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Obec Vavřinec přeje svým občanům klidné
a bohaté Vánoce a vše nejlepší do roku 2017
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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
letošní poslední číslo Informačního zpravodaje jde do tisku právě v době, kdy okolní
krajinu pokryl bílý sníh, který by mohl podle předpovědi snad vydržet až do Štědrého
dne. Uvidíme, jaká bude skutečnost, ale každopádně není nad bílé Vánoce!
V závěru posledních několika roků se již v naší obci stalo tradicí, že na přelomu listopadu
a prosince si připomínáme přicházející Vánoce při slavnostním rozsvěcování vánočních
stromů. Dovolte, abych na tomto místě poděkoval všem, kteří se přičinili o to, že jsme se
měli možnost i letos opět potkat, shlédnout připravená vystoupení našich nejmenších a při
tom třeba i pohovořit a zahřát se některým z připravených teplých nápojů.
Závěr roku, ale také bývá příležitostí poohlédnout se za tím, co se v obci během roku
událo. Jsem velice rád, že se stále daří ve všech místních částech organizovat tradiční poutě,
či hody, jak je někdo zve, které vždy byly, a věřím, že i nadále budou největším svátkem
v našich obcích. Stále oblíbený je nadále i tradiční Velikonoční jarmark ve Veselici, který
se v příštím roce uskuteční v sobotu 15. dubna. Velkou radost mám i ze dvou velkých
sportovních událostí organizovaných v obci a majících nadregionální význam. Tedy
soutěže v požárním sportu pro mladé hasiče ve Vavřinci a běžeckých závodů Lesem polem
organizovaných jak pro ty nejmenší, tak pro dospělé, ve Veselici. Vysoce hodnotím i práci
s mladou generací v TJ Vavřinec a OB Veselice. Ale věřte, že mě potěší i informace o tom,
že se např. do herny stolního tenisu ve Veselici těší většina družstev z okresních soutěží,
které zajíždí do Veselice k soutěžním zápasům. Tím důvodem je podle jejich mínění to, že
hernu hodnotí jako jednu z nejlepších na okrese.
Samozřejmě, že těch akcí v našich obcích bylo mnohem více, ale mým cílem nebylo zde
uvádět jejich výčet. Pro mě je potěšitelné především to, že jejich organizátory byly jednotlivé
místní spolky a věřte, že tomu není takto všude. Mnohde je to jen na těch pár aktivních
zastupitelích, bez nichž se v obci neuskuteční žádná akce. Proto děkuji všem vám, členům
místních spolků, kteří v našich obcích obětujete svůj čas ve prospěch druhých.
Zároveň chci velmi poděkovat za dosavadní spolupráci i všem, kteří přispívají svými
články a fotografiemi do našeho informačního zpravodaje. Věřím, že za jeho vydávání je
vděčná většina z vás, ale také věřím, že zpravodaj bude pro budoucí generace vyhledávaným
zdrojem informací o životě jejich předchůdců.
Závěrem mě dovolte, abych Vám všem popřál jménem členů zastupitelstva obce
a jménem svým štědré Vánoce, hodně rodinné pohody a klidu v závěru letošního roku,
veselého Silvestra a do roku 2017 především zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Miloslav Novotný, starosta obce
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Usnesení ZO Vavřinec ze zasedání dne 31. 10. 2016

• Zastupitelstvo obce Vavřinec ruší své usnesení č. 6/ZO10-16 ze zasedání dne 19.9.2016.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec ukládá starostovi obce zaslat na město Blansko žádost
o předložení návrhu nové veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s účinností
od začátku roku 2017.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 schválené Radou
obce na jejím zasedání dne 17.10.2016, ve výši 100 tis. Kč na straně příjmů i výdajů.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 19 680 Kč
p. Aleši Hejčovi, bytem Vavřinec 120, za práce provedené při údržbě věřejných prostranství v obci v průběhu měsíce září a říjen 2016.
Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 14. 11. 2016

• Rada obce Vavřinec souhlasí se zadáním zakázky na zpracování projektové dokumentace
na akci „Stavba víceúčelové budovy v Suchdole“ ing. Blance Sopouškové.
• Rada obce Vavřinec souhlasí se zadáním zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy sportovního areálu ve Veselici“, společnosti ATELIER
TECL, s. r. o., Strž 544/1, Štyřice, 63900 Brno.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí oznámení VAS a. s. Boskovice o zahájení prací
dne 14.11.2016 na obnově vodovodního řadu mezi Veselicí a Suchdolem a o vstupu
na pozemek p. č 1248 a 1340, vše k. ú. Veselice na Moravě, jejichž vlastníkem je obec
Vavřinec.
• Rada obce souhlasí s ukončením nájmu dohodou u bytu č. 2 ve víceúčelové budově
ve Vavřinci k termínu 15.11.2016, o které požádal stávající nájemce p. Jan Nedoma.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
s jednorázovou úhradou ve výši 1 500 Kč mezi obcí a společností E. ON Distribuce,
a. s., se sídlem F. A. Gerstena 2151/6, 37049 České Budějovice, řešící uložení zemního
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kabelu od přípojky NN v pozemku 474/1 k pozemku p. č. 449/2, vše k. ú. Veselice
na Moravě, na němž manželé Radim a Lucie Dvořáčkovi, bytem Rodkovského 23,
Blansko, připravují výstavbu RD.
Rada obce Vavřinec schvaluje rozpočtového opatření č. 7/2016, kterým se navyšují příjmy
obce o částku 37,8 tis. Kč a současně navyšují výdaje o částku 83,3 tis. Kč s tím, že rozdíl
obou částek bude krytý použitím nezapojených finančních prostředků z roku 2015.
Rada obce Vavřinec schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu č. 1/2012, kterým se
prodlužuje nájem bytu č. 1 ve víceúčelové budově ve Vavřinci pro nájemce p. Otomara
Kučeru, do 31.12.2017.
Rada obce Vavřinec schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu č. 7/2008, kterým se
prodlužuje nájem bytu č. 6 ve víceúčelové budově ve Vavřinci pro nájemce pí. Ludmilu
Mynaříkovou, do 30.11.2017.
Rada obce Vavřinec schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu č. 1/2015/SNB, kterým
se prodlužuje nájem bytu č. 1 ve víceúčelové budově ve Veselici pro nájemce p. Milana
Kalluse, do 22.12.2017.
Rada obce Vavřinec schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu č. 2/2015/SNB, kterým se
prodlužuje nájem bytu č. 2 ve víceúčelové budově ve Veselici pro nájemce p. Rastislava
Juríka, do 20.12.2017.
Rada obce Vavřinec schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu č. 4/2015/SNB, kterým se
prodlužuje nájem bytu č. 4 ve víceúčelové budově ve Veselici pro nájemce pí. Naděždu
Trávníčkovou, do 20.12.2017.
Rada obce Vavřinec schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu č. 5/2015/SNB, kterým
se prodlužuje nájem bytu č. 5 ve víceúčelové budově ve Veselici pro nájemce p. Zdeňka
Vybíhala, do 21.12.2017.
Rada obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu č. 6/2015/SNB, kterým se prodlužuje nájem bytu č. 6 ve víceúčelové budově ve Veselici pro nájemce p. Martina Švancary,
do 21.12.2017.
Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 7. 12. 2016

