební úpravy sportovního areálu Vavřinec“ se společností ATELIER TECL
s. r. o. Brno, zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
• Rada obce projednala a schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti obce Vavřinec
na financování díla „Vavřinec – napojení na SV Blansko“, předmětem tohoto dodatku
je úhrada vícenákladů obcí Vavřinec ve výši 174. 689,- Kč bez DPH k 31. 12. 2018,
na základě usnesení předsednictva „Svazku vodovodů a kanalizací“ ze dne 8. 9.2018,
zároveň pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č. 1.
• Rada obce bere na vědomí nové ceníky na svoz odpadů společností SUEZ Využití zdrojů
a. s. s průměrným navýšením cen 6,4% a pověřuje starostu obce k podpisu přílohy č. 1,
ceníku č. 1, ceníku č. 2, ceníku č. 3, doplňkového ceníku pro zařízení SSO obce Vavřinec,
ceníku dopravy ostatních odpadů a ceníku č. 4 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění
odpadu číslo 10300012.
• Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu pracovně právního vztahu se zaměstnancem
pro údržbu obce, který vzešel z výběrového řízení vypsaném Radou obce. Smlouva bude
uzavřena od 2. 1. 2019 na dobu určitou do 30. 6. 2019 se zkušební dobou tři měsíce.
• Rada obce rozhodla o vypsání výběrového řízení na pozici účetní z důvodu nutnosti
registrace k DPH.
USNESENÍ ZO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 12. 12. 2018

• Zastupitelstvo obce Vavřinec bere na vědomí zprávu z jednání Rady obce dne 29. 10.
2018, 21.11.2018, 26. 11. 2018 a 12. 12. 2018 přednesenou místostarostou obce.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje rozpočtové opatření č.8/2018, kterým se navyšují
příjmy o 86,7 tis. Kč a výdaje o částku 483,3 tis. Kč s tím, že rozdíl obou částek ve výši
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396,6 tis. Kč bude krytý zapojením části finančních prostředků ze zůstatku z roku
2017. Dále schvaluje snížení položky financování 8124 ve výši 582,2 tis. Kč, jedná se
o neprovedení mimořádné splátky úvěru z roku 2007.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec pověřuje Radu obce provádět na svých zasedáních rozpočtová opatření v maximální výši do 400 000,- Kč na straně příjmů, výdajů, případně
financování.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje rozpočtové provizorium na 1. Q 2019.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním
poplatku za odpady na rok 2019 s výší poplatku 450,- Kč na poplatníka a rok.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o systému
nakládání s odpady.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec zřizuje 11členný Osadní výbor Vavřinec, jeho předsedou
jmenuje p. Pavla Zmeko.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec zřizuje 9členný Osadní výbor Veselice, jeho předsedou
jmenuje p. Miloslava Novotného.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec zřizuje 9členný Osadní výbor Suchdol, jeho předsedkyní
jmenuje pí. Marii Slezákovou.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje neuvolněným členům Zastupitelstva obce Vavřinec v souladu s nařízením vlády 202/2018 o výši odměn členům zastupitelstev územních
samosprávných celků, s účinností od 1. 1. 2019, následující měsíční výše odměn:
		 - místostarosta 8.500,- Kč
		 - člen rady 1.800,- Kč
		 - předseda výboru zastupitelstva, komise rady 1. 400,- Kč
		 - předseda osadního výboru 1.400,- Kč
		 - zastupitel bez některé z výše uvedených funkcí 500,- Kč
		 - členům kontrolního a finančního výboru zastupitelstva, komise rady 250,- Kč
V případě souběhu dvou, maximálně tří funkcí se odměna stanoví ve výši souhrnu výše
uvedených odměn.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkcí v kontrolním a finančním výboru a v komisi rady měsíční
odměnu ve výši 250,- Kč.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 35 000,- Kč
TJ Vavřinec na činnost v roce 2018.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec v souladu s § 85 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., zákon
o obcích, schvaluje TJ Vavřinec neinvestiční dotaci ve výši 120 tis. Kč na zajištění
provozu fotbalového hřiště ve Vavřinci v roce 2018.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje, aby provoz rozhledny byl od 1. 1. 2019 převeden
z hospodářské činnosti do činnosti hlavní.
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NOVÝ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ A SBĚRU ODPADŮ

Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem, a tak jako každoročně, tak i letos v závěru roku projednávalo
zastupitelstvo obce návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady na příští
rok. Po dohodě s panem starostou bylo z mé strany v radě obce předložené vyhodnocení
nákladů a výnosů spojených s likvidací komunálního odpadu v naší obci za období prvních tří
čtvrtletí letošního roku. Předpokládám, že zavedení nového systému třídění a sběru odpadů
z jednotlivých domácností formou tzv. „pytlového sběru“ zaznamenala většina z vás. Proto
si vás dovolím na tomto místě seznámit s dosaženými výsledky.
Jak již bylo avizováno koncem loňského roku, je systém nastavený tak, že do každoročního vyhodnocení tohoto systému jsou zahrnuté odpady předané z jednotlivých
domácností v období říjen až září roku následujícího. Období IV. čtvrtletí potom slouží
k vyhodnocení systému za uvedené období, které je podkladem pro stanovení výše ceny
tzv. EKO bodu. Počet získaných EKO bodů má vliv na vypočtení slevy na místním poplatku
v roce následujícím u každého z poplatníků. Tím je myšlený každý z občanů mající v obci
trvalý pobyt anebo vlastník rekreační chalupy, chaty či zahradního domku. Myslím si, že
nebude na škodu si objasnit některé aspekty nákladovosti při nakládání s odpady v obci,
což je také tím hlavním, co musí zajímat zastupitele při rozhodování o stanovení výše
místního poplatku. Legislativně je tato záležitost upravena tak, že rozhodováním o výši
poplatku na další rok předchází provedení výpočtu skutečných nákladů souvisejících
s likvidací komunálního odpadu v obci za minulý uzavřený rok, tedy v tomto případě
rok 2017. Ty činily v přepočtu na poplatníka 890 Kč s tím, že v uvedeném roce byla výše
poplatku 450 Kč. Rozdíl tedy činil 440 Kč. Přitom ve výpočtu skutečných nákladů nejsou
uvedené náklady související s odběrem odpadů na sběrném dvoře jako např. stavební suti
(není komunální odpad) a za likvidaci pneumatik. Současně tam ale nejsou započteny ani
příjmy jako např. příspěvek z EKO-KOMU (třídění papíru, skla, plastů a kovů), dále potom
odměny z kolektivních systémů (zpětný odběr elektrozařízení), ale také příjmy od občanů
za uložení nadměrného množství stavební suti, případně dalšího stavebního odpadu. Když
všechny tyto náklady a na druhé straně příjmy propočteme, dojde ke snížení rozdílu mezi výší
poplatku (450 Kč) a výší shora uvedené částky 890 Kč nákladů na poplatníka o cca 120 Kč.
To znamená, že v roce 2017 obec dotovala oblast nakládání s odpady částkou cca 320 Kč
na každého poplatníka. Tolik skutečnost za rok 2017. Skutečnost za rok letošní budeme
znát až v závěru I Q 2019. V úvodu tohoto příspěvku jsem zmiňoval vyhodnocení nákladů
za období I. – III. Q letošního roku po zavedení nového systému třídění a sběru odpadů.
Z něj vyplynulo, že díky zapojení cca 65 % domácností do systému a dále potom prodloužení cyklu vyprazdňování kontejnerů s papírem a plasty na stanovištích umístěných v obci
z cyklu 1x14 dnů na 1x měsíc, ale také prodloužení cyklu vystavovaných nádob (popelnic)
jednotlivými domácnostmi, došlo ke snížení nákladů o cca 175 tis. Kč. Uvedený výsledek
významnou měrou ovlivnilo i zvýšení odměny od společnosti EKO-KOM, ale také např.
i příjem za prodej vytříděného papíru. Co však mělo největší vliv na uvedenou úsporu, tak
to bylo prodloužení cyklu vystavovaných nádob (popelnic) z mnohých domácností v obci
z cyklu 1 x14 dnů na 1 x měsíc.
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Jistě bude každého zajímat, jaké snížení místního poplatku může v příštím roce očekávat?
Jak už jsem také uvedl, tak sleva na poplatku bude odvislá od počtu získaných EKO bodů.
Jeho hodnota byla v místní vyhlášce stanovena zastupitelstvem obce na 6 Kč. Pokud si
ve svém odpadovém účtu zjistíte počet získaných EKO bodů, může si každá domácnost
slevu na místním poplatku za odpady na příští rok vypočítat sama. Ti úplně nejlepší však
musí počítat s tím, že jejich sleva bude max. 270 Kč na poplatníka, což vychází z omezení
obsaženém ve vyhlášce, které stanovuje, že cituji: „Celková maximální možná úleva činí
60 % výše stanoveného poplatku“.
Pro vaši informaci bylo v hodnoceném období převzato celkem 511 pytlů s papírem,
395 ks balíků papíru, 2 078 ks se směsným plastem, 96 ks pytlů s drobnými kovy a 51 ks
nádob se stolním olejem. A právě tento dokonalý přehled o množství sesbíraných odpadů
považuji i přes určitou pracnost spojenou se svozem odpadů, za největší přínos s přechodem
na tento systém. Evidenční systém poskytuje i další hodnotné informace. Např. to, že 52 %
předaných pytlů s papírem nesplňovalo doporučenou hmotnost, u papíru předaných formou
balíku to bylo 32 %, u pytlů s plastem uvedené doporučení nesplňovalo 43 % a u drobných
kovů to bylo 52 % pytlů.
Dokladem toho, že můžeme být s přechodem na nový systém celkově spojení, je i uznání
ze strany společnosti ISNO IT s. r. o, která evidenční systém vyvinula a provozuje. Její
zástupce pan Kryštof Bambušek sdělil, že jsme dosáhli takových výsledků, ke kterým se
v některých obcích naší velikosti dopracovali až po 5 letech po jeho zavedení.
Závěrem bych chtěl požádat především ty, co nedodrželi doporučení ke hmotnosti
předávaných pytlů, aby se „polepšili“, protože tím získají podstatně více EKO bodů. To
jim může přinést snížení poplatků až o cca 250 Kč na poplatníka. To už přece stojí zato.
Novotný Miloslav
Z ČINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE

Sociální komise Rady obce Vavřinec začala od listopadu pracovat v novém složení. Máme
11 členek ze všech místních částí sloučené obce. Zabýváme se činností sociální, kulturní.
Dne 29. listopadu jsme navštívili Městské divadlo v Brně, kde jsme na Hudební scéně
zhlédli velmi vydařené divadelní představení Bítls.
Naší hlavní náplní je práce, kde myslíme na naše občany, kteří se dožívají nějakého
významného životního jubilea. Občanům, kteří se dožili 60, 65,70 a 75 let dáváme do schránek blahopřání a každý rok navštěvujeme s balíčkem občany, kteří se dožili 80 a více let.
Pro občany nad 65 let pořádáme dvakrát do roka sousedské posezení, které se osvědčilo a je
oblíbené. Poslední setkání bylo ve Veselici 16. listopadu, o které se ještě postaral osadní výbor.
Ve Vavřinci jsme uspořádali posezení 7. prosince. K tanci a poslechu hrál Martin Hasoň,
který střídal klávesy s harmonikou, při které jsme si mohli všichni zazpívat. Ke zpestření akce
přispěl i pan Jan Kakáč, který si připravil velmi zajímavý hodinový záznam o stavbě našeho
nového hřbitova. Myslím si, že toto setkání bylo vydařené. Smyslem těchto přátelských
setkání je utužování mezilidských vztahů.
V Suchdole a na Nových Dvorech to zatím zůstalo u roznášení balíčků, ale naší snahou je
pokusit se pozvat tyto občany na některé setkání do Vavřince nebo Veselice, do té doby než
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bude v Suchdole zbudovaná nová víceúčelová budova. Pokud by byl od občanů projevený
zájem, mohli bychom jim i zajistit dopravu. Další sousedské setkání plánujeme někdy
na jaře. Přesný termín se občané dozvědí z pozvánek.
Ve zpravodaji obce se už dále nebudou zveřejňovat jména jubilantů, vzhledem k novému
nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů tzv. GDPR, které platí od 25.5.2018.
Na závěr mi dovolte popřát vám krásné, klidné Vánoce prožité v kruhu nejbližších
a hodně štěstí, zdraví, pohody a úspěchů v novém roce 2019.
Hana Kočí
MK VAVŘINEC

Vážení čtenáři, ráda bych vás seznámila se změnou otevírací doby místní knihovny
Vavřinec. Od ledna roku 2019 bude změněna otevírací doba na pátek od 17:00 do
18:30 hodin. Poplatky nadále zůstávají pro dospělé 20 Kč, pro důchodce a děti 10 Kč.
Těším se na návštěvu současných i nových čtenářů.
Alena Kakáčová
DRAKIÁDA A STŘELBA ZE VZDUCHOVKY O PŘEBORNÍKA OBCE

V sobotu 29. září se konalo tradiční vypouštění draků pod záštitou Technických sportů
u vleku ve Vavřinci. Kromě toho se uskutečnil i závod „O přeborníka obce“ ve střelbě ze
vzduchovky. Střílelo se ve třech kategoriích:
muži – 1. (Radek Horský), 2. (Mirek Kočí), 3. (Jirka Skoták),
ženy – 1. (Jaromíra Kakáčová), 2. (Leona Dvořáčková), 3. (Klára Stiskálková),
děti – 1. (Adélka Stiskálková), 2. (Terezka Dvořáčková), 3. (Karolínka Čechmanová).
Děti i dospělí měli možnost zaházet si granátem na cíl. A když jsme dostali hlad, mohli
jsme si pochutnat na výborném guláši.
Mgr. Klára Stiskálková
TECHNICKÉ SPORTY

Blíží se konec roku a my máme před sebou hodnocení událostí, které přinesl tento rok.
Pro Technické sporty to byl rok dobrých výsledků. Dařilo se nám jak organizačně, tak
i finančně zvládnout všechny akce, přidali se k nám noví členové, kteří se ihned s ostatními
zapojili a jsou ochotni pomoci, což se projevilo na organizační síle.
Dokázali jsme ze svých prostředků pořádat různé akce, na kterých jsme mohli například
odměnit děti za účast na soutěžích, finančně přispět na zájezd do Lešné, pohostit maminky při
oslavě Dne matek, přispět na výrobu svíček v MŠ atd. Samozřejmě našly by se i chybičky,
ale vše děláme z dobré vůle a snažíme se nachystat pěkný program. A tak bychom si přáli,
aby to minimálně v příštím roce šlapalo tak, jak v letošním.
Samozřejmě poděkování patří vám, kteří nás přijdete navštívit a tím podpoříte naši
činnost, sponzorům, obci i vavřineckým farníkům za zakoupení dárků pro děti při rozsvěcování Vánočního stromu.
Budeme rádi, když nás podpoříte i v příštím roce.
Zveme vás na předsilvestrovskou vycházku, kterou pořádáme dne 29. 12. 2018
Přejeme vám, hezké prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních
a pracovních úspěchů.
Miroslav Kočí
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SOUSEDSKÉ POSEZENÍ VE VESELICI

Již tradičně jsme byli my, veseličtí senioři, pozváni na sousedské posezení do Víceúčelové
budovy ve Veselici. Posezení bylo 16. listopadu, pozvánky byly na jména.
Čekalo nás srdečné přivítání bývalého starosty pana Novotného a k našemu příjemnému
překvapení i současného starosty p. Nečase. Doufáme, že se mu u nás líbilo, snažili jsme
se o to.
Pohoštění bylo bohaté, obsluha vzorná. O program se staral p. Novotný. Taneček sice
nebyl, ale zjišťujeme, že nás stále více zajímá fotodokumentace z let minulých a historie
naší obce. I na to sousedské povídání jsme měli prostor, zkrátka bylo nám dobře.
Komu poděkovat? ObÚ Vavřinec, že pamatují v rozpočtu na nás seniory.
za seniory z Veselice Jarka Celá
ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU VE VAVŘINCI

I letos se konalo tradiční vystoupení na návsi, spojené s rozsvícením stromku.
Celá akce proběhla 2. prosince v 15 hod. Nejprve vystoupily děti z MŠ Vavřinec,
po nich následovala hra na housle. Pak s pásmem básní a písní ukázaly děti z naší
obce, za doprovodu vavřineckých žen, co všechno umí. Výborné bylo i cukroví a
lahodný nápoj.
Technické sporty děkují všem příznivcům, kteří pomohli s přípravou této akce.
Mgr. Klára Stiskálková
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V SUCHDOLE

