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Vážení spoluobčané,
právě jste otevřeli předposlední číslo letošního zpravodaje, které vychází týden
po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a tak v tomto zpravodaji nemohou
chybět výsledky voleb z našich tří volebních okrsků.
V každém z čísel zpravodaje jsou zveřejňovaná usnesení Rady a Zastupitelstva naší
obce, která Vám poskytují základní informace o tom, co uvedené orgány obce projednávaly. Nejinak tomu je i v tomto čísle, ale přesto mně dovolte, abych se po delší době
trochu obšírněji věnoval opět problematice odpadů. V říjnu letošního roku skončila
tzv. doba udržitelnost u dotace, s jejíž pomocí byl ve Veselici zbudovaný sběrný dvůr
na odpady. Z toho vyplývá, že naše obec, jako provozovatel uvedeného zařízení, může
změnit podmínky pro jeho provozování. Stávající podmínky pro provozování, jež vycházely z pravidel dotačního programu, např. neumožňovaly odebírat odpad od podnikatelů
a mimo to byla určitá omezení i pro zpoplatnění některých dalších odpadů. Důvodem
bylo to, aby se neporušila míra tzv. veřejné podpory, což bylo jedním z hlavních hledisek
při financování obdobných projektů za pomocí finančních prostředků z Evropské unie.
Při nesprávném nastavení pravidel by totiž mohlo dojít k tomu, že by provoz sběrného
dvoru mohl být ziskový, což bylo po dobu udržitelnosti (5 roků od zahájení provozu)
nežádoucí. I když má nyní obec trochu volnější ruce, nepřipravuje vedení obce žádné
razantní změny ve zpoplatnění ukládání odpadů na sběrném dvoru. Je možné očekávat
jen zpoplatnění odpadů od podnikatelů a co se týká odpadů od občanů, tak Rada obce
na poslední schůzi rozhodla o tom, že se dosavadní podmínky příliš měnit nebudou.
Byl bych proto rád, aby občané toto rozhodnutí brali jako vstřícný krok ze strany obce,
byť na to doplácí určitou měrou samozřejmě každý z nás. Nebylo by vůbec problém
do budoucna zcela zpoplatnit např. odběr stavební suti a dalšího stavebního odpadu, jako
např. zbytků polystyrenu, lepenek, různých dalších izolačních materiálů apod. Ty mohou
dnes občané uložit na sběrném dvoře zdarma anebo jen za symbolický poplatek. Přece
ale bude lepší, když tyto odpady budou předány na sběrný dvůr, než aby končily všude
možně, jako např. na lesních cestách, v okolí obce apod. Zanedbatelná není ani pracnost
při přebírání odpadů (jako je třeba vážení odpadů v případě, když občan doveze několik
druhů odpadů smíchaných na jednom dopravním prostředku, atd.). Zkrátka to všechno
něco stojí a ať chceme nebo ne, promítá se to do nákladů na provoz sběrného dvoru.
Za účelem snížení celkových nákladů v oblasti odpadového hospodářství chce jít
vedení obce jinou cestou. Chtěli bychom totiž do tohoto procesu zapojit všechny občany,
a to tak, že se do budoucna budeme snažit svoje odpadky, co nejvíce vytřídit, a to pokud
možno doma. Takto vytříděné odpady budou lépe obchodovatelné a to určitě bude potom
přínosné pro každého z nás. Zdůvodnění, co k tomu rozhodnutí radní obce vedlo, najdete
uvnitř zpravodaje.
Závěrem mně dovolte, abych Vám popřál hezký zbytek podzimu, klid do blížícího se
období Adventu a rodinnou pohodu.
Miloslav Novotný, starosta obce
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USNESENÍ ZO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 4.9.2017

• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje smlouvu mezi Obcí Vavřinec a Městem Blansko
o příspěvku obce Vavřinec na sociální služby ve spádovém obvodu města Blanska v roce
2017 ve výši 12 000 Kč a sociální prevence a sociálního poradenství ve výši 22 000 Kč.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje prodej části pozemku p. č. 279/20, k. ú. Veselice
na Moravě, o výměře 96 m², pí. Anně Stodolové, bytem Veselice č. p. 36 a pí. Mileně
Vránové, bytem Blansko, Chelčického 1674/72, za cenu 100 Kč/1 m² pozemku s tím,
že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponesou kupující. Prodej za cenu nižší
než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého posudku se zdůvodňuje tím, že se jedná
o vypořádání dlouhodobého užívacího stavu ze strany kupujících.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje odkoupení pozemků v k. ú. Vavřinec na Moravě,
a to pozemku p. č. 526/2 a části pozemku p. č. 527/1, vše k. ú. Vavřinec na Moravě,
o celkové výměře 420 m², vše podle geometrického plánu č. 309-10014/2015, vyhotoveného společností GB – geodezie Brno spol. s r. o., Smetanova 6, 67801 Blansko,
od p. Radka Štolpy, bytem Vavřinec č. p. 43, 67913 Sloup, to vše za cenu 150 Kč/1 m²
s tím, že náklady spojené s převodem pozemků ponese obec Vavřinec.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje prodej pozemků p. č. 864/5 a p. č. 1/4 a současně
části pozemku p. č. 852/15, vše k. ú. Vavřinec na Moravě, o celkové výměře 111 m², vše
podle geometrického plánu č. 321-10014/2015, vyhotoveného společností GB – geodezie
Brno spol. s r. o., Smetanova 6, 67801 Blansko p. Radkovi Štolpovi, bytem Vavřinec
č. p. 43, 67913 Sloup, za cenu 100 Kč/1 m² s tím, že náklady spojené s převodem
pozemků, vyjma úhrady daně z převodu nemovitostí, ponese obec Vavřinec.
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 20.9.2017

