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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
určitě pro většinu z vás není novinkou to, že naše obec přešla s účinností od začátku
letošního roku na nový způsob likvidace komunálního odpadu. Od začátku roku už došlo
ke čtyřem svozům pytlů od domů a já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat všem,
kdo se do tohoto systému zapojili. Současně chci ujistit ty, kteří tak ještě neučinili, že
možnost zapojení do systému stále trvá, což platí i pro vlastníky nemovitostí, které nejsou
celoročně obývané, tedy tzv. chalupáře. Je jasné, že bude chvíli trvat, než se zaváděný
systém zaběhne a vychytají se počáteční problémy a nedostatky. V této souvislosti bych
chtěl apelovat na všechny, aby se snažili dodržovat doporučení, jež jsou uvedená v manuálu, který byl v závěru loňského roku distribuovaný do domácností společně s čárovými
kódy a pytli. Další věcí, o co bych chtěl požádat je to, abyste se snažili nádoby na odpady,
pokud je to možné, předávat k vysypání až je nádoba plná. Od začátku letošního roku je
totiž úhrada nákladů za odpady, kterou hradí obec svozové firmě, postavená na poplatku
za vyvezenou nádobu, na rozdíl od původního poplatku za občana. Myslím si, že obzvláště
v období od podzimu do jara by to nemusel být větší problém, třeba z pohledu zapáchání
nádob apod. Současně bych chtěl informovat o tom, že do pytlů na směsný papír vůbec
nepatří např. použité papírové kapesníky. Snad každý pochopí proč? Více informací k této
problematice najdete na obecním webu.
Další informace, a to především pro občany z Nových Dvorů, je záležitost požadovaného snížení rychlosti na místních komunikacích v této části obce. Za účelem posouzení
oprávněnosti tohoto požadavku navštívil za mé účasti Nové Dvory příslušník Policie ČR
a úředník z oddělení dopravy MěÚ Blansko. Výsledkem této návštěvy je jejich nesouhlas
s omezením rychlosti. Dle jejich názoru může naopak částečně problém vyřešit umístění
informativní tabule pro řidiče na začátku místní komunikace s upozorněním na povinnost přednosti zprava z důvodu, že při vjezdu na hlavní místní komunikaci z bočních
komunikací nejsou umístěné patřičné dopravní značky a pro všechny řidiče tedy platí
přednost zprava. Hlavním argumentem zmíněných úředníků je to, že i bez ohledu na neexistenci dopravních značek, stále platí pro řidiče povinnost dodržovat předpisy o provozu
na pozemních komunikacích. Současně argumentují tím, že pokud by byla v dalších
částech obce, ale i v obcích dalších, snížená na místních komunikacích rychlost, tak by
to vyžadovalo provádění kontroly rychlosti, což není v kompetenci jednotlivých obcí
a Policie ČR na to nemá kapacity. V této souvislosti si dovoluji vyzvat občany – řidiče
z Nových Dvorů k větší ohleduplnosti k chodcům při jízdě v této části obce.
Občanům na Nových Dvorech jsem také v příloze minulého čísla zpravodaje přislíbil
další informace spojené se zřízením Nových Dvorů jako samostatné části obce. Aktuální
informace je taková, že se termín zřízení nové části obce posouvá. Důvodem je skutečnost, že od 1.7.2018 budou vydávané nové občanské průkazy, které již budou obsahovat
čip. Tento nový druh průkazu bude jeho držiteli umožňovat přihlášení do vybraných
systémů státní správy a vyřízení některých záležitostí z domu bez nutnosti osobní
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návštěvy úřadu. Výzvu k termínu zahájení vyřizování nového občanského průkazu
obdržíte s předstihem formou dodání do vaší poštovní schránky.
Vám všem potom přeji především dobrou náladu, hezký zbytek zimy a brzký
příchod jara.
Miloslav Novotný, starosta obce
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 20.12.2017

• Rada obce Vavřinec schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017, kterým se navyšují příjmy
i výdaje o částku 56,1 tis. Kč.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že všechny partnerské
obce (Žďár, Šošůvka, Vysočany, Sloup a Ostrov u Macochy), jejichž občané předávají
na Sběrném dvoru odpadů ve Veselici odpady, odsouhlasily poplatek ve výši 410 Kč za
1 tunu odpadu předaného z jejich obcí, kterým budou přispívat obci na úhradu režijních
nákladů vzniklých při provozu sběrného dvoru.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 5 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 31.12.2018.
• Rada obce schvaluje ceník na sběr a svoz komunálních odpadů v obci Vavřinec v roce
2018, předložený společností SUEZ Využití zdrojů a. s..
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 17.1.2018

• Rada obce Vavřinec bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly plateb pojistného
na veřejné zdravotní pojištění, která se uskutečnila dne 12.1.2018 na VZP ČR, pobočka
v Blansku, s výrokem, že ke dni kontroly nebyly zjištěné žádné nedostatky ze strany obce.
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• Rada obce Vavřinec rozhodla, že nebude vyhlašovat konkurz na místo ředitelky
příspěvkové organizace MŠ Vavřinec, což umožňuje současná legislativa pro oblast
předškolního vzdělávání.
• Rada obce souhlasí s tím, aby návrh rozpočtu obce zpracovala pracovní skupina ve složení: starosta obce, místostarosta obce, předseda finančního výboru, ing. Zdeněk Kakáč
a účetní obce tak, aby bylo možné návrh zveřejnit nejpozději dne 12.2.2018.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 1/2017/SNB, kterým se
prodlužuje nájem bytu č. 3 ve víceúčelové budově ve Vavřinci pro nájemkyni Bc. Petru
Kovaříkovou, do 31.1.2019.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu č. 3/2018, kterým se prodlužuje
nájem bytu č. 4 ve víceúčelové budově ve Vavřinci pro nájemkyni pí. Danu Messanyovou,
do 3.2.2020.
• Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí a společností ELEKTRA FOJT s. r. o., se
sídlem Sloup 1, 679 13 Sloup, na provádění elektromontážních prací při údržbě a opravě
veřejného osvětlení v obci na rok 2018.
• Rada obce souhlasí s vyúčtováním víceprací a současně méněprací na stavbě hřbitova
v celkové výši 526 301 Kč, předložené společností STAVKOM, spol. s r. o. Boskovice,
a doporučuje Zastupitelstvu obce Vavřinec projednat na jeho nejbližším zasedání návrh
dodatku ke stávající Smlouvě o dílo ze dne 17.10.2016.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 7.2.2018

• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, jejímž předmětem jsou úpravy distribuční
soustavy NN – stavba: „Suchdol – DP, víceúčelová budova“ – na pozemku v majetku
obce p. č. 836/2 a st. 4, vše k. ú. Suchdol v Moravském krasu, jež souvisí s výstavbou
nové víceúčelové budovy v Suchdole.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, jejímž předmětem jsou úpravy distribuční
soustavy NN – stavba: „Suchdol – přel. p. b. č. 17, obec“ – na pozemcích v majetku
obce p. č. 836/2 a st. 4, vše k. ú. Suchdol v Moravském krasu, jež souvisí s výstavbou
nové víceúčelové budovy v Suchdole.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby a budoucím zřízení
služebnosti související s prodloužením vodovodního řadu v Suchdole v místní komunikaci
na pozemcích p. č. 1322, 759/1 a 791/1, vše k. ú. Suchdol v Moravském krasu.
• Rada obce Vavřinec schvaluje dokument Prohlášení o spolupráci mezi obcí a Diecezní
charitou Brno, jejímž předmětem bude poskytování registrovaných sociálních služeb ze
strany charity v územním obvodu obce Vavřinec.
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• Rada obce bere na vědomí informace starosty obce o aktuálním stavu vyřizování náležitostí souvisejících se schválením Řádu veřejného pohřebiště nutného k provozování
nového hřbitova ve Vavřinci.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí sdělení pí. Evy Vonešové, bytem Střítež č. p. 47,
majitelky pozemku p. č. st. 21, k. ú. Suchdol v Moravském krasu, že není majitelkou
2 ks stromů jedle rostoucích na uvedeném pozemku a současně její souhlas se skácením
stromů. Současně ukládá starostovi obce prověřit stav uvedených stromů, o jejichž
skácení požádala pí. Jitka Musilová, bytem Suchdol, čp. 10, majitelka rodinného domu
stojícího naproti stromům.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 1/2016/SNB, kterým se
prodlužuje nájem bytu č. 7 ve víceúčelové budově ve Veselici pro nájemkyni Vendulu
Dujkovou, do 28.2.2019.
MNOŽSTVÍ ODPADU A ZPĚTNÝ ODBĚR V SD VESELICE v r. 2017

Odpady odvezené ze SD Veselice v roce 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017
(mimo zpětného odběru)
2013
2014
2015
2016
2017
Odpad
Hmotnost (t)
Biologický odpad ze SD