Rozsvícení vánočního stromu v Suchdole se stalo již tradičním. Vždy v pátek o prvním
adventním víkendu se sejdeme u místní kapličky při této slavnostní příležitosti. Na chvíli
se zastavit a odpočinout si od shonu této doby. Popovídat se sousedy u horkého svařáčku
nebo domácí slivovičky. Ochutnat vánoční cukroví a zazpívat si koledy.
Ani letos jsme tuto krásnou akci nepropásli a v pátek 30. 11. se sešli. Stromek nám
v lese vybral a přivezl Petr Závodník. Členové SDH Suchdol jej ozdobili, Zdenka
Zukalová napekla vánoční cukroví, Miluška Klímová medové perníčky. Místní děvčata
Johanka Minaříková, Lada Slezáková a Natálka Zukalová pod taktovkou Pepíka Frecera
zahájila zpěvem a hrou na kytary program večera. Všichni pak poprosili krátkou písničkou stromeček, aby se probudil a rozsvítil. Svařáček hřál po těle a radostná nálada
na duši. Martin Hasoň se svým zpěvem a klávesami rozezpíval všechny přítomné. Pro
děti si maminky v budově OV připravily vánoční tvořivou dílnu. Svíčky z včelího vosku,
k nim svícen, malované baňky, ozdobené šišky… A hlavně vymyslet si a na papírek
napsat ten nej dárek pod stromeček. Svoje přáníčka pak společně s lampiónem „štěstí“
poslat přímo k Ježíškovi.
Všem, kdo se na přípravě a průběhu této akce podíleli, patří velké DÍÍK.
Na závěr přeji vám všem klidné svátky a úspěšný nový rok.
Marie Slezáková
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Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ SDH VAVŘINEC

Blíží se konec roku a mladí hasiči za sebou mají perný podzim. Proběhlo dvoudenní
soustředění a byl zahájen nový ročník hry Plamen 2018/2019. Ale vše postupně.
Ještě před zahájením letních prázdnin proběhlo 28. 6. zakončení jara formou opékání
párků. Následovaly v sobotu 30. 6. noční závody v Senetářově. Před startem došlo
k poruše na PPS15, díky dobré spolupráci se sbory v okrsku nám vypomohl vedoucí hasičů
ze Šošůvky a se zapůjčenou mašinou jsme obsadili 17. místo z 27 družstev.
Podzimní příprava začala hned v září. Činnost byla zaměřena na výcvik úkolů disciplíny požární všestrannost. V pondělí se v areálu „U VLEKU“ procvičovala střelba ze
vzduchovky a vázání uzlů. Čtvrteční tréninky pak probíhaly formou opakování topografie
a technických prostředků. Průběžně se nacvičovala štafeta dvojic. Během září se k nám
přidali 4 noví členové.
Ve dnech 5. a 6. 10. se uskutečnilo dvoudenní soustředění. V letošním roce proběhla
změna zázemí. Akce se odehrávala v areálu Na Kasárnách pod veselickou rozhlednou.
První den jsme 13 dětí rozdělili do čtyř skupin a připravili jim stanoviště s úkoly branného
závodu. Večer jsme poseděli u táborového ohně a proběhla stezka odvahy. Druhý den
začal rozcvičkou. Po snídani jsme se vydali na okrskový branný závod do Houska. Závody
byly úspěšné, mladší žáci se umístili na 2. místě a starší na 3. místě. Následoval návrat
domů a zakončení soustředění. Děkuji všem, kteří se podíleli na průběhu soustředění.
Dne 13. 10. proběhlo podzimní kolo hry Plamen. Závod probíhal v areálu lysického
zámku. Účast byla jako poslední roky opět hojná. Mladší žáci ve velké konkurenci
48 hlídek obsadili 17. místo a do jarního kola v součtu se štafetou dvojic přezimují
na 12. místě. Starším se příliš nedařilo, ale i přesto obsadili 31. místo ze 47 hlídek. V součtu
se štafetou to pak stačilo na 22. místo. Za zmínku také stojí výkon Pepíka Závodníka, který
na závodech odběhl za obě naše hlídky a ještě vypomohl sboru z Olešné. Pro představu,
za sobotní dopoledne odběhl cca 8 km.
V sobotu 3 11. proběhlo ukončení okresní ligy mládeže. Náš sbor se umístil na 21. místě
z 38 sborů.
Na závěr bych chtěl všem popřát klidné prožití adventního období, pod stromečkem
spoustu dárků a do nového roku hlavně zdraví.
Tomáš Kakáč, vedoucí mládeže
AKTUALITY Z TJ VAVŘINEC

Vesnický fotbal v půli listopadu ulehl k zimnímu spánku a nastává čas hodnotit výsledky
a připravovat se na následující rok. Na zimu je díky posezónní brigádě připraven i sportovní
areál a výletiště. Brigádu krom výboru a hráčů již tradičně svou účastí podpořila i početná
skupina našich fanoušků a dětí a jejich pomoc byla znát. Během pár hodin bylo vše hotové.
Závěrečná kola okresní soutěže se již týkala pouze našeho A mužstva, kterému se však
příliš nedařilo a v součtu s předchozími výsledky se v půlce sezony krčíme nepříjemně
blízko dna tabulky. Přestože jsme v některých zápasech předvedli i dobré pasáže, body
nám to nepřinášelo. Zejména v závěrech zápasů jsme často inkasovali branky a tím ztratili
nadějně rozehrané zápasy.
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Podprůměrný bodový zisk 14 bodů po podzimní části bohužel koresponduje s přístupem
a nedisciplinovaností členů týmu. Potvrdila se nám stará pravda, že výborní hráči ne
vždy tvoří také výborný tým. Bodové odstupy jsou však minimální a teprve jarní výkony
rozhodnou o celkovém hodnocení sezóny. Nejlepšími střelci týmu byli Michal Skoupý
s 9 brankami a Dominik Zmeko se 7. Dominik byl zároveň nejtrestanějším hráčem týmu
soutěže a zároveň i celého OP Blansko.
Tabulka III. třídy OP Blansko
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Opatovice
Svitávka
Kunštát B
Benešov
Ostrov
Lipůvka
Kotvrdovice
Knínice
Kořenec
Vísky
Cetkovice
Vavřinec
Vranová
Lažany