• Rada obce Vavřinec doporučuje Zastupitelstvu obce Vavřinec projednat na jeho nejbližším zasedání zřízení 2 nových částí obce, a to část Nové Dvory a část Punkevní žleb.
• Rada obce Vavřinec ukládá Osadnímu výboru Vavřinec projednat na jeho nejbližší schůzi
žádost p. Libora Vinklera, nového majitele RD č. p. 49 ve Vavřinci, o možnost pronájmu
části pozemku p.č. 181/12, k. ú. Vavřinec na Moravě, za účelem zřízení parkovacího
místa před uvedeným domem a současně žádost o odsouhlasení možnosti snížení nivelity
obecního pozemku navazujícího na jeho rodinný dům, za účelem odstranění zavlhání
zdiva rodinného domu.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Vavřinec dne
1.9.2017.
USNESENÍ ZO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 18.10.2017

• Rada obce Vavřinec rozhodla zaslat obcím podílejícím se na spolufinancování provozu
SDO Veselice návrh na změnu stávající smlouvy, spočívající ve zvýšení ročního příspěvku, mimo stávajících nákladů za dopravu a uložení odpadů na skládkách, o příspěvek
na režijní náklady související s provozem sběrného dvora ve výši 420 Kč za 1 tunu odpadů
předaných z obcí na sběrný dvůr ve Veselici.
• Rada obce Vavřinec souhlasí se zapojením obce do projektu Moje odpadky, řešícího
změnu způsobu třídění jednotlivých složek komunálního odpadu, a to jejich vytříděním
přímo v domácnosti do igelitových pytlů, čímž by mělo dojít k celkovému snížení
nákladů v oblasti odpadového hospodářství a tím i možnosti snížení poplatků za odpady
z jednotlivých domácností.
• Rada obce Vavřinec schvaluje dohodu se společností Funder s. r. o. Brno na zpracování
žádosti o dotaci ve výši cca 4,5 mil. Kč na zbudování 3 bytů v nové Víceúčelové budově
v Suchdole se smluvní cenou ve výši 30 250 Kč s DPH na zpracování žádosti a pouze
v případě, že bude žádost vybraná k podpoře, tak obec uhradí další částku ve výši
108 900 Kč s DPH na vyhotovení studie proveditelnosti, která je jednou z povinných
příloh dotačního programu.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na uložení podzemních
kabelů v pozemcích ve vlastnictví obce Vavřinec p. č. 457/1, 457/6, 457/9, 490 a st. 51,
vše k. ú. Vavřinec na Moravě, v souvislosti s realizací akce „Veselice – obnova NN před
hasičskou zbrojnicí.“
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E. ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, jejímž předmětem je umístění kabelového vedení NN ve Vavřinci v pozemku
p. č. 457/1, 457/6, 457/9 a 490, vše k. ú. Veselice na Moravě, jejichž vlastníkem je
obec Vavřinec, v souvislosti s realizací stavby „Veselice – obnova NN před hasičskou
zbrojnicí.“
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• Rada obce schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu č. 1/2010, kterým se prodlužuje
nájem bytu č. 2 ve víceúčelové budově ve Vavřinci pro nájemce pí. Světlanu Štrajtovou,
do 31.10.2018.
• Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že byla na SZIF Brno podepsaná dohoda mezi obcí Vavřinec a Státním zemědělským intervenčním fondem ČR,
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, na projekt – Pořízení lesnické
techniky, v jehož rámci budou pořízeny 2 ks křovinořezu, 1 ks motorové pily, 1 ks ručního
postřikovače, 1 sestava systém VARI (bubnová sekačka, pohonná jednotka a převodovka)
a současně 1 ks mulčovače.
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
Volební okrsek č. 1 – Vavřinec
Do voličského seznamu bylo zapsáno 351 voličů.
Voličům bylo vydáno 234 obálek, což činí 66,67 %
volební účast. Počet platných hlasů bylo 233.
Číslo
strany
21
29
24
8
4
1
15
7
9
12
20
30
26
13
2
3
6
10
14
19
22
23
25
27
28
31

Počet
získaných
hlasů v %
ANO 2011
26,60
Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD) 19,31
Křesť. demokr. Unie– Čs. str. lid
15,02
Komunistická str. Čech a Moravy
8,15
Česká str. sociálně demokrat.
8,15
Občanská demokratická strana
7,72
Česká pirátská strana
5,57
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
3,43
Strana zelených
1,28
Strana svobodných občanů
1,28
TOP 09
1,28
Strana Práv Občanů
0,85
REALISTÉ
0,85
Blok proti islam. – Obran. domova
0,42
Řád národa – Vlastenecká unie
0,00
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0,00
Radostné Česko
0,00
ROZUMNÍ – stop migraci, diktát. EU 0,00
Občanská demokratická aliance
0,00
Referendum o Evropské unii
0,00
Dobrá volba 2016
0,00
SPR – Republ. Str. Čsl. M. Sládka
0,00
Česká strana národně sociální
0,00
SPORTOVCI
0,00
Dělnic. Str. sociální spravedl.
0,00
Národ Sobě
0,00
Název strany