• Rada obce Vavřinec bere na vědomí souhlasné stanovisko SÚS Blansko k záměru obce
na odstranění budovy bývalé hasičské zbrojnice a knihovny ve Veselici.
• Rada obce bere na vědomí informaci místostarosty obce o tom, že se s manžely Dvořákovými z Vavřince čp. 57 dohodl na způsobu úpravy odtokové roury z obecní kanalizace,
vedoucí přes jejich zahradu do vodní nádrže ve Vavřinci, a to formou hradítka z nerezového
plechu.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o nájmu mezi obcí a p. Hynkem Štrajtem, bytem
Sloup 156, na pronájem pozemku p. č. 2174, k. ú. Vavřinec na Moravě, za smluvní cenu
34 Kč/1 m² s dobou určitou v trvání 5 roků s účinností od 1.1.2017.
• Rada obce Vavřinec souhlasí se zbudováním vodovodní přípojky k novostavbě RD
na pozemcích p. č. 310/2 a 310/3, jejím napojením na vodovodní řad umístěný v pozemku
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p. č. 181/12, vše k. ú. Vavřinec na Moravě, před vodomoměrnou šachtou před RD čp. 152
a jejím ukončením vodoměrnou šachtou na pozemku p. č. 310/2, případně souhlasí
s umístěním vodoměrné šachty na pozemku p. č. 181/12 s tím, že si stavebník zajistí
šachtu proti poškození projíždějícími vozidly.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí informaci starosty obce o obdržených cenových
nabídkách, zpracovaných p. Gricem ze Senetářova, na rekonstrukce pomníku padlých
ve Veselici, 2 pomníků padlých a sochy sv. Vavřince ve Vavřinci, zpracovaných za účelem
podání žádosti o příspěvek na jejich rekonstrukce na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Usnesení ZO Vavřinec ze zasedání dne 15. 12. 2016

• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním
poplatku za odpady na rok 2016 s výší poplatku 450 Kč na poplatníka a rok.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje Rozpočtový výhled obce Vavřinec na období
2017– 2018.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje rozpočtové provizorium na I. Q 2017.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem Blansko na dobu neurčitou.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016, provedené
Radou obce Vavřinec na jeho zasedání dne 14.11.2016, kterým se navyšují výdaje
o částku 83,3 tis. Kč a příjmy navyšují o 37,8 tis. Kč s tím, že rozdíl obou částek
ve výši 45,5 tis. Kč bude krytý z přebytku hospodaření za rok 2015.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016, kterým se ponižují
výdaje o částku 1 839,1 tis. Kč s tím, že se uvedená částka ponechá prozatím na běžném
účtu obce.
• 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 2016.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 35 000 Kč
TJ Vavřinec na činnost v roce 2016.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4 320 Kč
p. Aleši Hejčovi, bytem Vavřinec 120, za práce provedené při údržbě věřejných prostranství v obci v průběhu části měsíce listopadu 2016.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí a manželi
Lucií a Radimem Dvořáčkovými z Blanska, jejímž předmětem je umožnění zbudování
sjezdu a zbudování přípojky vodovodu a přípojky NN, to vše na pozemku p. č. 474/1,
k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 449/2, vše k. ú. Veselice na Moravě.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
přednesenou předsedou výboru ing. Zdeňkem Kakáčem.
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Územní plán Vavřinec – zastavitelné plochy

Územní plán Vavřinec (ÚP) byl vydán Zastupitelstvem obce Vavřinec dne 31.01.2014
Opatřením obecné povahy, s nabytím účinnosti ke dni 18.02.2014. Územní plán stanovuje
základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezení zastavěného
území, zastavitelných ploch a ploch přestaveb, veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a dále stanoví podmínky pro využití těchto
ploch a koridorů. Územní plán se pořizuje podle zákona č.183/2006 Sb., v platném znění
(stavební zákon), a jeho prováděcích vyhlášek. ÚP je složen z tzv. výrokové části, kterou
vydává zastupitelstvo obce a z odůvodnění celkového řešení zahrnující rovněž vyhodnocení
stanovisek dotčených orgánů, připomínek a námitek. Územní plán je podle §43 stavebního
zákona závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
Jak již bylo výše uvedeno, součástí řešení ÚP je rovněž vymezení zastavitelných ploch.
Zastavitelnou plochou se podle §2 stavebního zákona rozumí plocha vymezená k zastavění
v územním plánu. V ÚP Vavřinec jsou navrženy zastavitelné plochy pro bydlení (10,65 ha),
rekreaci (0,52ha), občanské vybavení (0,8ha), výrobu (1,22 ha) a dopravu (0,167 ha).
Zastavitelné plochy jsou vyznačeny ve výkresu Základního členění a v Hlavním výkrese
ÚP Vavřinec. Zastavitelné plochy by měly být postupně naplňovány.
Územní plán musí být podle §55 stavebního zákona pravidelně vyhodnocován v intervalu
4 roků prostřednictvím tzv. Zprávy o uplatňování územního plánu. Součástí vyhodnocení
je i prověření naplňování zastavitelných ploch. ÚP Vavřinec bude poprvé od jeho vydání
vyhodnocován nejpozději ve druhé polovině roku 2017. Zpráva o uplatňování ÚP se
projednává s veřejností a dotčenými orgány a schvaluje ji Zastupitelstvo obce.
Pokud bude zjištěno, že zastavitelné plochy nejsou postupně zastavovány, může Obec
prostřednictvím změny územního plánu, která bude součástí Zprávy o uplatňování, nevyužité
zastavitelné plochy vyřadit z ÚP a případně je nahradit novými. Při vyřazování ploch je
však nutno vzít v úvahu i ustanovení §102 stavebního zákona týkající se náhrad za změnu
v území. Podle tohoto ustanovení vlastníkovi, kterému vznikla prokazatelná majetková újma
v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu, náleží
náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi
pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty
pozemku, který slouží k zajištění závazku. Náhrada však vlastníkovi podle §102 odst.2)
nenáleží po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, pokud v této
lhůtě nedojde k nabytí účinnosti územní rozhodnutí o umístění stavby (i územní souhlas)
rozhodnutí je platné nebo pokud před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní rozhodnutí a smlouva je účinná.
Územní plán Vavřinec je uložen v tištěné podobě na Obecním úřadu ve Vavřinci a u Pořizovatele, tj. na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu
Blansko, odbor stavební úřad a dále v elektronické podobě na odkaze:
http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/582603
Ing. Arch. Zita Řehůřková, SÚ Blansko
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍ KNIHOVNY VESELICE
Mikuláš v KD Veselice

V pondělí 5. prosince ožil sál víceúčelové budovy ve Veselici dětmi. Než ho však
navštívil Mikuláš se svojí družinou, musely děti splnit několik úkolů a nasbírat plnou
kartičku razítek. Až pak si zasloužily sladkou nadílku, ale i počerněnou tvář od čerta. Další
odměnou pak byla pohádka v knihovně. Rodiče si tak mohli v klidu posedět a občerstvit se.
Poděkování za zajištění akce patří OV Veselice, rodině Švancarové i šikovným maminkám,
které dětem soutěže přichystaly.
Vánoce v knihovně

V pátek 9. prosince knihovnu provoněl včelí vosk. Na našem tradičním předvánočním
setkání si z něho děti vytvořily svíčky, kterými jistě obdarují své blízké. Po tvoření jsme
si rozkrojili jablíčka, zapálili svíčky, zazpívali koledy a ochutnali cukroví od maminek.
A co by byly Vánoce bez pohádek, ty přišly na řadu na závěr vánoční knihovny, letos
již naší desáté.
–––  CHYSTANÉ AKCE  –––
Beseda o bylinkách, zdravé stravě a homeopatii

V sobotu 21. ledna vás do knihovny srdečně zve paní Jana Leinweberová, a to na povídání o bylinkách a stravě v zimních měsících, přiblíží nám i homeopatii, která je jejím oborem
a poradí, které léky je dobré mít v lékárničce, abychom podpořili naše tělo v horečnatých
onemocněních, nachlazeních a při úrazech. Na besedě ochutnáte bylinkové čaje (budou
i k zakoupení) a nezapomeňte s sebou vzít i vaše osvědčené domácí recepty na léčbu neduhů
pro vzájemné obohacení. Začátek povídání je v 18 hodin.