Z
14
14
14
14
14
13
14
13
14
14
14
14
14
14

V
13
9
8
6
5
5
4
5
4
4
4
3
3
3

R
1
0
1
3
3
3
5
1
4
3
3
5
5
5

P
0
5
5
5
6
5
5
7
6
7
7
6
6
6

S
55:17
49:35
53:39
39:35
28:23
29:31
29:31
30:31
28:40
24:35
27:46
34:32
28:43
18:33

B
40
27
25
21
18
18
17
16
16
15
15
14
14
14

P+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B tým přezimuje v klidném středu tabulky. Vzhledem k počtu zraněných a omluvených
hráčů byl trenér Vrana nucen do některých zápasů nastupovat s velmi skromnou sestavou.
Proto hodnotím zisk 14 bodů jako solidní základ pro jarní část. Nejlepším střelcem týmu
byl právě Tomáš Vrana s 5 góly. V tabulce střelců jej pronásledují Lukáš Březina a Marek
Hudec se 4 vstřelenými brankami.
Tabulka IV. třídy OP Blansko
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klub
Drnovice B
Lažánky
Voděrady
Letovice B
Skalice B
Vavřinec B
Doubravice B
Vísky B
Jedovnice B
Opatovice B

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
8
6
6
5
5
4
3
2
1
0

R
0
1
0
2
1
2
2
0
2
0
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P
1
2
3
2
3
3
4
7
6
9

S
39:8
23:10
24:15
31:16
25:19
20:25
17:20
15:41
26:30
7:43

B
24
19
18
17
16
14
11
6
5
0

P+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Naopak ani v zimě neustává činnost u družstev přípravky a starších pánů. Přípravka
své tréninky přesunula do haly ZŠ Sloup a každé pondělí kluci pilují techniku s míčem
a atletické dovednosti pod vedením Toníka Moravce a Michala Skotáka. Starší páni svádí
své víkendové mače po celý rok a tyto zápasy nepostrádají náboj a zdravou dávku rivality.
Obvykle nastupuje tým starších proti mladším. A jak už to tak ve fotbale bývá zavedeno,
když vyhrají starší, je to v pořádku, protože zkrátka byli lepší. Pokud ale vyhrají mladší,
je v tom vždy nějaký zádrhel nebo nepřijatelné zvýhodnění, které je nutné po zápase
řádně prodiskutovat a pro příště nedopustit. Vše je to ale v rámci legrace. K fotbalu to
patří a jen se tím utužuje dobrá atmosféra v kolektivu.
K zimnímu spánku nemůže ulehnout ani výbor TJ, protože má před sebou řadu úkolů.
Připravujeme plán zimní přípravy, pokladník se srdnatě potýká se záplavou faktur a probíhají první přípravy na blížící se akce. Nejdůležitějším úkolem výboru bude jmenování
nového trenéra týmu mužů. V průběhu podzimní části totiž ukončil svoje působení u týmu
Libor Novák, který náš tým koučoval dva a půl roku. Tým se za dobu jeho působení
značně proměnil a v paměti nám zůstanou zejména ty nádherné zápasy, kdy soupeři díky
naší dominanci neměli vůbec šanci pomýšlet na úspěch. Děkuji Liborovi i touto cestou
za odvedenou práci. Bylo jí opravdu hodně.
Nejbližší připravovanou akcí bude předsilvestrovský fotbálek. Pořádáme jej v neděli
30.12. od 9 h a srdečně jsou zváni nejen sportovci ve vhodné obuvi, ale samozřejmě
i příznivci fotbalu a kolektivní zábavy. Připraveno bude antukové hřiště a klubovna
s rozpáleným krbem a drobným občerstvením. Dále bych vás rád pozval na výroční
valnou hromadu TJ Vavřinec, která se bude konat 12. 1. 2019 v 18 h ve společenské
místnosti ve Vavřinci.
Na závěr bych rád popřál všem čtenářům šťastně prožité Vánoce a do nového roku vše dobré.
Tomáš Musil
Vážení spoluobčané, vážení příznivci stolního tenisu.
Po letní přestávce naše družstva v srpnu zahájila přípravu na novou sezónu, která
začala v polovině října. V letošním roce po loňských sestupech hraje „Áčko“ soutěž RP II
a „Béčko“ RP IV.
V RP II „Áčko“ po odehraných sedmi zápasech okupuje druhé místo se stejným počtem
bodů jako první Olešnice, která jako jediná dokázala s naším družstvem zvítězit. V době
sepsání článku máme 23 bodů a budeme se snažit usilovat o postup zpátky do nejvyšší okresní
soutěže. „Áčko“ nastupuje v sestavě: Nečas Martin, Skoták Jiří, Fabiánek Jan a Musil Martin.
„Béčko“ se pohybuje ve středu tabulky RP IV a cílem pro hráče je dostat se po polovině
sezóny mezi prvních šest družstev a v druhé půlce sezóny proti nim předvádět vyrovnané zápasy.
Po sedmi utkáních je „Béčko“ na šesté pozici s třemi výhrami, jednou remízou a třemi porážkami. Družstvo nastupuje ve složení Straka Josef, Stloukal Pavel, Fabiánek Jiří, Jarůšek Josef,
Manoušek Radim a nově se do utkání zapojuje Štolpa Aleš, který především sbírá zkušenosti.
Aktuální výsledky obou mužstev můžete sledovat na: https: //stis. ping-pong. cz
Na závěr bych chtěl všem popřát do nového roku hodně štěstí, zdraví a v neposlední
řadě vánoční pohodu a odpočinek.
Martin Nečas, předseda spolku Pinec Veselice
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Regionální přebor II. třídy