Volební okrsek č. 2 – Veselice
Do voličského seznamu bylo zapsáno 217 voličů.
Voličům bylo vydáno 143 obálek, což činí 65,90 %
volební účast. Počet platných hlasů bylo 143.
Číslo
strany
21
8
4
29
1
24
15
7
9
10
12
20
14
2
3
6
13
19
22
23
25
26
27
28
30
31
-4-

Počet
získaných
hlasů v %
ANO 2011
30,76
Komunistická str. Čech a Moravy
12,58
Česká str. sociálně demokrat.
11,18
Svob. a př. dem.– T. Okamura (SPD) 10,48
Občanská demokratická strana
8,39
Křesť. demokr. Unie– Čs. str. lid
7,69
Česká pirátská strana
6,99
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
2,79
Strana zelených
2,79
ROZUMNÍ – stop migraci, diktát. EU 2,79
Strana svobodných občanů
1,39
TOP 09
1,39
Občanská demokratická aliance
0,69
Řád národa – Vlastenecká unie
0,00
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0,00
Radostné Česko
0,00
Blok proti islam. – Obran. domova
0,00
Referendum o Evropské unii
0,00
Dobrá volba 2016
0,00
SPR – Republ. Str. Čsl. M. Sládka
0,00
Česká strana národně sociální
0,00
REALISTÉ
0,00
SPORTOVCI
0,00
Dělnic. Str. sociální spravedl.
0,00
Strana Práv Občanů
0,00
Národ Sobě
0,00
Název strany
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Volební okrsek č. 3 – Suchdol
Do voličského seznamu bylo zapsáno 148 voličů.
Voličům bylo vydáno 96 obálek, což činí 64,86 %
volební účast. Počet platných hlasů bylo 96.
Číslo
strany
21
29
8
15
4
24
1
7
20
9

3
10
2
6
12
13
14
19
22
23
25
26
27
28
30
31

Počet
získaných
hlasů v %
ANO 2011
21,87
Svob. a př. dem.– T. Okamura (SPD) 16,66
Komunistická str. Čech a Moravy
13,54
Česká pirátská strana
12,50
Česká str. sociálně demokrat.
9,37
Křesť. demokr. Unie – Čs. str. lid
7,29
Občanská demokratická strana
8,33
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
3,12
TOP 09
3,12
Strana zelených
2,08
Název strany

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
ROZUMNÍ – stop migraci, diktát. EU
Řád národa – Vlastenecká unie
Radostné Česko
Strana svobodných občanů
Blok proti islam. – Obran. domova
Občanská demokratická aliance
Referendum o Evropské unii
Dobrá volba 2016
SPR – Republ. Str. Čsl. M. Sládka
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic. Str. sociální spravedl.
Strana Práv Občanů
Národ Sobě

1,04
1,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NOVÝ SYSTÉM SBĚRU ODPADŮ V OBCI

Milí spoluobčané,
stávající systém sběru a svozu komunálního odpadu, tak jak ho známe a realizujeme
v posledních letech v naší obci, se dostává na hranici dlouhodobé udržitelnosti. Navíc
v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech, která předpokládá zdražování
poplatku za skládkování komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2024 nebude
u nás možno skládkovat využitelný odpad, je zřejmé, že se v následujících letech, při
současném způsobu nakládání s odpadem, nevyhneme navýšení poplatku za odpady. Pro
vaši informaci, základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017
činí 500,- Kč za tunu, přičemž do roku 2024 se pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu
2000,- Kč za tunu. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším tříděním odpadů.
Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných odpadů a z odpadů
zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je
v komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých
60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který
obec/město zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se zdraží
skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout poctivějším
tříděním odpadů a snižováním jejich produkce. Kdo poctivě třídí odpady, neměl by se bát
zdražování poplatku za odpady. Pro více informací doporučujeme na YouTube zhlédnout
pořad MOJE ODPADKY.
Nechceme se s takovou situací smířit, a proto se Rada obce Vavřinec na svém minulém
zasedání rozhodla řešit nepříznivou situaci v odpadovém hospodářství zavedením Programu
zodpovědného nakládání s odpady obce. Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by
se mělo docílit optimalizace odpadového hospodářství obce. Tento systém už je zaveden
a osvědčil se v desítkách obcí.
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Jedná se, mimo jiné, o zavedení evidence nádob a nastavení motivace pro občany, což
má za cíl zefektivnit třídění odpadů. Pro obyvatele obce bude vytvořen odpadový web
www.mojeodpadky.cz/vavrinec a odpadové účty jednotlivých poplatníků obce. Zavedení
systému by mělo vést a jsme přesvědčení, že povede, k výraznému zlepšení vytřídění složek
komunálního odpadu v obci. Zavedení systému nám přinese:
1) navýšení odměny, kterou obec za separovaný odpad dostává od autorizované obalové
společnosti EKO – KOM
2) snížení odpadu určeného k odstranění skládkováním
3) snížení poplatku za odpad u všech obyvatel, kteří se zapojí a budou více třídit
4) k plnění cílů zákonné povinnosti k roku 2024 – zákazu skládkování.
I když se vám výsledek může zdát nejistý a obtížně dosažitelný, není potřeba se bát!
Věříme výborným a prokazatelným výsledkům podobně „odhodlaných“ měst a obcí, které
se nebály podstoupit složitou cestu tohoto inovativního projektu.
Popelnice budou označeny permanentním čárovým kódem, jejichž nalepení zajistí obec.
Evidencí popelnic na směsný komunální odpad se budeme snažit docílit efektivnějšího
svozu odpadů a obec bude mít přesné informace o množství odpadu, které na území obce
reálně vzniklo.
Kromě již stávajících kontejnerových stání bude zaveden pytlový svoz tříděného odpadu
– plastů a papíru. První kódy obdrží obyvatelé poštou spolu s pytli na tříděný odpad. Po jejich
vyčerpání budou další kódy obyvatelům vydávány na obecním úřadě. Každý poplatník
v zásilce dále obdrží Návod jak postupovat při třídění, jak se podívat na svůj odpadový
účet apod. Nejenže je tento typ sběru pohodlný, ale také čistější a zamezí se tak nepořádku
kolem sběrných hnízd.
Sběrné vozy budou vybaveny čtečkami kódů. Posádka svozového vozu bude při výsypu
načítat kódy, které budou na konci směny sehrány do centrální evidence poplatníků. Tento
výstup bude sloužit jako podklad pro výpočet částky za poplatníka na následující rok. Sleva
pro poplatníka bude vždy vygenerována za předchozí kalendářní rok a poskytnuta v roce
následujícím. Výši slevy ovlivní počet odevzdaných vytříděných pytlů s plasty a papírem
a ostatním odpadem.
Doufáme, že zavedení nového systému zlepší nynější situaci u nás v obci a do budoucna
snížení nákladů obce na sběr a svoz komunálního odpadu a tím vylepšení nejen obecního
rozpočtu, ale i snížení poplatků těm z vás, kdo se do systému zapojí, bude jen jedním z mála
benefitů nového systému.
Protože chceme, aby se v naší obci lépe třídilo, proto si zopakujme některá vylepšení
stávajícího systému nakládání s odpady:
1) Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít svůj odpadový účet,
kde se budou evidovat obsloužené nádoby a pytle s tříděným a se směsným odpadem).
2) Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit v třídění odpadů).
3) Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, měl by platit méně).
Každý bude mít možnost ovlivnit výši své platby za odpady – vše je založeno na dobrovolnosti (kdo chce, může – kdo nechce, nemusí).
-6-
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Více informací najdete v „Manuálu k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové
hospodářství“, který by měla obdržet každá domácnost. O přesném termínu doručení
Vás budeme informovat prostřednictvím místního rozhlasu, informace na internetových
stránkách a vývěskách obce.
Děkujeme, že třídíte odpad.				
Rada obce Vavřinec
Skutečné náklady na 1 tunu odpadu převzaté na Sběrném dvoře odpadů
ve Veselici