59,400

81,670

78,910

141,080

134,360

Směs. komunální odpad ze SD

8,820

2,740

3,150

1,880

0,000

Objemný odpad ze SD

37,480

46,860

51,360

50,270

56,440

Směsné staveb. a demoliční odpady

216,140

251,060

282,670

287,480

267,440

Železný šrot

4,080

17,560

13,453

19,745

11,895

Nebezpečné odpady

0,520

3,510

1,300

0,940

1,690

Pneumatiky

4,970

3,680

3,780

7,980

6,340

Sklo

6,500

7,520

6,940

6,390

11,910

Papír

4,280

4,690

4,810

6,020

7,710

Textil

0,582

2,485

4,377

2,340

2,316

Dřevo

9,360

18,840

14,080

50,440

48,360

PET

0,160

0,180

0,300

0,220

0,300

Oleje

0

0,392

0,000

0,000

0,480

Fólie

0

0

0,090

0,150

0,140

351,692

441,187

465,219

574,935

549,381

Celkem
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Elektrozařízení sesbírané formou zpětného odběru a odvezené z obce
(v roce 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 z SDO Veselice)
2013
2014
2015
2016
2017

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

Druh zařízení

ks

Drobné elektro

-

1 453

-

1 175

-

1 320

-

1 222

-

2 417

Velké spotřebiče

53

2 420

70

3 687

71

3 586

51

1 967

92

4 469

Malé spotřebiče

-

865

-

1 836

-

1 375

-

1 820

-

2 417

Chlazení

31

1 442

60

2 640

60

3 029

28

1 040

77

3 437

Televize

119

-

165 2 983 119 2 693

85

2 160 176 3 950

Monitory

17

-

52

1 073

55

642

34

312

71

672

Světelné zdroje

-

162

-

0

-

0

-

0

-

188

Celkem

-

6 342

-

9 338

-

12 645

-

8 521

-

17 550

Asekol

-

1 453

-

5 231

-

4 655

-

3 694

-

7 039

Elektrovin

-

4 727

-

8 163

-

7 990

-

4 827

-

10 329

Ekolamp

-

162

-

0

-

0

-

0

-

188

INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL

Stav obyvatel k 31. 12. 2017 ..... 867
Z toho:
Vavřinec ..................................... 428
Veselice ...................................... 256
Suchdol + Nové Dvory .............. 183

Stav obyvatel k 31. 12. 2016 ...... 865
Z toho:
Vavřinec ..................................... 431
Veselice ...................................... 258
Suchdol + Nové Dvory .............. 176

SEZNAM DĚTÍ NAROZENÝCH V ROCE 2017
Jméno, příjmení
Nečas Tomáš
Klusák Ondřej
Hloušek Jan
Novotná Adéla
Štrof Matěj
Jurík Štěpán
Hudcová Nela
Vybíhal Radek

Bydliště
Veselice 104
Nové Dvory 74
Nové Dvory 43
Nové Dvory 83
Suchdol 60
Suchdol 20
Vavřinec 93
Vavřinec 64

V roce 2016 se narodilo 5 dětí. Rodičům přejeme hodně radosti z narozených dětí.
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V ROCE 2017 ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD TITO SPOLUOBČANÉ
Jméno, příjmení
Nečas Bohumil
Kakáč Josef
Šenkýřová Vlastimila
Zachovalová Eva
Štěpánek Josef
Nečasová Emílie
Šenkýř Miroslav
Kakáčová Marie
Svěráková Drahomíra
Němcová Miloslava

Bydliště
Veselice 82
Veselice 56
Suchdol 15
Vavřinec 107
Vavřinec 129
Veselice 76
Suchdol 15
Veselice 42
Nové Dvory 47
Veselice 16

Věk
69 let
79 let
87 let
53 let
81 let
87 let
92 let
78 let
74 let
66 let

V roce 2016 zemřelo v obci celkem 13 občanů.
Jana Přikrylová
Čest jejich památce.
pověřená vedením evidence obyvatel
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vavřinec 10 311 Kč 11 986 Kč 12 413 Kč 11 268 Kč 11 249 Kč 12 551 Kč 15 060 Kč 13 580 Kč
Veselice

5 400 Kč 5 448 Kč 4 318 Kč 5 215 Kč 5 913 Kč 6 048 Kč 7 100 Kč

8 120 Kč

Suchdol

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

5 153 Kč

4650 Kč 4 957 Kč

Celkem 18 181 Kč 20 676 Kč 20 770 Kč 20 732 Kč 21 799 Kč 23 249 Kč 27 117 Kč 26 853 Kč
Z dopisu obdrženého dne 29. 1. 2018 z Oblastní charity Blansko vyplývá, že celkový
výtěžek sbírky na okrese Blansko je 2 106 080 Kč. Tato částka je o 148 484 Kč vyšší než
v roce 2017. Podle slov ředitelky Oblastní charity Blansko Jany Sedlákové budou mimo
jiné podpořeny následující projekty:
• Bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubravice
• Nákup postelí do Azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže
• Podpora humanitární pomoci na okrese Blansko
Motto letošní sbírky: „Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí“
Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili.
Obecní úřad
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍ KNIHOVNY VESELICE
Keltský telegraf

V sobotu 24. března se budeme moci (již po páté) zapojit do akce, která v jednom
okamžiku spojí celou naši vlast. Smyslem Keltského telegrafu je propojit nejen místa
v krajině, ale i ty, kteří se telegrafování zúčastní, a to pomocí světelného signálu. Navazuje
tak na pradávnou techniku využívající ohňů k přenosu zpráv z kopce na kopec. V Evropě,
a tedy i u nás, jej k dokonalosti dovedly keltské kmeny a využívalo se ho ještě ve středověku,
kdy na vrcholcích kopců vyrostly strážní hrady a tvrze. Keltové, k nimž se symbolicky touto
akcí vracíme samotným názvem Keltský telegraf, žili v hlubokém souladu s přírodou, kterou
uctívali a respektovali. Pěkné je na jejich tradice navázat a jednou ročně s příchodem jara,
a tedy oživením přírody, vzdát předáváním světla hold Zemi a vrátit se tak ke kořenům,
které bohužel dnešní civilizace opouští. Světlo je symbolem osvícení potemnělé krajiny
v každém z nás. Jde o symbolický návrat k přírodě, ve které se s přicházejícím jarem rodí
nový život. Pro účastníky Keltského telegrafu je to jedinečná příležitost zažít neopakovatelný večer s mysteriem noční krajiny. V předešlých letech jsme světlo z rozhledny posílali
kolem dvacáté hodiny, přesný čas bude znám pár dnů před vlastní akcí. Bližší informace
obdržíte v knihovně.
–––   KNIŽNÍ NOVINKY  –––
Recepty dětem – Vařte pro děti tak, aby chutnalo i vám
Gabriela Bartošovská					

(Albatros)

Ráda bych vám představila autorku novinky v našem knižním fondu – kuchařky Recepty
dětem. Jmenuje se Gabriela Bartošovská, žije v nedalekém Senetářově, je mámou dvou
děti, povoláním textař a kreativec, ženou mnoha koníčků. Ráda čte, vaří, píše blog Recepty
dětem (www.receptydetem.cz), fotografuje nejen své kulinářské výtvory, ale i vše pěkné
– přírodu, portréty, život na venkově v mnoha jeho podobách… Z jejích koníčků vzešla
kniha, která je nejen krásně graficky zpracovaná, ale hlavně je plná zajímavých receptů, které
budou inspirací pro naše čtenáře, třeba pro maminky, které chodí na naše tvořivé čtvrtky.
A jak svoji knihu představuje sama autorka?

Dlouho jsem si lámala hlavu nad tím, jak celou kuchařku pojmout a co bude všechny
recepty spojovat. Často se stává, že hledáme zbytečně daleko od sebe a nedíváme se na to,
co máme přímo před očima. To stejné se stalo i mně. Není třeba trávit v kuchyni dvojnásobek
času. Vařte jídla pro děti tak, aby chutnala i vám. Přesně toto je to, co vystihuje moje recepty
na blogu a teď i zde v kuchařce. Recepty skládám tak, aby buď vyhovovaly celé rodině,
nebo aby šla v určité fázi receptu jednoduše oddělit porce pro děti a zbylá část dochutit
pro dospělé. Díky tomu, že u nás v rodině nikdo netrpí žádnou potravinovou intolerancí,
je tato kuchařka zaměřena zeširoka. Sestavila jsem si navíc vlastní rovnici, která přesně
vystihuje styl našeho stolování: kvalitní + sezónní + lokální + láska + zdravý rozum = náš
směr stravování. Proto tedy sami vždy uvažte, zda jsou pro vás dané suroviny vhodné.
A nezapomeňte! – pokrmy připravujte s láskou – jak k samotným surovinám, tak k lidem,
kteří je budou jíst. 		
Vaše Gábi (vařte pro děti tak, aby chutnalo i vám)
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Selské koření
Rostislav Burget