Regionální přebor IV. třídy

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE Z. S.
MÍSTNÍ ORGANIZACE VAVŘINEC
Zpráva o činnosti za rok 2018

Rok 2018 jsme začali rehabilitačním cvičením ve čtvrtek 4. ledna. Na cvičení se scházíme
pravidelně, v zimním období ve 14 hodin a v období letním v16 hod.
6. března se uskutečnila výroční schůze s volbou výboru. Předseda: Ditrich Miroslav,
místopředseda: Součková Emílie, hospodář: Nečasová Božena. a 10 členů výboru: Kovaříková Marta, Kovaříková Jiřina, Kopalová Jaroslava, Nečasová Jarmila, Celá Jaroslava,
Němcová Marie, Dvořáčková Marta, Švecová Zdenka, Toufarová Jaroslava, Němcová Marta.
Účast na výroční členské schůzi 65 členům tj. 71 %. Volba výboru byla platná. Naše
organizace k 1.1.2018 čítala 110 členů.
Připravili jsme:
– zájezd na prodejní výstavu do Kroměříže, kde jsme se účastnili i koncertu hudební
skupiny Jamaha. Účast 47 členů.
– 15. 5. 2018 vycházku k Hraběnce do Petrovic.
– 29. 5. 2018 návštěvu kostelu v Němčicích.
– 26. 6. 2018 zájezd na poutní místo Velehrad a skanzen Modrá.
– 18. 8. 2018 posezení u kávy, párky z udírny. Účast 51 členů.
– 23. 8. 2018 vycházka pod rozhlednu do Veselice.
– 4. 9. 2018 zájezd Moravská Třebová – návštěva zámku a Javoříčské jeskyně, k nimž
byla cesta dost náročná. Účast 47 členů. Všichni, kteří k jeskyním zvládli dojít, nakonec
námahy nelitovali.
– 4. 10. 2018 vycházka do Petrovic.
– 19. 11. 2018 zajištěny 2 hodiny v solné jeskyni v Blansku. Účast 13 členů.
– 16. 12. 2018 zájezd na vánoční trhy do Brna.
– V roce 2018 bylo z nabídky rekondičních pobytů Okresní org. STP Blansko zajištěno:

Luhačovice 2x / Piešťany 4x / Topolca u Balatonu 7x / Slatinice u Olomouce 2x / Teplice 2x
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Letošním roce se výbor sešel 4x, členská schůze 2x. Členové výboru navštěvují členy při
výročích. Také jsme zajistili kondolence při úmrtí členů.
Závěrem přeji všem klidné prožití vánočních svátků, zdraví, klid a pohodu v novém roce.
Miroslav Ditrich, předseda svazu
Z ČINNOSTI SVAZU ŽEN VESELICE

V podzimních plískanicích prostor muzea včelařství ožil výskáním dětí s lucerničkami, které
se sešly k uspávání broučků. Všichni společně vyrazili na cestu pod rozhlednu, kde uložili
broučky k zimnímu spánku, zazpívali ukolébavku a pak si po večerním programu zalezli
do spacáků a přenocovali přímo v muzeu. Ráno je pak čekal snídaňový raut z napečených
dobrot maminek. Děkujeme maminkám za podporu.
Měsíc se přetočil, jak mávnutím kouzelného proutku a jako každoročně jsme se sešli
u rozsvěcování stromečku. Milým překvapením byla i sněhová nadílka, která dokreslila zimní
atmosféru. Opět nám děti z mateřské školky vykouzlily úsměv na tvářích svým krásným
vystoupením. Atmosféru přicházejícího adventu navodilo i vystoupení (nejen) dětí z Veselice
svým netradičním pojetím. I napečené vánoční cukroví bylo letos příjemným zpestřením.
Věříme, že i v příštím roce se bude v tomto duchu pokračovat. Velký dík patří všem,
kteří se podíleli na přípravě celého dne a také našim dětem.
Poslední den v roce se můžete přijít pobavit, zatancovat a zasoutěžit, třeba i v rodinných
kláních s dětmi do muzea včelařství. Od 17 hodin se na všechny budeme těšit s bohatým
programem a dobrou náladou. Společně tak oslavíme příchod Nového roku 2019.
Přejeme všem krásné vánoční svátky prožité v klidu a pohodě. V novém roce se budeme
těšit na hojnou účast na dalších společných akcích. Jednou z nich je i únorový karneval.
Ing. Lucie Opustilová, členka Svazu žen Veselice
1378 – 2018  •  640. VÝROČÍ OBCE VAVŘINEC