Indonésie očima cestovatelky Dáši Důbravové

O zážitky z cest po krásné ostrovní zemi – Indonésii – se do knihovny přijde podělit
paní Dáša Důbravová z Blanska. Poznáme tak pohodové a přívětivé obyvatele, krásné
pláže, památky, bohatou faunu a flóru, kulinářské speciality a mnohé další. Dejte sbohem
pochmurnému zimnímu počasí a vydejte se prostřednictvím besedy vstříc písčitým plážím,
tyrkysovému moři a hřejivému sluníčku! Přesné datum konání bude zveřejněno.
Tvořivé čtvrtky v knihovně

I po novém roce budeme pokračovat v našem pravidelném čtvrtečním setkávání (každý
sudý týden). Děti i maminky si už do knihovny cestu našly a za letošní rok si tak mohly
udělat plno krásných výrobků a nejen to, knihovna se stala místem pro setkání s kamarády
a místem dětských her. Maminky si ve čtvrtek popovídají, přinesou nové nápady a rády se
připojí ke tvoření. Témata pro příští rok budou vybírána podle ročních období, venkovských
zvyků i tradičních svátků.
-6-
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POKRAČOVÁNÍ Z KNIHY ROBERTA SEDLÁKA
Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí

(převyprávěné paní Bařinovou z Vídně)
Příběh ponocného z Veselice

Jedné sobotní noci, když ve vsi dávno všechno ztichlo a i v hospodě u Vašíčků vyhasla
poslední louč, kromě nějakých hladových psů štěkajících u vrátek, nebyla venku živá
duše. Jen jedna dýchavičná postavička, starý ponocný Matěj vycházel z domu za službou
do nočního chladu. Jako vždy cosi nespokojeně bručel, i když neměl žádné posluchače
kromě usměvavé tváře měsíce hodně vysoko na nebeské klenbě. Mnohokrát si bral svého
nočního kolegu za svědka při různých příhodách a nejednou na jeho adresu prohodil, že
oba mají vlastně stejnou práci.
Byla květnová noc a mírný vánek roznášel noční tmou vůni kvetoucích třešní po všech
cestách, kudy Matěj kráčel. Již dvakrát obešel celou dědinu od Bařiny na Vépostek
k Pazderni, odtud na Zárebničí a zpět do dědiny, k usedlosti s číslem dvě, kde stála obecní
zvonice. U každé chalupy byla ještě hromada chvojí z loňského podzimu. Na jednu z nich
se uložil, hleděl ke hvězdám a vzpomínal na příhody z dlouhého ponocování. Pochvaloval
si, jak je dobré být nebojácný, srdnatý, umět se každému nebezpečí postavit a křikem si
pomáhat. Kdysi slyšel, že i dravá šelma prý na bázlivého a němého dřív zaútočí.
Vytáhl z kapsy větší kus chlebové kůrky, začal ji žvýkat, pak vstal a pomalu kráčel
k domovu. Musí se podívat kolik je hodin, aby je mohl odtroubit. Udělal jen pár kroků
a uviděl z Úvozu přicházet muže. Odhodil troubu, shodil píku z ramene, uchopil ji do rukou,
postavil se do obranné pozice proti příchozímu a se zvýšeným hlasem pronášel:
„Kam jdeš, co zde chceš, kdo jsi? ” Jeho úřední formuli ozvěna ještě dvakrát zopakovala. Po chvilce muž odpověděl: „Jdu za tebou, protože jiného zde nevidím. Jsem dobrý
chlap.”
Matěj odtušil: „Jdi k čertu, já ve službě neznám žertu. V naší dědině nemá cizí v noci
co pohledávat, tady leckdo nesmí běhat. Co chceš? Ponocný musí vědět víc, sic dám ran
na tisíc.” Muž pochopil, že ponocný počestné obce veselické je ve službě přísný a pomyslel si. Konečně, takoví ponocní mají být k ochraně životů a majetků svých bližních. Je
známo, že noční zloději a paliči nejsou žádná nemluvňátka a přistiženi při činu dovedou
člověka i zabít.
„Obdivuji tebe, tvé hrdinství v pokročilém věku, mohu tebe jen pochválit za dobro
občanům konané a jakému nebezpečí se vystavuješ za nějaký ten groš.” Neznámý pokračoval dál: „Chci k tobě upřímný být, nesnáze ti nečinit. Abys věděl, představuje se ti
v muže přeměněný hastrman, bývalý na rybníku boskovském, nyní na katastru těšovském,
v Rybníčkách bydlící. Z pověření našeho vodního cechu jsme povinni po uplynutí půl
století odstěhovat se do jiného rybníku. Zdejší předchůdce byl přestěhován do rybníka
pod hradem plumlovským.”
Matěj příliš nesledoval mužův proslov, spíše každý jeho pohyb a stále byl připraven
k obraně. Muž pokračoval:
„Zanech zlých úmyslů a domněnek, podej mi ruku. Nemám a neměl jsem nikdy zlých
úmyslů, to je hastrmanům cizí. Obcházím svůj obvod, abych poznal okolí a lidi samé.
-7-

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

prosinec 2016

My je rozlišujeme na dobré, zlé, bohaté, chudé, štědré, sobecké, tiché, výbojné, důvěřivé
a klevetivé.” Při posledních slovech natahoval k Matějovi ruku a ten ji přijmul.
Neznámý sáhl do kapsy vesty, vytáhl cínovou lahvičku, podal ji Matějovi s podotknutím,
že režná kořalka v ní je silná, aby si přihnul. Ten neodolal a obsah tekutiny v něm brzy
zmizel. Muž se jen smál a povídal: „Tobě by rodiče nemohli dát žádný majetek.” Matěj se
ohradil, že po chudých rodičích neměl co dědit, že slouží jako jeho otec kdysi za naturálie
a občas i s ostudou. Režná mu trochu rozvázala jazyk, tak ubral na přísnosti a přidal
na povídavosti: „Jako posledně, kdy před zabitím kozla na haldamáš mu nechali obecní
výboři zazpívat rakouskou hymnu. Já se k události připletl, nedozpíval ani celý verš, ale
opletačky byly na světě.”
Matěj vytáhl z kapsy tabák, nacpal fajfku a zapaloval křesáním. Muž mu odsekl a začal
ponocného poučovat:
„Vy panské bytosti, mezi všemi tvory vyvolené, nemáte nikdy a ničeho dost. Víš, že
kořalka je jed, který vám lidem přináší mnoho zla a hříchů. Myslel jsem, že pracujete pro
dobro a vše užitečné, ale není tomu tak! ” „Ty toho tak víš, jen se povaluješ, nic neděláš
a chytrý jsi jako moje stará. Ta taky všechno ví, ale putynku nebo škorně spravit nedovede.
Měl bys napřed ukázat, co vůbec umíš,” rozohnil se Matěj.
Jen to dořekl, něco zasvištělo, neznámý muž tleskl rukama, odrazil se od země, vyskočil
a ztratil se. Hned na to dopadl na zem pravý hastrman v celé parádě. Matěj leknutím
upadl, upustil fajfku a zvolal: „Panno Maria Sloupská, stůj při mně, já již mnoha lidem
pomohl! ” Snad i vypitá režná přispěla k tomu, že se nemohl hned vzpamatovat, ale pak
si začal hastrmana pečlivě prohlížet. Byl vysoký asi půl druhého lokte, měl velkou hlavu
z níž visely dlouhé vlasy, jakoby několik z několika klubek lnu vytvořených. Vrásčitý obličej
se podobal smrkové kůře, oči svítily jako svíce.
Též konce drápů na nohou a rukou světélkovaly, mezi prsty se nacházely plovací rudé
blány. Celé tělo měl pokryto zelenými visícími řasami. Hastrman si pobrukoval neznámá
slova a hleděl k východu odpočívajícího slunce, k souhvězdí Býka.
Matěj ve svém chování začal couvat” „Vzácný pane, nic ve zlém, můžete-li, odpusťte
chudému ponocnému.” Hastrman zapísknul, pořádně se zablesklo a znovu z něho byl
onen neznámý, který pravil: „Vím od kamaráda, že jsi dobrý člověk. Potřeboval bych
tvé přátelství, abych se dozvěděl o dobrotě zdejších lidí, ale i o jejich provinění. Prvním
pomohu, druhé potrestám. A šetři si zdraví, plíce ti vrzají jako starý měch varhan. Vyvaruj
se líbivých řečí lidí, nechoď, kam tě nezvou. Nemusíš se bát mrtvých a nenarozených, ale
svých spoluobčanů. Chlapské rubáše a suknice žen se mění jak barva chameleona. Takoví
jste vy lidé, v naší říši něco takového není.”
Hastrman držel dál svoji přednášku a Matěj jen naslouchal. „Mezi námi každý druhem
je, neznáme přetvářku, faleš, nikdo nezná slovo „mé”. Patříme k cechu mlynářskému se
znakem mlýnského kola v modrém poli, pod korouhve hastrmanské. Mnoho bych ti mohl
o nás, hastrmanech, vyprávět a věz. Musím opravit tvé mínění, že se povalujeme. Jsme
činní na místech přírodou nám vykázaných. Ty a tvoji soukmenovci o tom nic nevíte.
Udržujeme život ve všech vodách, aby byl jistý počet štik, vyder, aby jeden druhého
živočicha nevyhubil. Bdíme nad vodním ptactvem, raky, čistotou vody, učíme žáby zpívat,
aby v noci dělaly dirigenty. Všechny vodní obyvatele upozorňujeme na přívaly vod, jsme
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jim za kmotry při křtinách, svědky na svatbách. Jeden hastrman má na starosti na šest
loktů hlubokou vodu.”
Matěj naslouchal vodopádu slov a zpráv bez mrknutí oka. Hastrmanovi možná vypršel
čas pro přeměnu v mužskou podobu na povídání s Matějem nebo usoudil, že toho na poprvé
řekl až dost a své povídání zakončil: „Pro dnešek se s tebou loučí zkušený hastrman, který
přečkal hodně Velkých pátků, třicet osm člověčích přestupných let.”
Zde příběh končí.
Matěj se snad vrátil domů v pořádku, plný myšlenek a nových dojmů, neznámý
hovorný muž zmizel a v hastrmanské podobě se ztratil v rybníku. Ponocný dávno dosloužil
a hastrman možná pobývá v místním rybníčku dodnes. Až uplyne pět set let jeho služby,
poputuje, dle hastrmanských předpisů, do vod jiných.
––– ZIMNÍ RECEPTY –––