Autora této vtipné knížky všichni dobře znáte a nemusí být představován. Pan Burget
z Vavřince už nejednou přispěl k sepsání historie a dění v naší obci. Tentokrát zpracoval
humorné povídky z moravského venkova, u kterých se určitě dobře pobavíte. Jak píše
v úvodu knihy: „Na Moravě byl lid velezajímavý svým nenapodobitelným nářečím,
krojem, zvyky, pověrami a vůbec celým způsobem života.“
To vše ho inspirovalo, aby přispěl k oživení téměř zaniklého povědomí obyvatel
o životě na moravském venkově mezi léty 1800–1955. Většina povídek je psána podle
skutečných událostí, ve kterých převládá nelíčené dobové, jazykově odlišné nářečí,
humor a člověčina. „Humor je pravé selské koření.“ Samotné názvy povídek mluví
za vše – Trenýrke z jarmarko, Slópský včeličke, Kožoch a kuženice, Tróbela Bartošek,
To je včíl svět…
–––   ZIMNÍ RECEPTY   –––

Určitě nejedna z nás celý den přemýšlí, jak vařit svým dětem nejen chutně, ale hlavně
i zdravě, aby měli vše důležité pro svůj zdravý růst a aby to bylo pro ně i na pohled zajímavé
a lákavé. Co je lepší než čerstvě připravené jídlo, které báječně chutná, a navíc podporuje
zdraví a pocit pohody v celé rodině. Inspiraci do této rubriky jsem (se svolením autorky)
čerpala z blogu paní Gabriely Bartošovské (www.receptydetem.cz), kterou jsem vám
představila v knižních novinkách.
Přeji vám dobrou chuť a hezké chvíle strávené u rodinného stolu.
			 					 Olga Hájková
Bezlepková zeleninová polévka s červenou čočkou

Ingredience: 150 g červené loupané čočky, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 3 větší rajčata,
2 mrkve, 3 stonky řapíkatého celeru, olivový olej, snítka tymiánu, špetka soli, bazalka, voda
Chladné počasí je opět tady, a tak to chce pořádně se prohřát a dodat tělu energii. Polévky
jsou snad tou nejlepší variantou. Navíc je tolik variant. U nás doma jednoznačně vévodí tady
tato varianta. Skvěle se hodí na oběd, večeři nebo třeba, když se vrátíte z procházky a jste
celí promrzlí.
Připravte si polévku, která vás zaručeně zahřeje

Na kapce olivového olej restujeme nakrájenou cibuli a česnek na tenká kolečka. Přidáme
mrkev nakrájenou také na kolečka a zhruba 5 minut necháme restovat. Mezitím si opláchneme červenou čočku, kterou po 5 minutách přidáme do hrnce a osmažíme ji.
Rajčata si oloupeme (stačí opatrně škrabkou na brambory), nakrájíme na malé kousky,
přisypeme do hrnce, přidáme nakrájený řapíkatý celer, tymián a zalijeme horkou vodou.
Vaříme zhruba 20 minut, čočka bude měkká určitě a řapíkatý celer necháme dojít.
Podle chuti lehce osolíme, vypneme vařič a necháme zhruba 15 minut dojít. Poté polévku
rozmixujeme tyčovým mixérem (můžeme nechat pár kousků), zakápneme pár kapkami
olivového oleje, ozdobíme čerstvou bazalkou a podáváme například s bagetkou.
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Trhané vepřové maso s kaší z brambor a krup

Ingredience: 1,5 kg vepřového plecka, čerstvě mletá sůl, 7 polévkových lžic olivového oleje,
2 polévkové lžíce hrubozrnné hořčice, 2 zarovnané kávové lžičky sladké mleté papriky,
3/4 kávové lžičky čerstvě mletý pepř, 4 stroužky česneku (prolisovaného), 2 snítky rozmarýnu,
1,5 l zeleninového vývaru, 40 ml jablečného octa, řeřicha na posypání
Na trhané maso jsem se doma chystala už dlouho. A tak když jsem přemýšlela nad tím,
jaké jídlo připravit na oslavu pátých narozenin Jiříka, volba byla celkem jasná. Na internetu
najdete spoustu receptů a každý se něčím liší. Docela často i v době pečení. Je to určitě dáno
i tím, že někdo peče maso celé v kuse a jiní si maso nakrájí na menší kusy. Protože jsem
věděla, že 7 hodin pečení nestihnu, zvolila jsem variantu menších kusů.
Stejně tak najdete nespočet marinád, a tak jsem šla cestou marinády „co dům dá” a jako
přílohu naplánovala bramborovou kaši nastavenou špaldovými kroupami.
Upečte si vepřové maso a natrhejte ho

Vepřovou plec nakrájíme na „menší” kusy – to znamená řekněme 4 × 4 cm. Lehce osolíme
a připravíme si marinádu.
V misce smícháme olivový olej, hořčici, mletou papriku, čerstvě mletý pepř, česnek a rozmarýn. Všechnu marinádu vmasírujte do masa, přikryjte a dejte do lednice do druhého dne.
Hned ráno maso vytáhneme, necháme cca 15 minut venku a přendáme do hlubokého pekáče.
Vložíme do předem vyhřáté trouby na 220 °C, necháme 20 minut péct, a pak pekáč vytáhneme
a podlijeme maso zeleninovým vývarem a jablečným octem. Přikryjeme pokličkou a vrátíme
do trouby, kde stáhneme teplotu pouze na 120 °C. Takto přikryté pečeme celé 4 hodiny.
Po upečení natrháme maso vidličkami a podáváme s kaší.
Bramborová kaše s kroupami

Přípravu bramborové kaše určitě zvládnete sami. Já si brambory mixuji vždy s teplým
mlékem a kouskem másla.
Tentokrát jsem kaši nastavila ještě uvařenými špaldovými kroupami (které jsou samotné
skvělou přílohou) a tuto variantu vám rozhodně doporučuji vyzkoušet.
Pečené koblihy

Ingredience: 100 g špaldové mouky, 100 g hladké mouky, 90 g třtinového cukru,
120 g rozpuštěného másla, 100 g bílého jogurtu, 2 velká vejce, 1/2 bio vanilkového cukru,
1 lžička jedlé sody, 12 lžiček džemu (ideálně domácí), moučkový cukr na posypání.
Jak si upéct koblihy:
Troubu si předehřejeme na 200 °C. Připravíme si formu na muffiny (buď lehce vymažeme,
nebo vyložíme košíčky).
Ve velké míse smícháme mouky, cukr a jedlou sodu. V další menší míse krátce prošleháme
vejce, jogurt a vanilkový cukr. Postupně tekutou část vmícháme do suché (mouky). Přilijeme
rozpuštěné máslo a krátce promícháme lžící (stačí skutečně jen chvíli!).
Naplníme formu do poloviny, přidáme lžíci džemu a opět překryjeme těstem. Pečeme
18 minut. Po vyndání necháme asi 5 minut chladnout, opatrně je vyjmeme a posypeme
moučkovým cukrem.
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Brusinkový čaj

Ingredience: 750 ml brusinkový džus, 250 ml vody, 5 velkých polévkových lžic čerstvých
brusinek (případně sušených), 1 jablko, 1 polévková lžíce třtinového cukru
V zimě je potřeba se pořádně zahřát. Super jsou čaje, které si můžete doma připravit
a ani to nezabere příliš času.
Jednou z prvních letošních voleb byl právě čaj z brusinek, které dovezl můj táta ze
Švédska. Dokonce je sám sbíral, tak by byla škoda je nepoužít.
Postup: Brusinkový džus a vodu nalijeme do hrnce, přidáme brusinky a nakrájené jablko
na malé kousky. Cukr přidávat nemusíme, pokud nepotřebujeme vyloženě sladkou chuť.
Vaříme jako klasický čaj, aby prošel džus a voda varem. Podáváme buď přecezené, nebo
i s kousky ovoce.
POKRAČOVÁNÍ Z KNIHY ROBERTA SEDLÁKA
Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí

(převyprávěné paní Bařinovou z Vídně)
Jak hastrman odnaučil hajného pití

Vesnici Suchdolu se dostalo přiléhavého názvu. Dle pravé povahy krajiny, ve které nebylo
a není žádných vodních pramenů. Od nepaměti byl Suchdol zásoben vodou z veselského potoka.
Ve žlíbku před obcí bylo zřízeno místo pro sběr vody k pití – stávek asi čtyři lokty hluboký
a šest loktů široký. Z něho přebývající voda doplňovala rybník, který sloužil jako brodiště
dobytku. Z jedné strany stávku byla srázovitá stráň, po jejímž hřebenu vedla polní cestička
ze Suchdolu do Veselice. Při chůzi v noci ale bylo potřeba velké opatrnosti, aby se pocestný
nezřítil dolů do potoka nebo stávku. Cestička zanikla kolem roku 1930.
Manželka hajného ze Suchdolu se trápila pro opilství svého muže, který se více než v práci
nebo doma zdržoval po hospodách. Jednou pozdě večer opět nepřišel domů, určitě zase dělal
v některé hospodě dluhy, a žena se rázně rozhodla. Zajdu pro něho a něco se musí stát, co
udělá jeho pití konec. Byl velký vítr, padal déšť se sněhem, tma. Hajná ale byla nebojácná,
a tak se vydala do hospody ve Veselici. Nebylo vidět na krok, šla po paměti, plískanice jí
šlehala do tváře, stromy kvílely nárazem větrů, ale nahněvaná hajná na nic nehleděla.
Spěchala do Veselice, kde byla hospoda, v Suchdole jí ještě nebylo.
Jak se tak ve spěchu rukama rozháněla, najednou jí někdo chytil za ruku a trochu
strhnul zpět. Hajná úlekem vykřikla, vytrhla se a utíkala k Veselici, co jí nohy stačily, ani
se neohlédla. Najednou narazila na malého mužíčka, který ji vstoupil do cesty.
Rozhodil ruce a povídá: „Mně se nemusíte bát, já jsem dobrý chasník, jsem váš hastrman
ze stávku. Dobrým lidem pomáhám, za to nevděk i nadávky dostávám. Zlých si nevšímám,
někdy je pozlobím, když druhým škodí.” Nebojácnou hajnou přece jen z takového setkání
po zádech mrazilo, jak byla vystrašena. Dotěrný hastrman ji ujišťoval, že nepřichází ve zlém,
ale s dobrou radou a pomocí. A tu ona určitě potřebuje, protože ví, že hajný je pořád opilý.
Při cestě z hospody klopýtá a na špatnou cestu nadává. Občas nemůže do Suchdolu dojít
a zůstává ležet ve Žlíbkách. „Já bych ho chtěl to pití odnaučit, ale potřeboval bych ten
květovaný džbánek, který hajný nosívá do hospody.” Hajná vyjádřila obavu, že neví, zda
se to hastrmanovi podaří, ale jestliže ano, dostane od ní ještě malovanější džbánek. Ne jen
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ten otlučený, co nosívá manžel s sebou. Hastrman si zavýskl a povídá: „Platí. Buďte bez
obav, slib dodržím.”
Pak utíkal ke stávku, vyhazoval před netopýry radostí klobouk do vzduchu, na kterém
měl uvázané kousky svítícího troudu a dělal tak světelné kruhy a točil vřeštítkem. Hajná
stála jako dřevěná, ale pak se pokřižovala a vracela se zpátky do Suchdolu.
Doma měla stále před očima podivnou vtíravou osůbku, která ji zastavila cestu. Dostala
zvláštní strach, že se spolčuje s antikristovými pomahači a dokonce je o pomoc žádá! Od té
noci mnoho klidu neměla a více než doma, na polích při práci hledala klid a zapomenutí.
Jak hajná odešla, hastrman vylezl na cestičku proti stávku, zatloukl jeden kolík od cestičky vlevo, druhý vpravo a na ně přes cestu přivázal provázek. Čekal, až půjde hajný
z hospody, že o návnadu zakopne, spadne, skutálí se do stávku – a on ho v něm pořádně
vykoupe! Hajný se objevil až po půlnoci a s pořádnou opicí, nohy mu moc dobře nešlapaly.
A opravdu zakopl a skutálel se až do stávku. Jenže měl štěstí, zadržel se lávky a mohl by
vylézt z vody ven – kdyby ho připravený vodník zpět do vody nestáhl. Hajný přišel chladnou
vodou trochu k sobě a cítil, že pod vodu ho stahuje jakási mocná síla. Zmocnil se ho velký
strach, začal volat o pomoc se slovy, že má ženu a děti. A jestliže se s ním něco stane, kdo
by se jich ujal? Najednou si v nesnázích vzpomněl, že má rodinu. Hastrman se přesvědčil,
že hajný má v sobě přece jen ještě zrnko citu, poznal, že má koupele víc než dost a pomohl
mu z vody. Hajný už nemohl ani na cestičku vylézt, jak byl vysílený a utrmácený, a tak se
k Suchdolu brouzdal bahnitým potokem. Domů přišel plný bláta, navíc páchnoucího a žena
v pláči marnotratníka čistila.
Celé čtyři dny se hajný hospodě vyhýbal, pátý den neodolal a pil, aby dohnal dluh
za předešlé čtyři dny. Hastrman na něho nastrojil opět léčku a čekal, až se připotácí. Věděl,
že odnaučit takovou osobu pití nebude opravdu snadné. Hajný po cestě několikrát upadl
a popálil si tak kabát i břicho hořící fajfkou. U hastrmanovy léčky opět upadl a skutálel se
do vody hlavou dolů. Když ji chtěl vystrčit na vzduch, hastrman ho znovu ponořil pod vodu.
Když ale viděl, že už je na pokraji sil, vytáhnul hajného na břeh vedle lávky a čekal, až trochu
ožije. Pak vzal prut a vyťal mu na mokrý zadek půl tuctu ran, až se bolestí třásl. Jak uviděl
hastrmana, lomil rukama a prosil o smilování. Hastrman mu pohrozil: ” Ještě jednou tě
uvidím opilého a ocitneš se ve vodě, vezmi si s sebou hromničku, neboť to bude tvá poslední
koupel v životě. Naposledy tě propouštím, abys začal dělat dětem dobrého otce a družce
manžela! ” Ještě třikrát poklepal hajnému pěstí na hlavu, aby se úplně vzpamatoval a zmizel.
Hajný volal o pomoc, ale v noci ho nikdo neslyšel. Až mu trochu otrnulo, za ranního
šera se šoural k domovu. Po této události se velice rozstonal, dostal zimnici a proležel tři
týdny. Blouznil v horečkách a stále viděl hastrmana, jak mu hrozí, křičí na něho a chce ho
utopit. Začal se bát tmy a svatých obrázků, které ve světnici visely. V noci tak doma svítili
a obrázky ze zdí sundali.
Manželka tušila, kdo se asi zasloužil o nezávidění hodný manželův stav. Ale nelitovala
ho, za své skutky si nic lepšího nezasloužil.
Po uzdravení se hajný neuvěřitelně změnil k dobrému a o hospodu ani nezavadil.
Hastrmana se hrozně bál.
Uplynulo půl roku a hajná chtěla hastrmanovi dát slíbený džbánek, proto na něho jedné
noci čekala. Jak byla odtroubena půlnoc, běžel od Veselice. Hajná mu podávala džbánek
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s poděkováním a velkou vděčností, ale hastrman řekl: ”Milá matko, já nic nechci a vy si
džbánek lépe prohlédněte.” A vhodil do něho pět stříbrných italských „tallaro” s poznámkou:
„Vašim dětem na památku.” Hastrman se otočil a běžel k veselskému rybníku.
Mnohokrát matka dětem o hastrmanově pomoci vyprávěla a jim nařizovala – aby na něj
vždy v dobrém vzpomínaly a do vod kamení neházely!
ZPRÁVY ZE ZŠ SLOUP

Termín zápisu ke školní docházce je úterý 3. dubna 2018 v 15:00 hodin. Týká se dětí,
které nejpozději 31. srpna 2018 dovrší věk 6 let.
Celoškolní projektová výuka zaměřená na krásy Moravského krasu čeká žáky ke konci
dubna. Děti z páté až deváté třídy se rozdělí do smíšených skupin, budou samostatně shromažďovat a třídit potřebné informace a výsledky svojí práce prezentovat ostatním skupinám.
Ve druhém pololetí žáky čekají dva dny ředitelského volna. V pátek 23. března bude volno
na Květný pátek. V pondělí 30. dubna se nám naskytla příležitost navštívit úspěšnou
brněnskou školu ZŠ Sirotkova. Návštěvy se zúčastní celý pedagogický kolektiv naší školy,
takže v tento den budou mít žáci volno. O týden později na oplátku přivítáme učitele ZŠ
Sirotkova ve Sloupě.
Dle pokynu ministerstva školství je od tohoto školního roku plavecký výcvik ve školách
povinný.
Cambridgeské jazykové zkoušky budou zájemci z řad žáků absolvovat také v letošním
školním roce. Majitelé osvědčení, které vydává British Council, získají velkou výhodu při
dalším studiu a v profesním životě. Přípravné kurzy začnou v pololetí a povedou je naši
učitelé. Protože se jedná o velmi dobrou reklamu školy, budeme žákům na zkoušky přispívat.
V březnu proběhne akce s názvem Přijímačky nanečisto. Všichni „studenti“, tedy žáci, kteří
budou dělat přijímací zkoušky na střední školy, si vyzkouší testy v reálných podmínkách.
Máme potvrzen termín tradičního výjezdu do Srbska. Naši přátelé zvou 35 dětí a 5 vyučujících na výměnný pobyt, který se uskuteční 16.–20. května 2018. Hlavním přínosem je pro
naše žáky možnost procvičení cizího jazyka. Mladí Srbové totiž hovoří výborně anglicky.
V současné době se také bude určitě velmi hodit budování vztahu k odlišným kulturám
a životním stylům.
Internetovou žákovskou knížku můžete mít nově zdarma i ve svých chytrých mobilních
telefonech a tabletech. Najdete ji na www. zssloup. net.
Na začátku letošního roku dosáhli členové šachového kroužku při základní škole významného úspěchu. Podařilo se jim totiž podruhé za dva roky postoupit do krajského kola
šachového přeboru a umístili se na výborném šestém místě. Velké poděkování patří všem
zúčastněným žákům a zvláště panu Františku Balážovi ze Sloupu.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel ZŠ Sloup
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únor 2018