ODPAD
SKLO
BRKO
SS
VO
DŘEVO
NO

Rok 2016

2017 – k 30.9.2017

Náklady
na 1 tunu

Tuny

6,39
142,13
285,34
49,45
50,44
0,94

527 Kč
1 168 Kč
351 Kč
2 394 Kč
797 Kč
13 216 Kč

Tuny

Náklady
na 1 tunu

6,02
93,54
217,42
43,67
37,38
1,38

553 Kč
1 138 Kč
363 Kč
2 384 Kč
877 Kč
9 428 Kč

Náklady na 1 tunu odpadů jsou vypočtené z nákladů na přepravu ze sběrného dvoru a jejich
uložení na skládce.
Výtěžnost tříděných složek komunálního odpadu
v kg na 1 občana v jednotlivých krajích ČR

Kraj
Jihomoravský
Jihočeský
Vysočina
Zlínský
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Královehradecký
Středočeský
Praha
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský

Výtěžnost papíru, skla,
plastu a nápojového kartonu
na 1 obyvatele/rok

41,2
44,4
49,5
44,0
45,4
48,9
48,7
49,6
45,6
42,8
44,2
39,8
43,8
46,1
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Výše místního poplatku za odpady
v jednotlivých letech

Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Výše místního
poplatku za odpady
200 Kč
250 Kč
300 Kč
300 Kč
350 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
420 Kč
420 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY VESELICE
Malované odpoledne

V pondělí 18. září se knihovna rozezněla smíchem dětí, o který se zasloužil velmi
energický a zábavný ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. Osobitým a poutavým způsobem
děti interaktivně provedl malovaným pohádkovým světem. Názorně předvedl, že kreslení
není žádná věda a že s úsměvem jde všechno lépe. Ilustrátor dokázal zabavit i rodiče, mimo
jiné i tím, že je do show aktivně zapojil. Celé vystoupení provázela dobrá nálada a časté
výbuchy smíchu. V závěru vystoupení pan Dudek pomaloval děti ptáky Dudky.
Adolf Dudek ilustruje knihy již od roku 1992 a za tu dobu stihl nakreslit obrázky
do více jak stovky knih. Kreslí také do časopisů, například do Sluníčka, navrhuje obaly
CD, pohlednice nebo omalovánky. Mezi jeho nejznámější knihy patří Říkankový kolotoč,
Velká kniha pro malé děti a mnohé další. Jen knížek prodal na tři miliony a to mu vyneslo
titul Nejprodávanější ilustrátor dětských knih.
Výstava obrazů

Po celý říjen knihovnu zdobily obrazy paní Hany Hájkové z Blanska. Malování a kreslení
bavilo tuto výtvarnici od mala, z důvodu mateřství a zaměstnání však na nějaký čas kreslení
zanechala, ale po čase jí výtvarná činnost začala chybět. Zpočátku malovala pastelkami,
pokračovala enkaustikou (malování horkými vosky) a nyní dává přednost akrylovým
barvám. Má ráda historii a přírodu, proto na obrázcích ztvárňuje kostely, zříceniny, stromy,
květiny… Na obrázcích jsme mimo jiné mohli vidět i nám známá místa, novodvorskou
hájenku a přícestník na aleji.
–––––   CHYSTANÉ AKCE   –––––
Cestujeme s hendikepem: Západ USA a Havajské ostrovy