č. 6 – pokračování z minulého zpravodaje
Slavit či neslavit? Rozhodně připomenout! Bylo by nedůstojné opomenout Vavřinecké
důležité a pamětihodné události z let 1318 až 2018.
1936 Dne 7. června byl odevzdán Sdružením katolické omladiny obci nově zřízený park.
Slavnost byla zakončena průvodem k pomníku padlých a tancem.
Zavedena pravidelná autodoprava státních drah ze Sloupu do Blanska přes Vavřinec jednou
denně.
1938 Ceny potravin a jiného zboží: 1kg cukr – 6 Kč, 1 kg mouka – 3 Kč, 1 kg sůl – 2 Kč,
1 kg sádlo škvařené – 16 Kč, 1 kg vepřové maso – 12 Kč, 1 kg hovězí maso – 8 Kč, 1 kus
vajíčko – 0,30 Kč, 1 kg brambor – 0,20 Kč, 1 kg mýdlo – 4,50 Kč, 1 litr piva – 3 Kč, 100 kg
ječmen – 130 Kč, 100 kg pšenice – 140 Kč, látka na pánské šaty 1 m – 80 Kč, na dámské šaty
1 m – 40 Kč, 1 kůň – 4000 Kč, 1 kráva 2 000 Kč. Dělníci si vydělali za jeden týden 290 Kč,
pomocníci ve fabrice za jeden týden 180 Kč.
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1941 dobudování a slavnostní otevření fotbalového hřiště u parku, v místě dnešního hřiště.
1942 S. K. Vavřinec. Počátkem roku 1942 byla v hospodě u „Hlaváčků“ v čp. 15 první
ustavující valná hromada, na které byl založen nový fotbalový klub a zvoleno jeho vedení.
Předseda Vymazal Oldřich čp. 25, Štolpa Antonín čp. 43, Martinek Rudolf čp. 58, Slouka
Jan čp. 78.
1939 – 1945
Druhá světová válka a okupace. Dne 15. března 1939 obsazuje německá branná moc
naši republiku. S obavami čekalo obyvatelstvo naší obce na německé vojsko, které však
do Vavřince nepřišlo. Prvním činem Němců po příchodu do českých zemí bylo okamžité
zavedení jízdy vpravo. Byly zavedeny německé názvy obcí. Vavřinec byl přeložen nejdříve
na Wawrinetz, později na Laurenz. Byla zavedena pracovní povinnost, muži do 60 let, ženy
do 45 let a mnoho lidí bylo nasazeno na práce v Německu, nastalo velké pronásledování
nepohodlných lidí, zavádění lístků na potraviny, mýdlo, šaty, prádlo, zvyšování cen, velmi
těžká doba. Vavřinecká obecní samospráva zůstala nezměněna. Poměr občanů k německým
okupantům byl odmítavý a kolaborantů s Němci u nás nebylo. Válka samotná a její následky,
jako bombardování, se obci vyhnula, ale její přítomnost byla stále na blízku. Když se blížil
konec války, tak častými nálety vylekaní Němci prchali, ničili své zásoby i vozidla. Leckterým vavřineckým občanům se podařilo ukořistit různé věci, zejména cukr, konzervy i tabák.
V blízké,,Kněží hoře“ němečtí vojáci zničili spousty vozidel a různých strojů. Naši vesnici
opustili Němci 6. května 1945. V neděli dne 9. května Německo kapitulovalo a nastal dlouho
očekávaný mír. Téhož dne byly všechny domy vyzdobeny prapory a improvizovaný průvod
s hudbou provolávajíce slávu Benešovi a spojencům vyšel z Vavřince, prošel Suchdolem,
Veselicí a přišel zpět do Vavřince. Tahle skončená válka nalomila v mnohém ohledu morálku
i zdraví. Nedostatek zboží naučil lidi chamtivosti, nucená práce naučila vyhýbat se práci,
úskokům a falši, zkreslování skutečnosti a obcházení úředních nařízení. Tyto zlozvyky jsou
nejstrašnějším dědictvím, jež nám okupace zanechala.
1948 Založeno Zemědělské strojní družstvo, předseda Karel Petlach, později sloučeno
v JZD. 10. září byla při budově školy otevřena mateřská školka, ve které bylo zapsáno 26 dětí.
Sčítání obyvatel: 87 domů a 406 obyvatel.
1949 Připojen první telefon v obci.
1954 Dobudování a zprovoznění nového vodovodu z pramenů u Zdálek.
DSO Sokol (Dobrovolná sportovní organizace). Nový název místních sportovců.
1957 Vystavění kanceláří MNV a dohotovení hasičské zbrojnice.
Ve Vavřinci bylo 7. září definitivně založeno dříve několikráte zrušené místní JZD.
1958 Výstavba fotbalových kabin.
1959 TJ. Sokol (Tělovýchovná jednota Sokol). Opět nový název sportovců.
1960 Z vyšší moci úřední proběhlo, v roce 1960 sloučení, někdejších tří samostatných
obcí Vavřinec, Veselice, Suchdol v jednu novou administrativní jednotku. Vavřinec v té
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době měl 91 domů a 356 obyvatel, Veselice 68 domů a 288 obyvatel, Suchdol 60 domů
a 236 obyvatel. Sloučená obec se měla původně podle návrhu nadřízených úřadů jmenovat
LESNÁ, avšak místními občany tenhle název nebyl přijat, a tak byly ponechány názvy
všech tří obcí jdoucí paralelně za sebou.
1961 Po sloučení obcí byla sloučena také místní zemědělská družstva do JZD Vavřinec,
nově společně obhospodařující 440 ha zemědělské půdy při 149 členech.
Založen estrádní soubor, ‚Jiskra‘‘,
1964 Počet domů v obci Vavřinec 93, obyvatel 369, mužů 138, žen 149, dětí do 14 let 82.
Duševně vadných je 7 osob, alkoholu holdují 3 osoby, kuřáků je 60, úředníků 7 a továrních
dělníků je 140 osob. Studní je v obci 12. Osobní automobil vlastní 11 rodin, motocyklů je 38,
jízdních kol 80, televizorů 46, radiopřijímačů 90, ledniček 12, praček 80 a šicích strojů 60.
64 žáků navštěvuje v r. 1964 vavřineckou školu.
Sloučení JZD Vavřinec (Veselice, Suchdol) s JZD Těchov, Obůrka. Celkový příjem družstva
za r. 1964 činil 2 333 781 Kčs, vydání 729 535 Kčs. Sklizeň obilovin byla průměrná, ale
u brambor byly výnosy nadprůměrné. V nově sloučeném JZD pracovalo 185 zemědělců.
1965 Ceny potravin: maso hovězí 1 kg – 24 Kčs, vepřové 1 kg – 32 Kčs, mouka 3,20 až
3,80 Kčs, cukr 8,40 Kčs, chleba 1 kg – 2,60 Kčs, rohlík á 0,30 Kčs, vajíčko á 1Kčs, máslo
1 kg – 38 Kčs. Nápoje: limonáda 0,50 Kčs, pivo 10°- 1,40 Kčs, pivo 7°- 0,80 Kčs, víno
1 litr – 8 Kčs a více. Zelenina: 1 kg cibule – 3,20 Kčs, zelí – 0,80 Kčs, okurky – 2,10 Kčs,
brambory – 0,60 Kčs, rajčata – 5 Kčs, česnek – 25 Kčs, jablka od 2,50 Kčs, hrušky od 2 Kčs,
švestky od 2 Kčs.
Lidová rčení našich předků a pranostiky lidu.