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

MATEŘSKÁ ŠKOLA VAVŘINEC

V Mateřské škole ve Vavřinci je v letošním školním roce 2017/2018 zapsáno celkem
28 dětí. Z tohoto počtu je 10 děvčat a 18 chlapců. Děti, které MŠ navštěvují, jsou z obcí
Vavřinec (15), Veselice (5), Suchdol (4) a Nové Dvory (3), Petrovice (1). Pro školní rok
2017/2018 byl udělen jeden odklad školní docházky. Do 1. třídy ZŠ Sloup odešlo 5 školáčků
– dva chlapci, oba z Vavřince a tři děvčata (1 z Veselice a 2 z Vavřince).
V letošním školním roce se k zápisu do 1. třídy ZŠ Sloup, který se uskuteční dne 3. dubna
2018 v ZŠ Sloup, připravuje 12 našich školáčků – 6 děvčat a 6 chlapců (1 chlapec a 1 dívka
ze Suchdolu, 4 chlapci a 2 děvčata z Vavřince, 1 chlapec a 2 děvčata z Veselice a 1 dívka
z Nových Dvorů).
Se změnami školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které
vešly v platnost dnem 1. ledna 2017, je od školního roku 2017/2018 předškolní vzdělávání
pro děti 5 až 6leté, tedy děti, které mají rok před nástupem do 1. třídy ZŠ, povinné! Vzhledem k této skutečnosti ani děti s odkladem školní docházky nehradí úplatu za předškolní
vzdělávání, jak tomu bylo doposud. Úplata je hrazena již k 15. dni téhož měsíce, ne
následujícího.
Úplata za předškolní vzdělávání je pro letošní školní rok 2017/2018 stanovena opět
ve výši: 250,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou zahrnuty v provozních nákladech
MŠ Vavřinec.
Z programu pro děti, rodiče i veřejnost v období od září 2017 do března 2018:

Září:
4.9.
18.9.
27.9.

27.9.

Zahájení školního roku 2017/2018 Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ
Vavřinec za účasti vedoucí stravování ZŠ Sloup
Medouškovo divadélko v MŠ Vavřinec –,,MÍČEK FLÍČEK“
,,ŽIVOT POD VODOU“ – 1. výukový program pro děti zaměřený na ekologickou výchovu a aktivní ochranu přírody ve spolupráci s občanským spolkem
REZEKVÍTEK,
DRAKIÁDA pro děti a rodiče s posezením u ohýnku na školní zahradě

Říjen:
V měsíci říjnu jsme navázali spolupráci s Oblastní pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov – pracoviště Blansko
– Mgr. et Mgr. Eva Kovářová – vedoucí pracoviště a speciální pedagog,
Mgr. Magdaléna Chytilová – psycholožka a metodička prevence, Mgr. Jana
Klusáková – speciální pedagog – nás navštívili v MŠ
5.10. Výlet na Nové Dvory – procházka podzimní alejí: „Barevný podzim“
10.10. Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
„Školička“ – 1. lekce
13.10. Návštěva v MŠ Sloup – divadelní představení divadla Úsměv: „O kamarádství“
- 13 -
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Říjen:
17.10. Podzimní tvořivá dílna pro děti a rodiče
24.10. Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
„Školička“ – 2. lekce
Listopad:
3.11. Divadlo v MŠ – Pohádkový dědeček – loutkové divadelní představení:
„Kašpárek a jeho kamarádi“
7.11. Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
„Školička“ – 3. lekce
21.11. Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
„Školička“ – 4. lekce
23.11. Rezekvítek v MŠ – 2. ekologicky zaměřený výukový program pro děti – „MALÁ
LESNÍ VÝPRAVA“ (děti společně pomohou nešťastným zvířátkům, vydají se
po jejich stopách, poznají, kde v lese žijí a co potřebují k životu a nakonec pro
ně postaví nový les)
Fond Sidus – sbírka v MŠ Vavřinec vynesla fin. částku ve výši: 500,- Kč
Prosinec:
2.12. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Veselici – vystoupení dětí
s programem
3.12. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci – vystoupení dětí
s programem
4.12. „My jsme malí čertíci…“– dětské radovánky spojené s lidovými zvyky a tradicemi
– 6.12. v období Mikuláše
5.12. Návštěva Mikuláše v MŠ spojená s nadílkou, procházka obcí v maskách,
veselé písně a říkadla na námět lidových tradic – postrašení pana starosty a paní
Přikrylové na obecním úřadě,
„Mikulášská“ – vystoupení dětí s programem pro Svaz tělesně postižených
občanů (ve spolupráci s panem Ditrichem)
12.12. Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
„Školička“ – 5. lekce
15.12. Divadlo Špilberg v MŠ – divadelní představení pohádky:
,,KOCOUREK MODROOČKO“ (poeticky laděný muzikál s písničkami Marka
Ebena, představitelka jedné z rolí je sólistka divadla Radost).
18.12.
„Těšíme se na Vánoce“☺ společné prožívání radostného očekávání
– 22.12.
18.12. Vánoční stromeček v MŠ – zpěv koled a vánočních písní v kruhu dětí a
zaměstnanců MŠ
- 14 -
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19.12. Zábavné hudební vystoupení v MŠ: ,,VÁNOČNÍ KONCERT – DĚTSKÝM
SRDÍČKŮM“ – pan Vojkůvka, sólista opery v Brně
20.12. Vánoční tvořivá dílna pro děti – zdobení perníčků s paní Klímovou, společné
povídání o Vánocích, lidových zvycích a tradicích v období Vánoc a na Štědrý
den, připomenutí symbolů Vánoc, zpěv koled…
21.12. Vánoční svíčkování – odlévání svíček ze včelího vosku s panem Kočím
Leden:
9.1. Rezekvítek – „ZIMNÍ ŠTĚBETÁNÍ“ – ekologicky zaměřený 3. výukový
program pro děti.
Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče „Školička“ – 6. lekce
17.1. Medouškovo divadélko v MŠ – ,,Vrána Cecilka, havran Cyril a bacil Vasil“.
19.1. Sledování videozáznamu z rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci ve
spol. místnosti
23.1. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků za účasti ředitele
ZŠ Sloup – Mgr. Dočekala a Mgr. Koutné
Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče –
„Školička“ – 7. lekce
25.1. Den otevřených dveří v ZŠ Sloup
Únor:
1.2.

Screeningové vyšetření školní zralosti – zaměřené na posouzení úrovně
grafomotoriky a percepčních oblastí (zrakové a sluchové vnímání)
– depistáž provedla Mgr. et Mgr. Eva Kovářová, vedoucí pracoviště
PPP Blansko a speciální pedagog a Mgr. Jana Klusáková, speciální pedagog
PPP Blansko – jen pro předškoláky
6.2. Edukativně stimulační program: „Školička“ – pro předškoláky a rodiče – 8. lekce
5.2. –9.2. Masopustní týden v MŠ – lidové tradice, zvyky a obyčeje spojené s Masopustem
a karnevalem – týden plný zábavy a veselí – dětem pro radost
9.2. Karneval pro děti, rodiče i veřejnost ve společenské místnost – ve spolupráci
s TS Vavřinec
14.2. Výlet na Nové Dvory – procházka zimní alejí
20.2. Edukativně stimulační program „Školička“ – pro předškoláky a rodiče – 9. lekce

Připravujeme na březen:
1. 3. Přednáška pro rodiče předškolních dětí: ,,ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ
16.00 h ÚSPĚŠNOST“ – pozvání přijala Mgr. et Mgr. Eva Kovářová – vedoucí
pracoviště PPP Blansko a speciální pedagog
Témata přednášky: 1. Co je školní zralost, 2. Souvislost mezi školní zralostí
a školní úspěšností, 3. Odklad školní docházky
- 15 -
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Připravujeme na březen:
6.3. Vystoupení dětí MŠ s programem na MDŽ pro Svaz tělesně postižených
občanů
Edukativně stimulační program ,,Školička“ – pro předškoláky a rodiče – 10. lekce
12.3.
„Vítání jara“ – lidové zvyky, tradice, vynášení Moreny
– 21.3.
22.3. Rezekvítek – 4. výukový program pro děti s ekologickou tématikou:
„BAREVNÉ VELIKONOCE“
??? Velikonoční tvořivá dílna pro děti a rodiče
28.3.