Pravidelné podzimní setkání s rodinou Márových, bohužel již bez nejmladšího člena Jirky
Máry. Zavzpomínáme na jeho cestování, ve kterém i přes svoji těžkou nemoc popřel mýtus,
že s hendikepem se cestovat nedá. Tentokrát nás cesta zavede na západ USA a na Havajské
ostrovy. Beseda proběhne v sobotu 4. listopadu na sále KD Veselice, začátek v 18 hodin.
Výstava ručních prací

Že patchwork není jen sešívání čtverečků a jiných tvarů, třeba do podoby deky nebo
polštáře, ale může být součástí uměleckého díla, kdy švadlena místo štětce a barev použije
textilní materiály, že z obyčejných nití může vzniknout paličkovaná krajka a z malých
odstřižků papíru, technikou quilling lze vykouzlit přání, obrázky nebo i netradičně ozdobené
kraslice. O tom všem se můžete přesvědčit na listopadové výstavě výtvarných prací paní
Svobodové z Blanska. Ta svoje všestranné nadání neustále rozvíjí a nachází stále nová a nová
témata i výtvarné techniky. Výstava bude otevřena po celý listopad v běžné provozní době
knihovny. Po domluvě ji můžete navštívit i v jinou dobu.
Vánoce v knihovně

V pátek 8. prosince proběhne tradiční předvánoční setkání v knihovně, na kterém
budeme vyrábět andílky a svícny na ozdobu svátečního stolu. Připomeneme si i vánoční
-9-

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

říjen 2017

zvyky, nazdobíme stromeček, zazpíváme si koledy a ochutnáme cukroví. Děti se mohou
těšit i na pěknou pohádku. Začátek bude v 17 hodin.
–––––   NOVINKA PRO DĚTI   –––––
Kouzelné čtení s Albi tužkou

Do naší knihovny (hlavně díky tvořivým čtvrtkům) chodí děti již v předškolním a ranně
školním věku. Ty malé ještě neumí číst, přesto ale už ke knížkám mají hezký vztah. Abychom
zájem dětí o knihy ještě více podpořili, bylo do knihovny zakoupeno Kouzelné čtení s Albi
tužkou. A co že to vlastně je?
Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept, díky kterému se děti zábavnou a poutavou
formou dozví spoustu zajímavých a užitečných informací. Kouzelné čtení je určeno jak
dětem v předškolním věku, tak dětem starším, ale bezpochyby zaujme i dospělé. Záleží
pouze na tom, jakou knihu si právě zvolíte.
Díky speciální technologii mohou knihy plně využívat i děti v předškolním věku, které
ještě číst neumí. Samy si tak mohou „přečíst“ pohádku nebo se hravou formou naučit
poznávat barvy, čísla, písmena či nejrůznější tvary. Všechny tyto dovednosti si pak trénují
v zábavných edukativních hrách, které knihy obsahují.
Jak Kouzelné čtení funguje? Je to velmi jednoduché, elektronická tužka slouží jako
čtečka speciálního kódu, který je ukryt přímo na stránkách knih. Díky této technologii tužka
dokáže předčítat text, který je v knize vytištěn i ten, který je skryt pod ikonami či obrázky.
To je ale pouze zlomek toho, co Kouzelné čtení dokáže. V knihách naleznete nepřeberné
množství doplňujících informací, ale také vědomostní či postřehové hry. Velkou výhodou
je, že elektronická tužka funguje se všemi knihami z edice Kouzelné čtení a nepotřebujete
tedy pro každou knihu novou elektronickou tužku.
V knihovně máme zatím dvě knihy, ale postupně je budeme doplňovat.
Večerníčkovy pohádky

Klasické české pohádky v podání Václava Postráneckého a Mileny Steinmasslové. Kniha
obsahuje osm pohádek – mezi nimi například pohádky Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda
Vševěda, O Popelce, Chytrá horákyně a další. Kniha je doplněna o zábavné kvízy, které
děti zcela jistě nadchnou a zabaví na dlouhou dobu.
Hravé učení

S Hravým učením se děti nenásilnou formou naučí poznávat čísla, písmena, barvy, tvary
a získají spoustu dalších informací, které slouží k jejich rozvoji. Pomocí jednoduchých her
a kvízů si získané znalosti mohou samy procvičovat. Kniha vznikla ve spolupráci s dětskou
psycholožkou a je určena zejména pro předškoláky.
–––––    PODZIMNÍ RECEPTY   –––––

Švestky bezesporu patří mezi typické podzimní ovoce a mají v Česku dlouhou tradici. První
sazenice dovezl ve čtrnáctém století římský císař a český král Karel IV, proto jim u nás
na Moravě říkáme kadlátky. Mnozí z nás se na tyto modrofialové plody těší celý rok, a když
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konečně nastane jejich čas, rádi si pochutnáme třeba na švestkových knedlících, povidlech
a dalších dobrotách. Nebo je naložíme do bečky a máme je pak ve výborné tekuté podobě.
Čtyři švestkové recepty si můžete přidat do kuchařky a zpříjemnit si dobrým jídlem a pitím
podzim i nadcházející zimu J.
Drobenkový švestkový koláč