Zajímavé recepty do pravidelné rubriky jsem tentokrát hledala na internetu. Jednu z webových stránek Recepty dětem, kterou pravidelně navštěvuji a moc se mi líbí, vytváří blogerka
Gabriela Sedláková z nedalekého Senetářova. Ve svých receptech zahrnuje do klasických
jídel zdravější alternativy, vaří z regionálních a sezónních surovin a nechybí ani zdravé
recepty pro děti. Najdete je na http://receptydetem.cz. O tom, že jsou to recepty opravdu
zajímavé, svědčí umístění v soutěži Blogerka roku 2016 v kategorii food. Se svolením
paní Sedlákové jsem vám vybrala tři recepty (v úplném znění na webu), třeba vás zaujmou
a obohatí sváteční stůl.
Zimní pečený čaj

Ingredience: 1 ananas, 3 – 4 pomeranče, 2 citrony, kousek (dle chuti)  zázvoru, 6 kávových
lžiček skořicového cukru (nejlépe domácího)
Prudkého ochlazení si musel povšimnout snad už každý. V těchto dnech je tedy potřeba
se prohřát i zevnitř, k čemuž jsou výborné čaje a teplé nápoje (pozor, ne příliš horké!). My
jsme už před hodně dlouhou dobou podlehli pečeným čajům, které jsou úžasné v tom, že
během léta můžete zpracovat velkou úrodu ovoce. Teď v zimě si ale doma můžete připravit
i zimní verzi. Jinak, víte co na těchto čajích mám nejraději? Když vypiji čaj a můžu sníst
to teplé ovoce, které zůstalo dole. Žádný odpad.
Postup: Ovoce si očistíme, oloupeme a nakrájíme na kostičky. Posypeme cukrem, promícháme a dáme péct do předem vyhřáté trouby na 180 °C.
Vzhledem k tomu, že je zázvor velice výrazný a silný, tak jsem pekla ovoce ve dvou zapékacích miskách s tím, že do jedné jsem dala zázvoru jen minimum (tato verze je vhodná
pro děti) a do druhé si zázvoru dopřála.
Po upečení přendáme do sklenic. Pokud chceme čaj uchovat déle, zvolíme menší skleničky,
uzavřeme je a otočíme přes noc dnem vzhůru. Osobně si ale myslím, že čaj zmizí vždy
hodně rychle.
Podávání: dáme pár lžiček čaje do sklenice nebo hrnku a zalijeme horkou vodou.
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Jablečný krambl

Ingredience:5 jablek (1 na 1 porci), 2 zarovnané polévkové lžíce medu, kávové lžičky
skořice mleté, plátek (cca 20 g)  másla, 100 g ovesných vloček, 100 g pohankových vloček,
80 g polohrubé mouky, 120 g másla, 80 g třtinového cukru, 1 zarovnaná polévková lžíce
domácího vanilkového cukru
Žádné těsto – jen ovoce a drobenka, moje vylepšená drobenka. Dezert, který jsme si
doma zamilovali a naše návštěvy také. Ovoce se dá měnit podle sezóny a drobenka dle
toho, jaké máte doma vločky.
Postup: Rozehřejeme troubu na 200 °C. Jablka umyjeme a vykrojíme jádřince. Nakrájíme
na větší kostičky. Na másle je osmahneme, zasypeme skořicí a jakmile trochu změknou,
přidáme i med (pokud máme meduňky dostatek, můžeme přidat pár lístků i přímo do jablek).
Promícháme a naplníme do zapékacích misek (pokud nemáme malé zapékací misky, můžeme
použít jednu větší).
Smícháme vločky, mouku, máslo a cukry a rukama propracujeme na drobenku. Musí se
nám vytvořit malé hrudky. Tou zasypeme jablka. Dáme péct do trouby zhruba na 25 minut.
Podáváme ještě teplé (ne horké). Můžeme přidat domácí šlehačku/jogurt a lístky meduňky
nebo máty.
Tip: u nás máme rádi dostatek drobenky, takže jí dělám trochu více. Udělejte si kramblu více,
druhý den ráno dejte na 5 minut ohřát do trouby, přidejte bílý jogurt a máte chutnou snídani.
Pečené kuřátko na jablkách s jalovcovou omáčkou

Ingredience: 1 očištěné kuře, 125 g másla, 1 kg jablek, 2 cibule, sůl, nové koření, celý pepř,
jalovec, bobkový list
Na dokončení omáčky: 100 g másla, 200 ml 31% smetany
Po dlouhé době jsem se opět inspirovala tradičním staročeským receptem, tentokráte
ze západních Čech. Musím uznat, že to bylo naprosto výborné. Přidání jalovce dá kuřeti
naprosto jinou chuť, než jsme zvyklí.
Postup: Očištěné kuře osolíme zvenku i zevnitř. Naplníme je máslem a jablky zbavenými
slupky a jádřinců. Vložíme do pečicí nádoby. Přidáme očištěnou a jemně nakrájenou cibuli,
bobkový list, nové koření, celý pepř, máslo a jalovec.
Podlijeme horkou vodou a dusíme kuře nejdříve zakryté, poté odkryjeme – na 220 °C.
Celkem pečeme asi 45 – 65 minut (záleží na stáří kuřete, a také zda máme domácí či
kupované). Upečené kuře vyjmeme ze šťávy, kterou poté rozmixujeme a přidáme smetanu.
Naporcované kuře servírujeme s jablky a omáčkou.
Hezké chvíle u svátečního stolu, v klidu, pohodě a se svými nejbližšími.
Dětem bohatou nadílku a do roku 2017 hodně zdraví přeje
Olga Hájková
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VOŇAVÉ BYLINKOVÉ ČAJE