Medouškovo divadlo v MŠ – divadelní představení pohádky:
„SLEPIČKA A VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“.
29.3. Velikonoční tvořivá dílna s paní Klímovou – zdobení perníčků
Zápis do 1. třídy ZŠ Sloup – dne 3. dubna 2018 v ZŠ Sloup.
Zápis do MŠ Vavřinec pro školní rok 2018/2019 – dne 3. května 2018
Informace k zápisu do MŠ Vavřinec budou zveřejněny v měsíci dubnu 2018 na stránkách
MŠ a Obce Vavřinec
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Vavřinec
Eva Kaššaiová, ředitelka školy

Z ČINNOSTI TECHNICKÝCH SPORTŮ

Od valné hromady výbor TS Vavřinec pracuje v novém složení. Poté, co ukončil členství ve
výboru Ctibor Halámek a Martina Vágnerová, byl zvolen nový člen výboru Miloš Dvořáček.
Plánovaná vycházka

Když jsme se scházeli 30.12.2017 na předsilvestrovskou vycházku, náš hospodský, který
okolo nás projížděl, nám na cestu zamával nebo se chytal za hlavu? Nevím a uvidíme, řekl
jsem si a vyrazili jsme na cestu, která vedla přes Petrovice, okolo Karolína a cestou jsme
viděli osm rybníků. Pan Alois Nečas nám ukázal spoustu míst, ke kterým se vztahují nějaké
historky a události. Vyšli jsme nad Horní Lhotou a vraceli se zpět okolo potoku Sloupečník,
pak jsme odbočili směrem k Muničáku a vycházku zakončili v hospůdce Na kasárnách.
A tam jsem pochopil, proč se chytal ten pan hospodský za hlavu: Šlo nás totiž 33 a on měl
strach, že nám nebude mít co nabídnout, ale smažáček a gulášek byl vynikající, vzkazujeme
a moc děkujeme. Cestou zpět jsme se šli podívat k novým nádržím a přes Suchdol se vraceli
domů. Děkuji za naplánování vycházky p. Aloisi Nečasovi a Zdeňkovi Kakáčovi.
Víkend ve znamení karnevalů a „Ostatků“

V pátek 9.2.2018 jsme vypomohli při přípravách a s obsluhou na karnevalu, který pořádá
Mateřská škola Vavřinec. Chtěl bych také při této příležitosti poukázat na výbornou spolupráci s vedením MŠ a děkuji jim za to, že svůj čas a energii věnují našim akcím. Zajistit
program a občerstvení bývá nevděčná práce, protože nikdo neví, jaká bude účast. Tady
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musím poděkovat i vám, rodičům a prarodičům, za podporu. Jsme rádi, když jsou ostatní
spokojeni. Že je snad o karneval zájem, ukazuje účast asi 40 různých masek, které si mohly
zatancovat a zúčastnit se plnění různých úkolů: některé byly na motivy začínající zimní
olympiády. My děkujeme všem, kteří si dali práci s přípravou, průběhem, ale i úklidem,
protože cituji jednoho z rodičů: „Nezávidím tomu, kdo ten bor.. l! bude uklízet.“
V sobotu 10.2. se konaly „Ostatky“.

Ti, co se chystají jít do průvodu, v tichosti a tajnosti dlouho dopředu vymýšlí a vyrábějí
masky, aby ostatní neměli ani tušení, kdo se pod maskou bude skrývat. Ze zkušenosti vím,
jaká je to práce, vyrobit masku, a že to pak v domácnosti vypadá jak v krejčovské dílně.
Když ten nápad nepřichází a není toho času s chystáním, stačí na sebe hodit nějakou tu
„hadru“, trochu malůvek a je maska hotová. Do průvodu patří i ty tradiční osoby a masky,
které se nemění a jsou v průvodu nezbytné, jako jsou např. práva, pokladník, řezník, myslivec, ty vyjadřují určité symboly. A že je ve Vavřinci hodně šikovných lidí, ukázaly opět
letošní „Ostatky“. Určitě si všichni zaslouží pochvalu. V letošním roce se pro zajímavost
zúčastnilo 44 masek. Co se snědlo a vypilo, o tom se nemluví, vždyť byl mrazivý den, a tak
i harmonikářka měla co dělat, aby v tomto počasí uhrála to, co si kdo přál. Dlouho jsme
čekali na někoho, jako je Dominika, které se u nás líbilo a pro kterou to hraní v průvodu
neskončilo. Vyžádali si ji návštěvníci, kteří přišli odpoledne posedět do společenské
místnosti, aby jim zahrála ke zpěvu. Odpolední posezení s občerstvením se stává tradicí
pro ty občany, kteří si už netroufnou přijít večer na ostatkový bál, ale my si vážíme toho,
že přijdou, povykládají si, zazpívají a zavzpomínají na jejich účast na „Ostatcích“ a jsme
rádi za to, že jich chodí rok od roku víc.
Od 20.00 hod. začal večerní bál s kapelou DUOEM, která se přizpůsobila našim požadavkům a do svého repertoáru zařadila i dechové skladby, které dříve nehrávala a hned to
bylo znát. Na plac mohli i ti, kteří na „modernu“ moc netančí. Během večera probíhal prodej
losů a losování tomboly, která je rok od roku zajímavější, letos byla i jedna cena – živý
kohout a jsme rádi, že se dostala do správných rukou.
Řada přišla i na pochování basy. K pochování basy patří vtipně připomenout události
z uplynulého roku – nehody, karamboly či nějaké úmysly, a tak je mnohdy řečeno něco
na druhého, co mu zrovna vadí a na co nerad vzpomíná, ale při níž:
Řečník praví – Baso naše milá, už jsi nám dohrála,
masoput končíme, s tebou se loučíme,
nezlobte se nikdy na nás, koho bodla kritika,
vemte si to všichni k srdci, ač se vás to netýká,
vzpomínejte na nás v dobrém, všechno si to přeberte,
co se na koho hodí a na nás se nezlobte.
Technické sporty vám děkují za tu vaši návštěvu,
ať je vám celý rok do zpěvu…
- 17 -
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Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou programu těm, co se zúčastnili průvodu,
fotografům, maskám, občanům, hostitelům, OÚ, SDH a TJ za zapůjčený materiál, organizátorům i obsluhujícím a hlavně sponzorům a dárcům za pěkné dary do tomboly.
Termíny dalších akcí technických sportů:

– Školení řidičů
– Velikonoční dílna
– Jarní úklid kolem obce
– Svátek matek

– 27. 4. 2018
– 23. 3. 2018
– 19. 4. 2018
– 13. 5. 2018

Spol. místnost ve Vavřinci, začátek v 18 hod.
Spol. místnost ve Vavřinci, začátek v 16,30 hod.
Sraz u bytovek v 16 hod.
Za TS Vavřinec
Park ve Vavřinci
Miroslav Kočí

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ VAVŘINEC V ROCE 2018

Pálení čarodějnic

pondělí 30. 4. 2018
včetně zábavného programu pro děti

IXX. ročník soutěže žáků
o Pohár SDH Vavřinec

sobota 5. 5. 2018, zahájení v 8:15

Oslava 125. výročí založení SDH Vavřinec

V pátek 22. 6. 2018 se uskuteční slavnostní schůze, v sobotu 23. 6. 2018 od 13:00
v místním parku budou probíhat ukázky historické a současné hasičské techniky. Svoji
techniku a ukázku zásahu předvede také Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,
profesionální hasiči z Blanska. Odpolední program obohatí vystoupení šermířů a čas
mezi jednotlivými ukázkami zpříjemní dechová hudba BIVOJANKA.
Večer se uskuteční taneční zábava se skupinou EXPLOZE.

IV. ročník rybářských závodů
na požární nádrži
pro děti sloučené obce Vavřinec,
sobota 30. 6. 2018 dopoledne

Vavřinecká pouť 10. – 13. 8. 2018

Pouťové zábavy:
• pátek 10. 8. EXPLOZE
• sobota 11. 8. MEDIUM
• neděle 12. 8. odpoledne BIVOJANKA
večer TAMDEM
• pondělí 13. 8. tradiční dozvuky

I. ročník přejezdu přes
Vavřineckou lávku
sobota 4. 8. 2018 od 13 hodin

Podzimní lov ryb na požární nádrži
Na všechny uvedené akce,
které budeme letos pořádat,
srdečně zveme všechny spoluobčany
sloučené obce Vavřinec.