Na těsto: 150 g polohrubé mouky, 100 g špaldové celozrnné mouky, 1 lžička prášku do pečiva,
50 g moučkového cukru, vanilkový cukr, 100 g másla, 1 žloutek, 30 g mandlových lupínků
Maková náplň: 150 g mletého máku, 250 ml mléka, 70 g moučkového cukru, 1 lžíce rumu
(nemusí být), 10 vypeckovaných švestek
Tvarohová náplň: 250 g polotučného tvarohu, 200 g zakysané smetany, 50 g cukru, 1 vejce
+ zbylý bílek, citrónová kůra
Nejprve si připravíme makovou náplň. Mletý mák zalijeme mlékem, přidáme cukr a povaříme. Zamícháme se lžicí rumu a necháme vychladnout. Dortovou formu vymažeme máslem
a vysypeme hrubou moukou. Do mísy prosejeme mouku s práškem do pečiva, přidáme cukr,
změklé máslo a žloutek. Vše zpracujeme v drobenkové těsto. Polovinu těsta dáme na dno
dortové formy a upěchujeme. Na těsto rozetřeme makovou náplň. Na vrstvu máku dáme
rozpůlené švestky řeznou stranou nahoru. Při přípravě tvarohové náplně použijeme bílek,
který nám zbyl, ten spolu s vejcem a cukrem vyšleháme do pěny. Přidáme tvaroh, zakysanou
smetanu a citronovou kůru. Tvarohovou náplň nalijeme na švestky. Do zbylého těsta přidáme
mandlové lupínky a drobenkou posypeme povrch koláče. Pečeme na 170 stupňů. Koláč
vyndáme z formy až po vychladnutí.
Kachní prsa ve švestkové marinádě a zelí z dýně hokaido

kachní prsa, 1 lžíce švestkových povidel, 0,5 dl slivovice, sůl, pepř, tymián, dýně hokaido,
1 palička česneku, 1 cibule
V míse uděláme marinádu z povidel, slivovice a tymiánu. Kachní prsa na hřbetu prořízneme, osolíme, opepříme a potřeme marinádou. Necháme v ledničce zaležet nejméně
dvě hodiny.
Na rozpálené pánvi opečeme maso 7 minut z každé strany. Přendáme na pekáč a dáme
do trouby na cca 15 minut. Po té zabalíme do alobalu a necháme ještě dojít 10 minut. Dýni
nastrouháme na hrubém struhadle, osolíme a opepříme. Na Výpeku s přidáním trošky sádla
orestujeme cibuli a česnek do růžova a přidáme dýni, chvíli opékáme, podlijeme trochou
vody a dusíme cca 10 minut. Dle chuti přidáme trošku octa.
Horká švestka

50 ml slivovice, 1 kompotovaná nebo zmražená švestka (rozpůlená a vypeckovaná), plátek
citronu, 1–2 lžičky medu
Do sklenice nalijeme slivovici, přidáme vypeckovanou švestku a dolijeme vroucí
vodou, Dozdobíme kolečkem citronu a dosladíme medem. Tento nápoj nás pěkně zahřeje
v sychravých dnech.
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Babiččina povidla z trouby

2,5 kg švestek, 300 až 500 g cukru krupice, 50 ml octa
Postup: Omyté vypeckované švestky pomelte na mlýnku nebo rozmixujte, smíchejte
s cukrem podle chuti (pokud jsou švestky hodně zralé a sladké, stačí 300 gramů) a octem.
Nechejte do druhého dne v lednici odpočinout. Švestky krásně pustí šťávu a cukr se rozpustí.
Vlijte na velký plech a dejte do trouby vyhřáté na 200 stupňů. Jakmile se směs začne vařit,
snižte teplotu na 100 stupňů a pečte asi 5 hodin. Že jsou povidla hotová, poznáte tak, když
v nich projedete vařečkou a zůstane po ní prázdná stopa, jak jsou hustá. Takto připravená
povidla není třeba sterilovat, stačí rozdělit do vyčištěných nahřátých skleniček.

POKRAČOVÁNÍ Z KNIHY ROBERTA SEDLÁKA
Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí

(převyprávěné paní Bařinovou z Vídně)
Francka ze Suchdolu

Mladý a urostlý Martin ze Suchdolu se přiženil na statek, na němž váznul velký dluh.
Oba manželé ale byli pracovití, měli dostatek sil a houževnatosti. Zvláště žena měla kuráž
a tak poměrně v krátké době našetřili peníze nejen na splacení dluhu, ale nakoupili i nějaké
potřebné nářadí a ještě peněz zbylo. Požádali proto blanenskou vrchnost o vykoupení
z řádné roboty, robotu mimořádnou že by byli ochotni vykonávat dál. Odpověď obdrželi
kladnou, ale vrchnost žádala mnohem více peněz, než se domnívali. Proto si museli vypůjčit
s tím, že svojí usilovnou prací jistě nový dluh splatí. Hospodyně byla stále veselé mysli
a ráda si zpívala doma i na poli, nejčastěji „oženilo se nám trdlo, vzalo sobě motovidlo.“
Vedlo se jim dobře, lépe než ostatním rodinám. Když uběhlo patnáct let, měli už devět
urostlých synů, jako kuželky.
Jednoho letního dne jel hospodář na pole nakosit jetele. Jak se vracel, sedě na voze
náhle se zhroutil a koně domů dovezli již mrtvého Martina. Rodina byla smrtí manžela
a otce nesmírně zdrcena a panímáma si uvědomila, že veškeré povinnosti a práce teď
zůstaly na ní.
Po pár letech se zdálo, že se bolest ve víru práce a starostí obrousila, ale přišla nová
rána. Jednu noc na podzim všichni vyběhli v úleku z příbytku ven a už jen viděli, jak
celý statek, příslušenství i úrodu zničil oheň. Usedlost údajně podpálil bývalý nápadník
Francky za to, že ho kdysi odmítla. Zvyklá tvrdému životu a práci nezoufala a pod vedením
nejstaršího a synů dalších i s pomocí sousedů se snažila sehnat dostatek peněz na opravy.
Jednoduché to nebylo. Sousedé vypomohli s pící pro dobytek a obilím, vrchní z Blanska
dřevem. Stále to bylo málo a Francka ztrácela víru, že úkol zvládnou. Protože slámu pro
podestýlku dobytku museli nahrazovat shrabaným listím v lese, zapřáhl nejstarší syn koně
a všichni odjeli na starou zahradu ke Starým zámkům na jim vyhrazený dílec hrabat listí.
Malé děti si hrály, větší pilně hrabaly s mámou a snášely listí na hromadu. Nejstarší
syn vyrobil z tyček kozlík, ohradu, jak předepisovala správa lesů, neboť od jejího naplnění,
dle čtverečních sáhů, se listí platilo. Když měli velkou hromadu, něco z ní vzali domů
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a zbytek že matka druhého dne složí do ohrady. Ta tedy šla k večeru příštího dne do lesa
na starou zahradu. Když bylo listí v ohradě, vyskočila na hromadu, že ho sešlape. Nohy
se jí do hrabánky bořily, brzy se unavila, klesla do listí a začaly se jí hlavou honit smutné
myšlenky. Co bude, když přijde zase nové neštěstí, jak bude s dětmi, když třeba onemocní?
Spánek jí přivíral víčka, ale ne na dlouho. Oči jí otevřela velká záře a ustrašená vidí,
jak k ní přichází ozbrojený trubač s korouhví s vyznačeným kalichem, patrně husitským.
Postavil se na pařez a promluvil: „Starostlivá, zkoušená matko. Tvá bolest nebude tak
hluboká, jak hluboká bude tvoje radost, až synové k dospělosti dojdou a drahé naší vlasti
sloužiti budou. Dávám ti zde sto zlatých dobrých rýnských a navíc pět rýnských též pro
každého syna. Peníze jim zatím ulož do sirotčí pokladny. A teď poslechni, jak velké bitvy
se zde odehrály! ” Oděnec zvedl meč a pokračoval: „Na pravdu přísahám, že po tři roky
tady bojovalo mnoho prostého, branného českého lidu s německými pány za zproštění
roboty, za volnost a proti páchaným křivdám. Tady kolem hradu krvácela a stydla těla
českých mužů, otroků, poddaných.
Nesluší se, abys tato posvátná místa hrabáním znesvětila, jinak je měnila či poškodila.
Vstaň a odejdi, než zaduje mocný a spravedlivý vítr, tvým hrabáním pohněvaný, aby listí
rozfoukal a památku tak uchoval! ” Trubač se ztratil, Francka se vzpamatovala a ve strachu, s trochou radosti, spěchala z lesa. Jen ho opustila, spustila se ohromná bouře, stromy
se ohýbaly k zemi, listí se vířilo vzduchem nad starou zahradou a nad hradem stála rudá
záře s husitskou korouhví.
Ještě té noci dětem vyprávěla, co se stalo a jak od husitského oděnce obdržela mnoho
peněz. Za jejich část opravili dům a dětem peníze uložila do sirotčí pokladny. Jedné neděle
se vypravila na místa, kde byla obdarována, zavzpomínat a poděkovat, alespoň stromům,
němým svědkům. I synové zde byli, ale žádné stopy po oné události nenašli.
Léta ubíhala, přišla vojna a dva nejstarší synové byli naverbováni k vojsku a po krátké
době nasazeni proti Francouzům u Slavkova. V krutých bojích byl nejstarší syn raněn
šavlí do zad a doma zemřel. Druhý byl vojskem zajat a odvezen na šlechtické panství,
poblíže města Fontainebleau, sídla Napoleona ve Francii. Tam sloužil tři léta. Stalo
se, že se do pěkně urostlého Karla zamilovala jedna z pěti šlechtiček, dcer baronových
a byla svatba. Za rok přijel Karel s dvojspřežím do Suchdolu a matku i sedm bratrů
odvezl na panství do Francie. Majetek v Suchdolu byl rozprodán za mírný peníz mezi
přátele a peníze v sirotčí pokladně byly dány k dispozici sirotkům jiným. Matka prý stále
vzpomínala na dar, útěchu a proroctví husitského praporečníka Ze starých zámků.
A ve výročních dnech přátelům v Suchdole posílala peníze.
Pozvánka do Městského divadla v Brně

Zveme občany na zájezd do Městského divadla v Brně na divadelní představení Mary
Poppins, které se koná v neděli 17. 12. 2017 se začátkem v 18,00 hod. Cena vstupenky
je 580 Kč, děti, studenti a důchodci platí 389 Kč. Zájemci se mohou ještě přihlásit na
ObÚ Vavřinec nebo na tel. č. 602 548 763 do pátku 3. listopadu 2017.
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INFORMACE ZE ZŠ SLOUP
Úspěšné přijímačky jsou za námi