Moji milí,
začíná období dlouhých zimních večerů, a tak bych vám ho ráda provoněla rostlinkami
z letních palouků a zahrad. Namíchala jsem barevné čajové směsi, které vám mohu zaslat
nebo si můžete přijít se sklenicí a já vám odvážím.
(Jana Leinweberová, 731 486 178, janeleinweberova@gmail. com, Vavřinec 66)
ORANŽOVÝ ČAJ

svízel syřišťový, měsíček lékařský, smetánka lékařská
protizánětlivý a hojivý na bolavá bříška
ZELENÝ ČAJ

kopřiva dvoudomá, heřmánek pravý, prvosenka jarní, plicník lékařský,
jahodové listí – odhleňující, ochraňuje plíce
ZLATÝ ČAJ

bez černý, lípa srdčitá, kopřiva dvoudomá
zimní prohřívající, velký pomocník při horečkách
BÍLÝ ČAJ

hloh obecný, meduňka lékařská, sedmikráska, levandule lékařská
léčí srdíčko a duši povznáší
RŮŽOVÝ ČAJ

třezalka tečkovaná, kontryhel obecný, řebříček obecný, růžička, kokoška
pastuší tobolka – játra silně očišťuje, ženské tělo uzdravuje
ČISTÝ TŘEZALKOVÝ ČAJ

třezalka tečkovaná z mé louky divoké
vyháněčka všeho umělého, každého divocha ukonejší
Cena 50gramového sáčku je 50,- Kč.
Skladovat doporučuji na tmavém a chladném místě, nejlépe uzavřené ve skle.
Maximální trvanlivost do jara 2017.
Krásné svátky do všech chaloupek a skrýší přeje Jana Leinweberová.
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Mateřská  škola Vavřinec

V Mateřské škole ve Vavřinci je v letošním školním roce 2016/2017 zapsáno celkem
28 dětí. Z tohoto počtu je 12 děvčat a 16 chlapců. Děti, které MŠ navštěvují, jsou z obcí
Vavřinec (13), Veselice (7), Suchdol (3) a Nové Dvory (3), Petrovice (1), Těchov (1).
U zápisu pro školní rok 2016/2017 bylo podáno 14 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Z kapacitních důvodů, zohledněním kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v MŠ Vavřinec pro školní rok 2016/17 a dle §50 zákona č. 258/2000 Sb., bylo
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Vavřinec přijato 9 dětí a současně vydáno
i pět rozhodnutí o nepřijetí.
Zřizovatelem MŠ – Obcí Vavřinec, byla pro školní rok 2016/2017 udělena vyjímka
z počtu dětí. V porovnání s minulým školním rokem 2015/2016 se počet zapsaných dětí
nezměnil. Pro školní rok 2016/2017 nebyly uděleny žádné odklady školní docházky.
Do 1. třídy ZŠ Sloup odešlo 9 školáčků – tři chlapci (1 z Vavřince, 1 z Veselice, 1 ze
Suchdolu) a šest děvčat (5 z Vavřince a 1 z Veselice).
Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2016/2017 stanovena opět ve výši
250 Kč. Tyto finanční prostředky jsou zahrnuty v provozních nákladech MŠ Vavřinec.
Kolektiv zaměstnanců zůstává nezměněn.
Stravování dětí probíhá stejně jako v minulém školním roce 2015/2016.
Vedoucí stravování je paní Jitka Ondroušková, vedoucí školní jídelny v ZŠ Sloup.
Z programu pro děti, rodiče i veřejnost v období od září do konce prosince 2016:
Akce v září:
1.9. Informativní schůzka pro rodiče
21.9. Medouškovo divadélko – Třikrát medvěd
29.9. Drakiáda
Fond Sidus – sbírka v MŠ Vavřinec vynesla částku 600 Kč
Knižní nabídka Nakladatelství Svojtka
Akce v říjnu:
11.10.
12.10.
25.10.
12.10.–2.11.

Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče – 1. lekce
Loutkové divadlo v MŠ – Pohádkový dědeček
Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče – 2. lekce
Knižní nabídka z Knižního velkoobchodu

Akce v listopadu:
2.11.
3.11.
7.11.
8.11.
13.11.

Návštěva Domu přírody – Skalní mlýn
Podzimní dílna pro děti a rodiče
Medouškovo divadélko v MŠ
Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče – 3. lekce
Vítání občánků – vystoupení předškoláků
- 14 -
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22.11. Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče – 4. lekce
25.11. Divadlo v MŠ Sloup – Krakonošova mlha
26.11. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Veselici – vystoupení dětí
s programem
27.11. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci – vystoupení dětí
Akce v prosinci:
28.11.–6.12.
2.12.
5.12.
6.12.
8.12.
19.12.
19.12. – 22.12.
20.12.
21.12.
22.12.

„My jsme malí čertíci“– lidové zvyky a tradice v období Mikuláše
Vystoupení Kouzelníka se zvířátky
Návštěva Mikuláše v MŠ spojená s nadílkou
„Mikulášská“ – vystoupení dětí s programem pro Svaz tělesně
postižených. Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče –
5. lekce – pro nemocnost dětí zrušeno
Vysočany, kulturní dům – „Tetiny o zimě, o zpívání a o Vánocích“.
Vánoční stromeček v MŠ – zpěv koled a vánočních písní
„Těšíme se na Vánoce“ – společné prožívání radostného očekávání
Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče – 5. lekce
Vánoční tvořivá dílna pro děti – zdobení perníčků s paní Klímovou
Medouškovo divadélko v MŠ

Provoz Mateřské školy Vavřinec bude v období vánočních svátků uzavřen – od pátku
23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017. Provoz bude opět zahájen v úterý dne 3.
ledna 2017.			
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Vavřinec Eva Kaššaiová
INFORMACE ZE ZŠ SLOUP

Šťastné a spokojené svátky vánoční, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce přejí
všem rodičům, dětem i přátelům školy zaměstnanci ZŠ Sloup.
Obracíme se na všechny rodiče, žáky a přátele školy s prosbou o pomoc při zajištění
charitativní akce s názvem „Vánoční dárky do dětských a azylových domovů“. Pomozte
splnit vánoční přání dětem, které se nacházejí v tíživé sociální situaci. Věnujte jim dárek
a do středy 21. prosince 2016 ho doručte přímo do školy – na sekretariát anebo do kabinetu
výchovné poradkyně (Mgr. Michaela Matějková). Váš dárek udělá radost dětem v dětských
a azylových domovech v okolí školy. Děkujeme.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2016 a do školy děti nastupují v úterý
3. ledna 2017.
Srdečně zveme občany na školní ples. Ten proběhne v pátek 20. ledna 2017 od 20:00 hodin
v KD Sloup. Hraje Prorock2, vstupné činí 100 Kč, občerstvení a tombola budou zajištěny.
Dovolujeme si požádat o trpělivost s přechodně zhoršenými podmínkami výuky. V šesti
třídách na prvním stupni bude postupně vyměňováno linoleum, což s sebou přinese kom- 15 -
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plikace z důvodu stěhování nábytku a přesunů tříd. Žáci prvního stupně však kromě linolea
získají nový čtenářský a odpočinkový koutek a od prvních tříd také nový nábytek.
Zkuste si tipnout, kolik uvaří školní jídelna každý rok obědů. Kvalifikovaný odhad pro rok
2016 je celkem 84 tisíc jídel! Ještě větší překvapení je, že naše kuchařky pracují na původním vybavení, které je letos staré již 34 let. Po dohodě se zřizovatelem školy bude tedy
v průběhu července a srpna 2017 školní kuchyně kompletně modernizována. Náklady akce
odhadujeme na 2,5 milionu Kč.
Díky úspěchu projektu ve výzvě „Šablony IV“ (dostali jsme 960 tisíc Kč na podporu výuky
a inkluze) můžeme letos žákům nabídnout tři čtenářské kluby pro žáky 1.– 3. ročníku,
dva kluby zábavné logiky pro žáky 4.– 9. ročníku a pět doučovacích kroužků pro žáky
4.– 9. ročníku.
Plánujeme další kolo modernizací a oprav. Nyní se zaměříme na přírodopisnou a chemickou učebnu a také na počítačovou síť. Obě učebny by se svým vybavením již hodily
spíše do muzea. Proto se pokusíme dosáhnout na dotaci z programu IROP, který je určen
na budování kapacit škol. Na projektu pracujeme.