První akci pro veřejnost jsme letos uspořádali v pátek 19. 1. 2018 od 18 hodin ve
Společenské místnosti ve Vavřinci. Jednalo se o promítání historických filmů z dění ve
Vavřinci. Historické filmy zpracoval a připravil pan Jan Kakáč, celkem bylo promítáno
8 filmů v celkové délce 3,5 hodiny a akce se zúčastnilo 46 občanů z Vavřince. Promítání
mělo pozitivní ohlasy, proto tuto akci uspořádáme také v příštím roce.
Petr Nečas, starosta SDH Vavřinec
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INFORMACE Z DĚNÍ V TJ VAVŘINEC

Vážení občané, sportovní přátelé!
Poprvé v letošním roce vám přinášíme aktuální informace z dění v naší sportovní
organizaci.
Uplynulý rok jsme zakončili už tradičním silvestrovským fotbalem i s nezbytným
občerstvením v klubovně U krbu. Hráče přivítala drobná sněhová nadílka, která nebránila
v předvedení sportovních kvalit a zároveň dodala akci zimní nádech. Zřejmě díky pošmournému počasí byla tentokráte trochu slabší divácká účast, ale ti co přišli, nelitovali. Dobrá
atmosféra, příjemná společnost a neopakovatelný duch posledního dne v roce.
Na první lednovou sobotu jsme naplánovali valnou hromadu. Na ní jsme zhodnotili rok
uplynulý a podrobně informovali naše členy, zástupce Obce Vavřinec, osadního výboru
i ostatních spolků. Na závěr jsme v premiéře promítli záznam loňských oslav 75. výročí
založení TJ Vavřinec, jenž se setkal s velmi kladným hodnocením. Ten jsme později umístili
na internet na náš kanál na stránkách Youtube.cz. Pokud na stránkách Youtube.cz zadáte do
políčka vyhledávání TJ Vavřinec, záznam z oslav i náš kanál určitě rychle najdete.
Co se sportovní stránky týče, mládežníci trénují každou středu v tělocvičně ZŠ Sloup.
I muži už začali zimní přípravu. Trénují dvakrát týdně. Jednou na antukovém hřišti ve
Vavřinci pod umělým osvětlením a jednou v Blansku na umělé trávě. Ta na přání trenéra
Nováka nahradila tréninky v hale, neboť je svým povrchem travnatému hřišti bližší. Většina
hráčů si pak zpestřuje víkendy futsalovými nebo hokejovými zápasy. Postupně přibudou
i přátelská utkání.
Zimní přípravu bohužel nepříznivě ovlivňuje nejen pracovní vytížení hráčů, ale také
zranění. Momentálně je na marodce Dominik Zmeko (kotník) a Vít Kovařík (koleno).
Sportovní úsek se také dlouhodobě snaží kádr mužů rozšířit a posílit. Díky tomu můžeme
ohlásit dvě posily. Tou první je všem známý Ondřej Zmeko, přicházející z Vilémovic. Druhou
posilou je Michal Skoupý, který přichází z Blanska. Michal Skoupý je kvalitní hráč, jenž
působil i ve Zbrojovce Brno. Po vážném zranění kolene se ale k fotbalu teprve vrací, přesto
by měl našemu týmu pomoci.
Co se organizační stránky týče, po valné hromadě následovala aktualizace členské základy
a s tím spojené uhrazení poplatků Fotbalové asociaci. Zmínit můžeme také komplikované
sestavování termínové listiny, což je úkol téměř nadlidský.
I letos zjišťujeme možnosti, jak získat finanční prostředky z dotačních titulů. Na zápasových brankách dosloužily sítě, ty za brankami k tomu nemají daleko, takže nás čeká nákup
a instalace nových. Připravujeme objednávku hnojiv i servisních zápasů. V letošním roce
počítáme oproti běžné údržbě navíc s postřikem proti plevelu.
Před začátkem jarní části fotbalové sezóny plánujeme brigádu, aby byl sportovní areál
řádně připraven. Potom mohou naši fotbalisté vyběhnout na zelený pažit a svými výkony
potěšit oko fotbalového fanouška. Poprvé by to mělo být druhý dubnový víkend, kdy do
Vavřince přijedou Vísky a Vilémovice B. Ve vedení klubu se už na jarní fotbal těšíme a
těšíme se i na vás, naše fanoušky!
Sportu zdar, a tomu vavřineckému obzvlášť!
Radek Štolpa, člen výboru TJ Vavřinec
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KONTROLNÍ ODLOVY

Dobrý den, dovolte mi napsat pár řádků o požární nádrži:
Jako každý rok se budou prodávat povolenky pro děti ze sloučené obce Vavřinec, věková
hranice je 8 až 15 let, cena povolenky bude stejná jako v loňském roce, to je 100 Kč na
sezónu od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018. Dále po dohodě s výborem SDH proběhne v průběhu
sezóny několik kontrolních odlovů ryb, kde se bude kontrolovat zdravotní stav ryb. Bude
provedeno také vážení a měření ryb, které budou poté puštěny zpět do nádrže.
Tyto odlovy se budou konat vždy se souhlasem správce nádrže a starosty SDH (popř.
zástupce) kteří určí termín chytání, množství rybářů a budou vždy přítomni.
S pozdravem Petrův zdar.

správce nádrže Otomar Kučera

NEUVĚŘITELNÉ JE SKUTEČNOSTÍ

Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní oorganizace Vavřinec, si 13. 3.
2018 připomene 10 roků od zahájení rehabilitačního cvičení ve Společenské místnosti
ve Vavřinci. Cvičení je celoroční včetně prázdnin. Začínalo 20 členů a v dnešní době
navštěvuje cvičení 15 členů.
Ditrich Miroslav, předseda
1378 – 2018  •  640. VÝROČÍ OBCE VAVŘINEC

Slavit či neslavit? Rozhodně připomenout! Bylo by nedůstojné opomenout vavřinecké
důležité a pamětihodné události. Sedmisté výročí slaví i Veselice a Suchdol, jež jsou společně zmiňovány již v roce 1318. O Veselici byla již v předstihu v roce 2016 vydána kniha,
mapující vesnici od nejstarší zmínky až po současnost. Kolektivu autorů a jejich kvalitní
a odborné práci se mnou zpracovaná připomínka o Vavřinci vyrovná jen zčásti. O Suchdole
najdeme v archivních materiálech informací velké množství. Snad se i zde najde někdo
a připomene nám všem bohatou historii Suchdolu, tohle výročí si to zaslouží.
VAVŘINEC – dříve také WAWRZINETZ nebo LAURENZ je malá moravská obec
nacházející se v kopcovitém terénu Moravského krasu, kde se lidem žilo od nepaměti hůře
než obyvatelům úrodných nížin. Podhorské podnebí je zde drsnější, zimy delší a krutější.
Osada Vavřinec byla založena patrně kolem roku 1370 na pozemcích rozdrobeného
petrovického panství. První zachovalý písemný dokument pochází však až z 2. února 1378,
kdy nějaký Unka z Majetína na zasedání Moravských stavů v Olomouci, dal ze svého panství
zapsat prodej Vilémovi a Elišce z Rohatce a také Vítkovi z Rohrbachu 2 lány ve Vavřinci
a k tomu část Petrovického dvora, krčmu a 4 lány v Podolí (taktéž první písemná zmínka,
ves ale zanikla za husitských válek roku 1431.) Až od první potvrzené písemné zmínky je
možno datovat naši obec. Jak vznikl název? Jméno Vavřinec je svým původem staročeský
překlad osobního latinského jména LAURENTIUS a mohlo pravděpodobně vyznačovat
osadu pojmenovanou podle lokátora – zakladatele vesnice a přeneseno na osadu samotnou.
Podobných souvislostí je na Moravě mnoho.
Historie Vavřince je spojována s petrovským, později s rájeckým panstvím, ale Veselice,
Suchdol a Nové Dvory jsou od prvopočátku uváděny pouze v souvislosti s olomouckým
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biskupem na Blanenském panství. Naše, nyní sloučené obce, se proto vyvíjely zcela
nezávisle na sobě a úplně svérázně. R. 1418, z původně petrovského, přechází Vavřinec
pod majitele rájeckého panství, kteří se neustále měnili. K poslednímu a již konečnému
připojení k rájeckému panství dochází roku 1589. Památné události popisuji z různých mně
dostupných archivních knih a kronik a píši tak, jak se udály v jednotlivých létech přehledně,
některé i podrobně.
1583– 1585

Vavřinecké okolí bylo ohrožováno loupeživou bandou nějakého Jana Koláře, která mimo
jiné vyrabovala v Petrovicích dva grunty a v okolních lesích se dopustila několika vražd.
Banda byla pochytána roku 1585 a téhož roku její vůdce Kolář byl popraven lámáním
kolem v Boskovicích.
1615– 1648