PROSINEC Zimavý, sněhovitý prosinec připovídá požehnaný, úrodný rok.
Po svaté Baruši, střez nos i uši.
Jak vánoce obílí stromy sněhem, tak posype je jaro květem.
Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté.
Když vítr na Štěpána fouká, s málem na nás víno kouká.
LEDEN

Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o skok dále.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy zato.
Na jméno Ježíš, ke kamnům nejblíž.
Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.
V lednu-li mnoho prší a málo sněží, z polí, luk a zahrad málo se těží.

ÚNOR

Když únor vodu spustí, v led mu ji březen zhustí.
Svatá Háta bývá na sníh bohata.
O svaté Dorotě, uschne košile na plotě.
Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak bude dlouho po
Hromnicích mlčeti.
Svatý Matěj zimu tratí, nebo bohatí.
Dokončení příště 					
Burget Rostislav st.
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BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme všem, kteří v měsících prosinci roku 2018,
lednu a únoru roku 2019 oslaví svá výročí narození.
Přejeme vám, abyste následující léta prožívali ve zdraví, klidu
a spokojenosti a aby vás potkalo co nejméně životních strastí.

GB-geodezie, spol. s r.o.
Jedna z největších zeměměřických firem v ČR s nabídkou

komplexních geodetických prací









P r á c e v k a t a s t r u n e m o vi t o s t í
Geometrické plány
P o z e m k o vé ú p r a v y
Technické mapy
G e o d e t i c k é p r á c e ve v ý s t a v b ě
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

• Obracíme se na občany, aby také v průběhu letošní zimy pomohli v úklidu chodníků,
případně místních komunikací u svých nemovitostí. Posypový materiál je připravený
v dostatečném množství v plastových nádobách. Údržbu chodníků a místních komunikací u neobydlených nemovitostí bude zajišťovat obecní úřad. Plužení komunikací
bude zajištěno stejně jako v loňském roce.
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• Dále se obracíme na vlastníky automobilů, aby parkovali v průběhu zimního období,
pokud možno, mimo místní komunikace a usnadnili tak provádění zimní údržby
komunikací a svoz domovního odpadu.
• Provoz Sběrného dvoru ve Veselici bude v závěru roku 2018 omezen. Otevřen bude
naposledy v pátek 21. prosince 2018. Od 22. prosince 2018 do 4. ledna 2019 bude
uzavřen.
• Svoz popelnic bude v závěru roku beze změny. Svoz se uskuteční ve středu 26. 12.
2018.
• Svoz pytlů s tříděným odpadem bude v závěru roku beze změny. Svoz se uskuteční
v pondělí 31. 12. 2018.
Obecní úřad
KALENDÁŘ AKCÍ NA PROSINEC 2018 – LEDEN 2019

Valná hromada ................................................................. čtvrtek 27. 12. 2018
Valná hromada SDH Vavřinec ve Společenské místnosti ve Vavřinci,
začátek v 17.00 hod.
Valná hromada .................................................................... pátek 28. 12. 2018
Valná hromada SDH Suchdol v budově Osadního výboru,
začátek v 18.00 hod.
Vycházka po okolí ............................................................ sobota 29. 12. 2018
Pořádají TS Vavřinec, sraz v 9.00 hod. u kapličky.
Předsilvestrovský fotbálek ............................................... neděle 30. 12. 2018
Pořádá TJ Vavřinec, začátek v 9.00 hod.,
drobné občerstvení zajištěno v klubovně TJ.
Silvestr na rozhledně . ..................................................... pondělí 31. 12. 2018
Pořádá SDH Veselice od 10.00 do 15.00 hodin.
Silvestrovské setkání v Muzeu včelařství ve Veselici ..... pondělí 31. 12. 2018
Pořádá Svaz žen Veselice, začátek v 17.00 hod.
Valná hromada ..................................................................... sobota 5. 1. 2019
Valná hromada SDH Veselice v Muzeu včelařství ve Veselici,
začátek v 18.00 hod.
Valná hromada ................................................................... sobota 12. 1. 2019
Valná hromada TJ Vavřinec ve Společenské místnosti ve Vavřinci,
začátek v 18.00 hod.
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Členská schůze Svazu tělesně
postižených ve Vavřinci

8
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Vánoční tvořivá dílna
v Suchdole

Lampionový průvod v Suchdole
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Betlém ve Vavřinci
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