Vážení spoluobčané, vážení příznivci stolního tenisu.
Dovoluji si vás tímto informovat o průběhu letošní sezóny stolního tenisu, kdy naši obec
reprezentují dvě družstva, která nastupují v okresních soutěžích. „Áčko“ hraje nejvyšší
okresní soutěž RP I a „Béčko“ nastupuje v soutěži RP IV.
Družstvo „A“ po vynikajícím začátku sezóny začíná platit nováčkovskou daň, kdy se
začíná projevovat nezkušenost většiny hráčů našeho mužstva s touto soutěží. V herně
se hraje vynikající stolní tenis, na který je radost se dívat, ale v koncovkách setů zatím
bohužel chybí již zmíněná zkušenost a nedaří se proměnit rozhodující míče. I přes tuto
skutečnost se nám daří držet příčky, které zaručují udržení v soutěži pro další ročník, což
jsme si stanovili jako cíl této sezóny. Z jedenácti utkání se nám podařilo vytěžit devatenáct
bodů za dvě výhry a dvě remízy, což nás řadí na desátou příčku.
„Béčko“ naplňuje předsezónní předpoklady a pravidelně získává plný počet bodů.
Mladší hráči, kteří doplňují zkušené jádro týmu, se začínají bodově prosazovat a družstvo
budí v soutěži patřičný respekt. Ze sedmi zápasů „béčko“ prohrálo jediný a dále bojuje
o přední příčky. V momentální tabulce patří našemu týmu páté místo, ale nejsou započítány body z utkání proti Petrovicím. K tomuto utkání se soupeř ve stanoveném termínu
nedostavil a měla by proběhnout kontumace ve prospěch našeho družstva. Po přičtení
bodů za toto utkání bude „béčku“ chybět jeden bod na první Letovice.
Martin Nečas, předseda spolku Pinec Veselice
- 16 -
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AKTUALITY Z TJ VAVŘINEC

Vážení občané, sportovní přátelé.
Přestože před nedávnem podzimní část fotbalových soutěží skončila, sportovci se už nyní
připravují na jarní část. Děti pokračují v pravidelných trénincích v tělocvičně ve Sloupě,
muži trénují v hale v Jedovnicích. Tam už trénujeme několikátým rokem. Hala je prostorná
a cena pronájmu vzhledem k velikosti přijatelná. Po novém roce budou muži trénovat
na antukovém hřišti ve Vavřinci, nadále budou jednou týdně trénovat v Jedovnicích a přípravu zpestří dva přípravné zápasy na novém hřišti s umělým povrchem v Blansku. Na ten
blanenští fotbalisté čekali dlouhá léta a uvítáme ho i my. Pronájem by měl být levnější než
v Boskovicích a zároveň je to i blízko.
Na tradiční podzimní brigádě jsme provedli práce potřebné pro zazimování sportovního
areálu. Uklidili jsme lavečky z parku, vyčistili okapy, shrabali listí, sundali sítě z branek,
doseli brankoviště, nachystali antukové hřiště na zimní provoz. Dospělé fotbalisty zastínila
na brigádě místní mládež. Při jejich velmi slabé účasti s vervou a nadšením pomohla členům
výboru při zmíněném podzimním úklidu.
Před třemi týdny absolvovali školení trenérů licence „C“ Michal Skoták, Libor Novák
a Pavel Zmeko. Tři dny usilovného školení zakončili závěrečným testem a získali oprávnění
trénovat v okresních fotbalových soutěžích. Díky tomu máme v klubu už šest licencovaných
trenérů. Asi vás nepřekvapí, že na proškolení a kvalitu trenérů klade Fotbalová asociace
stále větší důraz. Díky školení získají noví trenéři spoustu zajímavých informací, novinek,
poznatků a širší rozhled v trenérském řemesle. Školení jsme nabídli i našim nadějím
starajícím se o záložní tým, ale nabídky nevyužili. Tak třeba za rok.
Předvánoční čas jsme si zpestřili hokejovým zápasem, který jsme si mezi sebou zahráli
v Blansku. Ve Sloupě počasí bruslení nedovolí, a tak Radim Manoušek ml. dojednal
pronájem ledu v Blansku. Tamní ledová plocha bývá hojně obsazena, a tak se těžko hledá
termín, který by vyhovoval všem sportovcům. Přesto se nás sešlo čtrnáct a důstojně jsme
zahájili letošní hokejovou sezónu.
Zatím nejčerstvější událostí v organizaci je výroční valná hromada, která se uskutečnila 10. prosince. Na schůzi jsme tradičně zhodnotili celoroční práci, fotbalové úspěchy
a představili finanční situaci oddílu. Poprvé jsme podrobně osvětlili i rozsah prací, které
provádíme na hřišti a směřování financí do jednotlivých výdajů. Trochu nás zklamala nízká
účast členů, zejména pak hráčů. Zřejmě nebyl termín v adventním čase nejvhodnější, ale
vzhledem k nutnosti schválení nových stanov jsme nemohli čekat na tradiční čas mezi
vánočními svátky a koncem roku.
Na závěr bych vás všechny chtěl pozvat na tradiční silvestrovský fotbálek. Jestli máte
chuť, přijďte si na chvíli kopnout a pokud třeba třeba kopané neholdujete, bude pro vás
připraveno občerstvení ve vytopené klubovně u krbu. Pěkné svátky vánoční a mnoho zdraví
v novém roce. Sportu zdar a tomu vavřineckému obzvlášť!
Radek Štolpa za výbor TJ Vavřinec
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Činnost TS Vavřinec

Dne 30.10. jsme uspořádali zájezd za rodákem Josefem Pořízkem do Ježkovic u Vyškova, který je tam starostou obce. Odjíždělo se ve 12.30 hod. 33,,Vavřiňáků°“ se vydalo
na zájezd, který byl plánován náhradou za vycházky po okolí. Zájezdu se účastnilo
zastoupení všech generací, což mne mile překvapilo. Po příjezdu do Ježkovic nám pan
starosta představil své spolupracovníky a ukázal obecní úřad s mateřskou školkou, popovídal o historii obce a současném dění v ní. Seznámil nás se záměrem zachovat všechny
důležité objekty ve vlastnictví obce, včetně zachování vlastního vodovodu. Poté jsme
se vydali na prohlídku obce. Navštívili jsme místní kapli, prohlédli hřbitov a odebrali
se na horní část obce, kde byl opraven místní rybník. Trochu mně zatrnulo, když jsem
zjistil, jaká je to dálka do kopce a to jsme měli absolvovat ještě zpět v hezky mrazivém
počasí. Po prohlídce sportovního areálu a pěkně opraveného kulturního domu, ve kterém
se nacházelo několik místností pro pořádání akcí včetně velkého sálu s podiem, jsme jen
tiše záviděli. Celou prohlídku jsme zakončili v kulturním domě s bohatým pohoštěním
(občerstvením). Došlo i na zpěv a bylo vidět, že se všichni dobře baví. Plánovaný odjezd
v 18.15 hod. jsme dodrželi kvůli ranní směně řidiče Libora Bulíka, je to mistr svého
povolání a rádi s ním jezdíme. Navečer jsme se vraceli k domovu, ale nikomu se moc
nechtělo, přesto zpíval celý autobus a bylo veselo. I já stárnu a nevím, co budu schopen
zvládnout ve stáří, ale ta naše starší generace nám ukázala, že se ničeho bát nemusíme,
protože celou prohlídku zvládli bez nějakých potíží, což jsem obdivoval. Bylo to pěkně
strávené odpoledne.
A já děkuji všem účastníkům, protože i ti naši ukázali, že umí udělat příjemnou atmosféru.
Blíží se vánoční svátky a nastává „hoňka“. Každý máme před sebou hodně úkolů
a chtěli bychom pro rodinu a blízké přichystat na ten „Velký den“ to nejlepší. Nás však
čekala ještě jedna větší akce z mnoha dalších, kterou TS pořádají. 26.11. za účasti členů
výboru byl po ročním odpočinku oprášen betlém a postaven na návsi.
Dne 27.11. v 15.00 hod bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu, to je poslední
náročný ale nejhezčí program na konci roku. Vše začíná několik týdnů dopředu.
Naše mateřská školka připravila pod vedením ředitelky Evy Kaššaiové a Lenky Kouřilové část programu. V letošním roce, jak jsme si všimli, bylo hodně malých dětí, které
to však zvládly s přehledem a tak nás na úvod dobře naladily a pobavily.
Druhou částí programu bylo pásmo vánočních básniček a písniček, které nacvičili
místní školáci s našimi ženami, pod vedením Peti Kovaříkové, která je doprovázela
spolu s Leonou Dvořáčkovou na kytaru. Děkuji dětem a rodičům za to, že si udělají čas
a přijdou, protože bez dětí bychom nemohli žádný program nacvičit.
Takový pěkný program vyžaduje trpělivost, a ta mi na rozdíl od nich někdy chybí, ale
zkušenost se nezapře.
Peťa a Darja Kovaříková, Hana Kočí, Martina Vágnerová, Leona Dvořáčková a Leona
Kadlecová napekly cukroví, aby bylo hostům co nabídnout a letos jim ještě pomáhaly
Jarča Kakáčová, Jitka Sedláčková a Jana Přikrylová.
- 18 -
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O Betlém a osvětlení se postarali Alois Nečas, Zdeněk Kakáč, Ctibor Halámek, Karel
Zouhar a Jirka Kakáč, aby nebyla nikomu zima byl uvařen čaj a svařák, který přichystali
Miloš Dvořáček s Milanem Kadlecem. Ukázalo se, že nás ve spol. místnosti stále trápí
problémy s uspořádáním a zařízením pro obsluhu, ale to už by mělo být po novém roce
minulostí a tak se budeme těšit na nové zařízení pro obsluhu. U venkovního prodeje byli
manželé Soňa a Karel Zouharovi, dále pak asistoval Petr Kovařík. Balíčky pro děti byly
zakoupeny z finančních prostředků od farníků z Vavřince.
Děkuji všem výše jmenovaným za jejich celoroční pomoc při pořádání jednotlivých
akcí, všem složkám a obci za spolupráci a vám občanům, že se přijdete pobavit mezi nás.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2017.
Za TS Vavřinec Miroslav Kočí
Informace z SDH Vavřinec
Ani na podzim jsme nelenili