Nové nařízení vrchnosti poddaným nařizuje, že se poddaní mohou stěhovat jen se svolením
vrchnosti. Rovněž jest nutné svolení k pořízení poslední vůle. Peníze sirotků musí býti uloženy
v zámku a budou půjčovány na běžný úrok. K sňatku musí býti povolení vrchnosti a lidé
„vadní“ se k sňatku nepřipustí. Povaleči se nesmí přechovávat. Grunty se nesmí pod velkými
tresty opouštět. Kdo část gruntu neosel a pronajal, budiž jemu pronajatá část odebrána a dána
novému nájemci. Do robotní povinnosti se též ukládá přísti pro vrchnost len a konopí. Od roku
1848 můžeme jména vavřineckých občanů vyhledávat v nově založené doubravické farní
matrice. První zde zapsaní sousedé: Čermák, Urban, Slavíček, Myslivec, Peruska, Kolář,
Prokop, Tomášek, Kovář, Holásek a pouze dva starousedlíci Kaláb a Zábranský. Období
1618 – 1648 je označováno jako válka třicetiletá. Obyvatelstvo prchalo do lesů, vesnice byly
rabovány císařským vojskem a potom pustošeny Švédy. Drahota byla nesmírná. Za této války
Vavřinec velmi trpěl, ještě v osmnáctém století zde bylo mnoho stavení pustých.
1667– 1692

Dlouhých 19 roků od konce třicetileté války bylo ve Vavřinci jen 10 usedlých a 8 pustých
domů, ve Sloupě 11 usedlých a 1 pustý, v Petrovicích 8 usedlých, 2 lhůtníci a 9 pustých domů.
Vysvětlivka co znamená osedlý. Lidmila a Ondřej Ondrouškovi z později očíslovaného domu
č. p. 9 (předkové badatele a historika Ant. Ševčíka) pocházeli z velmi chudé rodiny, ač již roku
1673 bydleli ve Vavřinci, nebyli vůbec uvedeni v lánském rejstříku roku 1675 dokonce ani jako
chalupníky, to znamená, že nebyli osedlí, nevlastnili žádný domovní majetek, byli podruhy
– čeledíni na některé z větších vavřineckých usedlostí. Až později, po nějakém minimálním
naspoření, se rodina mohla odvážit usadit se na zchátralém podsedku, ale vlastnické právo
k usedlosti i s polnostmi měla stále rájecká vrchnost. Na celém panství byly r. 1692 následující
ceny: 1 libra másla – 9 krejcarů, 1 libra masa – 3 krejcary, máz sádla – 18 krejcarů (1libra =
0,56 kg, 1 máz = 1,415 litru). Děvečka měla celoroční mzdu 8 zlatých, čeledín 16 zlatých.
1739– 1750

Požáry a lesní kalamity.
V sousedství Vavřince, les Kněží hora, byl značně vypálený na dvou místech, ale obdobně
tomu bylo také ve Sloupském revíru u Žďáru a Němčic. Archivní materiály ale také hovoří
o obzvlášť mohutné a rozsáhlá vichřici, která způsobila polomy na většině lesních porostů
na rájeckém panství. Za účelem zužitkování dřeva byl r. 1746 zřízen v Doubravici železářský
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hamr. Na sousedním boskovickém panství byly po lesních kalamitách zakládány sklárny
v Repechách a na Suchém kopci u Bukové, kde byl sklářským mistrem nějaký Burkhard, jehož
přímým potomkem je autor těchto řádků. Tyto sklárny byly zřizovány jen proto, aby byly vyklizeny vichřicemi zcela zničené lesy a bylo zužitkováno co nejrychleji dříví z vývratů. V těchto
krátkodobých sklárnách se vyráběly sklářské předměty, co nejjednodušší a nejlevnější. V roce
1750 vavřinečtí poddaní platili vrchnosti z pozemků 14 zlatých a 34 krejcarů, z panských luk
4 zl. 47 kr. a odváděli 38 kuřat – oceněny na 4 zl., 41 kr. a k tomu 2 kopy vajec. Na zemských
daních platil Vavřinec 135 zl. 6 kr. V těchto létech robotovalo 5 vavřineckých pololáníků (ten
obhospodařoval přibližně 13 ha) a 12 podsedků (přibližně 5 – 6 ha.) Robotovali od sv. Jana 24. 6.
do sv. Václava 28. 9. čtyři dny v týdnu. Pololáníci robotovali buď jako jedna osoba s párem koní,
či dvě osoby bez potahu. Podsedníci robotovali bez potahů po jedné osobě z usedlosti. Pracovní
doba začínala za krátkých dní od 7 hod. ráno a končila před soumrakem. Za dlouhých dní se
museli robotníci dostavit na pracoviště v 6 hod. ráno a pracovali do západu slunce. Za krátkých
dní byla hodinová přestávka, za dlouhých dvouhodinová k odpočinku a nakrmení dobytka, který
se však nesměl pást na panských pozemcích. O žních dostávali robotníci na rájeckém panství
„z čisté vrchnostenské blahovůle‘‘ na přilepšenou kus chleba. Poddaní museli mnoho robotovat
na panském majetku a ze svých políček odvádět vrchnosti, sami žili v bídě. Byla to těžká doba.
Lidová rčení našich předků a pranostiky lidu.

LEDEN

První a nejlepší pravidlo jest: Užij času, jako husa klasu, užij ho ve prospěch
svůj a nikdy jím neopovrhuj.
V lednu mráz těší nás, v lednu voda, věčná škoda.
Na Tři krále mnoho hvězd mnoho bramborů.

ÚNOR

Neutrácej víc, než získáš, sice se na hlavu potřískáš.
Na Hromnice skřivánek přes hranice musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Svatý Matěj láme led, není-li ho, zrobí ho hned.

BŘEZEN V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro obilí jed.
Pěkně-li na svatého Josefa, bývá dobrý rok.
Pošimrá-li tě v únoru komár za ušima, poběhneš v březnu s ním ke kamnům.
DUBEN

Může-li se na svatého Jiří v žitě havran skrýti, budem úrodný rok míti.
Ozývá-li se v dubnu hrom, nebojí se již mrazu strom.
Hodně-li duben větrem duje, stodola se naplňuje.
Burget Rostislav st.

Pokračování příště.
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBÚ VAVŘINEC

• Oznamujeme občanům, že na Obecním úřadě ve Vavřinci byly do konce měsíce února
vybírány v hotovosti místní poplatky za odpady na letošní rok. Výše poplatku činí
450 Kč. Poplatek je vybírán za každého občana, který je v obci hlášen k trvalému pobytu,
za každý rekreační objekt a dále také za objekt, který má přiděleno čp. a v objektu
není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Občanům, kteří v uvedeném termínu poplatek
neuhradili, jsou rozesílány složenky.
Obecní úřad
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SEZNAM JUBILANTŮ V OBDOBÍ PROSINEC 2017 – ÚNOR 2018

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

Bydliště

Věk

Musilová Jana

Vavřinec 32

84

Urban František

Nové Dvory 65

80

Kakáč Jan

Vavřinec 90

83

Kolmačková Zdeňka

Vavřinec 77

84

Petlach Jaromír

Veselice 18

78

Jubilantům srdečně blahopřejeme.
KALENDÁŘ AKCÍ NA BŘEZEN – KVĚTEN 2018

Sousedské posezení .............................................................. pátek 16. 3. 2018
Posezení pozvaných seniorů ve Spol. místnosti ve Vavřinci,
začátek ve 16.30 hod.
Odpoledne v maskách . ...................................................... sobota 17. 3. 2018
Sál ve víceúčelové budově ve Veselici, začátek ve 13.30 hod.
Velikonoční dílna . ............................................................. čtvrtek 22. 3. 2018
Společ. místnost ve Vavřinci, začátek v 16,30 hod.
Den Země ........................................................................... čtvrtek 19. 4. 2018
Úklid okolí obce, pořádají TS Vavřinec, sraz v 16.00 hod. u bytovek,
zakončení s občerstvením u vleku
Školení řidičů . ...................................................................... pátek 27. 4. 2018
Pořádají TS Vavřinec, začátek v 18.00 hod.
ve Společ. místnosti ve Vavřinci, občerstvení zajištěno
Vycházka do okolí .............................................................. sobota 28. 4. 2018
Organizuje spolek VESELICKÁ KAPLIČKA,
trasa vycházky bude upřesněna na plakátu
Pálení čarodějnic na pastvisku.......................................... pondělí 30. 4. 2018
Pořádá SDH Vavřinec, zábavný program pro děti od 18.00 hodin,
zapálení vatry ve 20.15 hodin
Zápis dětí do MŠ Vavřinec ................................................. čtvrtek 3. 5. 2018
Soutěž mladých hasičů . ....................................................... sobota 5. 5. 2018
IXX. ročník soutěže žáků o Pohár SDH Vavřinec, začátek v 8.15 hodin
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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

„NAŠE KOMPOSTY–PRO RADOST Z VAŠÍ ÚRODY“
Jarní sobotní akce - březen – Blanenský kompost,
Univerzální substrát s kompostem - PE pytel

AKČNÍ CENY!

Kompostárna Blansko, tel: 702 200 262
Provozní doba: PO 8 – 16
(St.Blansko, směr Olešná), www.kompostarna-blansko.cz
ST,PÁ 8 – 14
Prodej též volně ložených kompostů a substrátů
SO 8 – 12
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Běh s historickými lyžemi ve Veselici

Tvořivé čtvrtky
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Ostatky ve Vavřinci
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