Blíží se nám konec roku, a proto bych vás rád seznámil s činností mladých hasičů
v podzimním období. Jak jsem již zmiňoval v minulém článku, tak od září začaly platit
nové směrnice hry Plamen a čekala na nás nejedna změna v pravidlech celoroční činnosti
mládeže.
Činnost jsme zahájili hned po letních prázdninách se zaměřením přípravy na závod
požární všestrannosti. Tréninky probíhaly třikrát týdně. V úterý jsme se scházeli v hasičské klubovně, kde jsme procvičovali teorii hasebních prostředků a topologické značky.
Ve čtvrtek jsme využili zázemí technických sportů u vleku s nácvikem střelby ze vzduchovek a vázání uzlů. Dorostenci se scházeli ve středu pod vedením Radima Kočího
a Petra Nečase.
Celá příprava byla zakončena dvoudenním soustředěním ve dnech 27. a 28. září u vleku.
Soustředění je již tradicí a za účasti 16 dětí jsme plně procvičili všechny disciplíny
očekávaného „braňáku“. Zpestřením soustředění jsou různé hry, stezka odvahy, kotlíkový
guláš s ochutnávkou chilli papriček a také přespání ve společenské místnosti. Hladký
průběh soustředění by neproběhl bez pomoci ostatních pomocníků, čímž bych chtěl všem
poděkovat. Dále bych chtěl poděkovat Technickým sportům Vavřinec za poskytnutí zázemí
během podzimních tréninků.
První ostřejší zkouška připravenosti nás čekala v sobotu 1. října na okrskovém
„braňáku“ v Šošůvce. Trať byla připravená v okolí za hasičskou zbrojnicí. Závodů se
účastnilo 16 hlídek žáků a 15 jednotlivců v dorosteneckých kategoriích. Výsledky pro
nás nebyly až tak důležité. Ukázaly nám však, co ještě dopilovat. Následující víkend,
v neděli, se konal okresní závod ve Velkých Opatovicích. Zúčastnili jsme se s 1 hlídkou mladších žáků, dorostenkou a třemi dorostenci. Nejmenší bojovali v konkurenci
56 hlídek a patří jim průběžné 31. místo. Michaela Kadlecová v kategorii střední
dorostenky obsadila 3. místo. V kategorii střední dorostenci Jirka Marek bral 7. místo
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a Mirek Přibyl místo 4. Třešničkou na dortu bylo vítězství Matěje Kadlece v kategorii
starší dorost. Naši svěřenci mají slibně nastartováno do jarního kola.
Během podzimních prázdnin ve dnech 26.– 29. října probíhalo soustředění dorostenců
ve Sloupě u ZŠ. Soustředění je na velké úrovni, kde instruktoři kladou důraz na správné
provedení disciplín v hasičském sportu od rozcvičky až po samotné zdolávání překážek.
Za náš sbor se účastnil Jiří Marek a věříme, že jeho získané zkušenosti budou přínosem
i pro ostatní naše dorostence.
Dne 24. září se účastnila Míša Kadlecová školení vedoucích v Drnovicích. Po úspěšném
složení zkoušky získala kvalifikaci III. stupně vedoucího mládeže – instruktor a tím se
zařadila mezi kvalifikované trenéry dětí.
Poslední akcí v letošním roce byla „zakončená sezony“. Dne 12. 11. jsme vyrazili
do Rájce, kde čekalo děti občerstvení a dvě dráhy bowlingu. Nálada byla výborná
a zakončení sezóny proběhlo opravdu skvěle.
Na závěr bych chtěl popřát všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně štěstí a hlavně zdraví.
Tomáš Kakáč, vedoucí mládeže
Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat za vykonanou obětavou práci při trénování žáků
v kolektivu mladých hasičů v letošním roce týmu vedoucích ve složení Tomáš Kakáč,
Pavel Nečas a Josef Vladík ml. Také za trénování dorostenců Michaelu Kočímu a Radimu
Kočímu.
Dále obci Vavřinec za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vavřinec
na činnost spolku v roce 2016 ve výši 35 000 Kč. Poskytnutá částka byla využita na nákup
osmimetrové stavitelné kladiny pro požární sport s tartanovým povrchem za 36 179 Kč.
Díky této investici můžeme s dorostenci jarní přípravu provádět ve Vavřinci a již nebudeme muset na tréninky dojíždět na Těchov, kde jsme využívali vybavení těchovských
hasičů. Také další dotaci získannou přímo z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
v částce 26 000 Kč jsme využili na nákup bariéry a dalšího vybavení pro tréninky žáků
a dorostenců.
Důležitou a pořadatelsky náročnou akcí letošního roku bylo zajištění tradičních
pouťových zábav a prodej v místním parku. V průběhu čtyř dní konání poutě 12.– 15. 8.
se do prodeje a organizace zapojilo 85 členů a příznivců sboru. Díky všem prodávajícím,
hezkému počasí a velké návštěvnosti občanů se letošní pouť velmi vydařila.
Podařilo se nám uspořádat i všechny ostatní plánované akce: Pálení čarodějnic,
XVII. ročník soutěže žáků o Pohár SDH Vavřinec, II. ročník závodů dětí v chytání ryb
a zakončení rybářské sezony na požární nádrži, zájezd, plánované brigády a zajištění další
důležité činnosti. Podrobně budou letošní aktivity zhodnoceny na valné hromadě Sboru
dobrovolných hasičů ve Vavřinci, která se koná v úterý 27. prosince 2016 ve společenské
místnosti budovy mateřské školy. Výbor SDH ve Vavřinci na toto jednání srdečně zve
všechny členy SDH, hosty a občany obce.
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Jednání valné hromady bude zahájeno v 17:00 hodin s následujícím programem:

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

Zahájení
Zpráva o činnosti SDH Vavřinec v roce 2016
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2016
Zpráva o činnosti zásahové jednotky v roce 2016
Zpráva porybného požární nádrže
Zpráva pokladní
Zpráva revizní
Návrh plánu činnosti sboru na rok 2017
Doplňující volby do výboru a revizní rady
Diskuse
Návrh usnesení
Závěr jednání, přátelské posezení s občerstvením a promítání fotek z činnosti

Závěrem děkuji všem aktivním členům a příznivcům SDH Vavřinec za účast a pomoc při
pořádaných brigádách a akcích v letošním roce. Obci Vavřinec děkuji za finanční prostředky
na zajišťování potřebného vybavení a za podporu našich aktivit. Za finanční podporu také
děkuji všem sponzorům. Organizacím v obci děkuji za dobrou a intenzivní spolupráci.
Do roku 2017 vám všem přeji pevné zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy a rodinnou
pohodu.
Petr Nečas, starosta SDH Vavřinec
Změny v činnosti sociální komise

Sociální komise zajišťuje v obci již několik desítek let práci v sociální a kulturní oblasti,
jako je vítání nových občánků, zájezdy do divadel a na koncerty. Hlavní náplní je však
roznos gratulací a dárků k životním jubileím seniorů, svátku matek a předání dárkových
balíčků osamoceně žijícím spoluobčanům v období před vánočními svátky. S koncem
minulého volebního období ukončila práci v komisi dlouholetá předsedkyně Vladimíra
Skotáková i řada jejích členek. Po dvouletém snažení se však nepodařilo zajistit do nové
komise větší počet členek. Především potom z místní části Veselice. Teprve s odstupem
času si uvědomuji, že činnost minulých komisí byla bezproblémová, za což znovu všem
bývalým členkám děkuji. Z důvodu snahy najít řešení ke zlepšení aktuální situace iniciovala
rada obce dvě setkání s členkami komise. Na nich bylo dohodnuto, že od roku 2017 obdrží
jubilanti k 60, 65, 70, 75 blahopřání a od 80 roků dárkový balíček.
Další připravovanou změnou ve spolupráci s osadními výbory budou dvě setkání organizovaná pro seniory od věku 65 roků. Inspirací ke zkoušce zorganizovat setkání seniorů
bylo to, že v některých obcích v okolí se obdobná setkání konají s úspěchem již několik
let. Naším záměrem je setkání organizovat vždy na jaře a na podzim. Na nich bude pro
všechny příchozí přichystáno drobné občerstvení, program, ale hlavně se na nich budou
občané důchodového věku moci setkat, popovídat si a zavzpomínat. Termín jejich konání
bude s předstihem zveřejněn.
Věřím, že se podaří nastíněné změny realizovat a avizovaná setkání seniorů obohatí
život v naší obci.
Miloslav Novotný, starosta
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Informace pro majitele kotlů na pevná paliva

V posledním půlroce se objevují ve sdělovacích prostředcích ve zvýšené míře informace
o povinnosti provedení kontroly kotlů na pevná paliva do konce roku 2016. Protože
jsou některé informace né zcela srozumitelné a někdy až zavádějící, uvádíme níže k této
problematice několik zásadních poznámek.
Předně je zapotřebí uvést, že majitelé většiny kotlů na pevná paliva, napojených na
teplovodní soustavu ústředního vytápění domu, mají podle platného zákona o ochraně
ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do
uvedeného data musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený
na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si
totiž může Městský úřad v Blansku vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení
povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je
nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
Od roku 2022 mohou být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000. Emisní
třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci.
Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek
nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. K výměně
zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního prostředí využít probíhajících
kotlíkových dotací.
Průběh revizní kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje (tj. kotel
na pevná paliva napojený na teplovodní soustavu o tep. příkonu od 10 do 300 kW).
Při kontrole zkoumá odborně způsobilá osoba (revizní technik) kompletně celý kotel,
jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat a současně i to, co
a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového
a hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo),
případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo doplnění otopné
soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka
zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi
600 – 1 500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé
revize technik vystaví doklad o kontrole, kterým se pak provozovatel prokážete při případné
výzvě vašeho úřadu ORP.
Revizní techniky z území Jihomoravského kraje, kteří mají oprávnění provádět
revize kotlů najdete na webu na drese http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Seznam
se průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví výrobci proškolují servisní techniky a
udělují jim osvědčení. V seznamu můžete vyhledávat podle značky výrobce, typu kotle
nebo podle kraje či města, kde odborně způsobilá osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni
pouze proškolení technici.
Současně ale platí, že nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na
tuhá paliva. Bohužel ale ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu. Pokud
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na seznamu konkrétního existujícího výrobce nenajdete, můžete využít revizních techniků
jiných výrobců, avšak proškolené na daný typ kotle.
Důležité
Tepelný příkon kotle na pevná paliva

10 – 300 kW

Termín pro získání revize

31.12.2016

Úřad provádějící kontrolu

MěÚ Blansko
Obú Vavřinec

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO

Od 1. do 15. ledna 2017 budete nejen po obci, ale i u vašich dveří opět potkávat
skupinku koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti
se současným zachováním důstojnosti každého člověka.
Motto:
„Kdo dává, sám nakonec dostává“
Záměry Tříkrálové sbírky 2017 Oblastní charity Blansko:
• podpora hospicové péče
• podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
• podporu integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením
– sociální začlenění (bydlení, podpora a provázení)
• podpora dobrovolnického centra
• pomoc lidem v sociální nouzi
Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky:
• 65 % se vrací zpět na projekty Oblastní chatiry Blansko
• 15 % je použito na projekty Diecézní chyrity Brno
• 10 % je použito na humanitární pomoc do zahraničí
• 5 % je použito pro potřeby Charity ČR
• 5 % je určeno dle zákona na režii sbírky
Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí
do jejich pokladniček. Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas
ve prospěch pomoci druhým.
Marie Sedláková, koordinátorka sbírky, Oblastní charita Blansko
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GB-geodezie, spol. s r.o.
Jedna z největších zeměměřických firem v ČR s nabídkou

komplexních geodetických prací









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

BLANSKO, Smetanova 6
Blažek Leoš
tel. 723 830 686
blazekl@geodezie-brno.cz
www.geodezie–brno.cz
KALENDÁŘ AKCÍ NA PROSINEC 2016 – ÚNOR 2017

Valná hromada ..................................................................... úterý 27.12.2016
Valná hromada SDH Vavřinec, Spol. místnost Vavřinec,
začátek v 17 hod.,
O přeborníka sloučených obcí ............................................ úterý 27.12.2016
Turnaj ve stolním tenise, Herna stol. tenisu v Malé Veselici,
prezentace v 9.45 hod.,
Valná hromada .................................................................... úterý 28. 12. 2016
Valná hromada SDH Suchdol, místnost Osadního výboru Suchdol,
začátek v 18 hod.,
Silvestr na rozhledně . ....................................................... sobota 31. 12. 2016
Teplé občerstvení, možnost návštěvy rozhledny 10 – 15 hod.
Silvestrovský fotbálek ve Vavřinci . .................................. sobota 31.12.2016
Teplé občerstvení u krbu
Valná hromada ...................................................................... sobota 7. 1. 2017
Valná hromada SDH Veselice, víceúčelová budova ve Veselici,
začátek v 17 hod.,
Aktuální informace z ObÚ Vavřinec

• Sběrný dvůr odpadů bude v letošním roce naposledy otevřený ve středu 21.12.2016
a v novém roce bude poprvé otevřený ve středu 4. ledna 2017.
Obecní úřad
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Děti z MŠ v KD ve Vysočanech

9

8

Vánoce v knihovně ve Veselici

Přípravka TJ Vavřinec v tělocvičně

10
Zdobení perníků v Suchdolu

Vítání občánků ve Vavřinci

11

12

Zájezd TS Vavřinec do Ježkovic
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