Měřítkem úspěšnosti každé základní školy jsou nepochybně přijímací zkoušky na střední
školy. V loňském školním roce absolvovali naši deváťáci první ročník státních přijímacích
zkoušek a byli stoprocentně úspěšní. Na vybranou střední školu se dostali všichni – 10 žáků
na čtyřletá gymnázia, 26 žáků na střední odborné školy a 9 žáků na střední odborná učiliště.
U přijímaček jsme dosáhli lepší umístění, než je celostátní průměr. Celostátní percentil
z českého jazyka je 52 %, náš percentil je 58 %. Z matematiky máme percentil 53 %,
celostátní průměr je 51 %.
Rozběhly se kroužky

Žáci mají k dispozici každoročně více než tři desítky kroužků a různých mimoškolních
aktivit. Všechny jsou zdarma. Zájemci o užitečné strávení volného času si mohou vybrat
takové speciality, jako například hru na bicí soupravu, rybářský, včelařský kroužek, parkour,
horolezecký kroužek. Samozřejmostí je doučování i množství sportovních kroužků.
Další zprávy

 Na základě našich podnětů zapracovala firma dm Software do systému internetové
žákovské knížky několik novinek, které jsou uživatelsky příjemné především pro
rodiče. Jde především o tzv. rychlý přehled známek a jednoduchou možnost podpisu.
Brzy připravíme instruktážní video.
 26.–27. října jsou podzimní prázdniny. Od pondělí 30. října bude v provozu bazén.
 Po ukončení letošní plavecké sezóny čeká školní bazén další investice. Bude nutné
provést celkovou opravu podlahy v bazénové hale, protože původní dlažbou zatéká
do strojovny.
 Víte, že se za posledních deset let zvýšil počet uvařených obědů ve školní kuchyni
ročně o téměř 24 tisíc? Na www.zssloup.net najdete tabulku a grafy.
 Ve zkušební době ukončila pracovní poměr asistentka Zuzana Tetorová. Místo ní
nastoupila Michaela Ošlejšková.
 Třídní schůzky budou 14. listopadu 2017, 11. ledna 2018, 19. dubna 2018 a 31. května
2018. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím
nebo s ředitelem.
 O celkem více než 7 milionů Kč jsme požádali v projektové výzvě určené školám
na rekonstrukci odborných učeben. Výsledky výběrového řízení bychom se měli
dovědět do konce tohoto roku.
Velmi příjemnou součástí našeho školního vzdělávacího programu je kurz vodní turistiky
Probíhá vždy v devátém ročníku na konci školního roku. Fotografii z letošního kurzu najdete
na 2. straně obálky tohoto zpravodaje.
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Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ SDH VAVŘINEC

V minulém čísle obecního zpravodaje jsem Vám představil činnost mladých hasičů
v jarním období. Dnes shrnu činnost po letních prázdninách. Tréninky začaly v posledním
týdnu měsíce srpna. Počasí nám přálo, a tak jsme využili slunné dny k tréninku požárního
útoku. Hned na prvním tréninku byla dětem předvedena nová stříkačka PPS 15, kterou se
nám podařilo zakoupit za podpory dotace z obecního úřadu. Nový stroj by měl naše družstvo
posunout ke špičce závodníků.
První podzimní soutěž nás čekala 9. září ve vedlejší obci Petrovice. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě dvojic. Tato soutěž byla zahrnuta do okresní ligy, a tak díky 11. místu
z 20 družstev jsme brali i nějaký ten bodík do celkového hodnocení. Hned následující
týden jsme přešli k přípravě na závod požární všestrannosti a to dvakrát týdně. V pondělí
probíhala střelba ze vzduchovky a vázání uzlů v areálu u vleku. Ve čtvrtek pak probíhala
teorie v hasičské klubovně. Dne 15. a 16. září se konalo již tradiční soustředění u vleku
s přespáním ve společenské místnosti v budově MŠ. První den jsme nacvičovali překonání
překážky po vodorovném laně, dále pro děti byly připraveny různé hry. Se zapadajícím
sluncem byl rozdělán táborák a byly opečeny párky. Večer byl pak zakončen stezkou
odvahy. Následující den nás čekaly dopolední závody ve Sloupu, kde se nám podařila
vyhrát medová štafeta. Následoval přesun na oběd a poté byly procvičovány ostatní části
disciplíny požární všestrannosti. Zhodnocení a zakončení proběhlo kolem 15. hodiny. Přes
nepříznivé sobotní počasí se soustředění vydařilo a doufám, že i děti byly spokojeny. Akce
by nemohla proběhnout bez obětavosti skupinky pořadatelů. Chtěl bych poděkovat Petře
Kovaříkové a Martině Šamalíkové za přípravu společných her, dále manželům Kadlecovým
za přípravu oběda a zázemí a dalším účastněným.
30. září proběhl zkušební okrskový branný závod v Housku. Připravenost z předchozích
tréninků byla znát, a tak jsme se radovali z bronzové příčky. 7. října přišel den D. Družstvo
zajíždělo do Velkých Opatovic na podzimní kolo hry Plamen. Účast byla velmi hojná,
dorazilo 485 mladých hasičů a 89 dorostenců. V tak velké konkurenci naše hlídka dosáhla
v mladší kategorii na 26. místo z 54 hlídek. Na branný závod se připravovala i Michaela
Kadlecová, která obsadila v kategorii dorostenek 2. místo z 10 závodnic.
Během celého roku probíhala okresní liga mládeže. Naše družstvo skončilo na 27. místě
ze 45 družstev s 29 body. Na závěr bych chtěl poděkovat výboru TS Vavřinec za poskytnutí
areálu u vleku. Dále obci Vavřinec za finanční podporu a v neposlední řadě výboru SDH
za celoroční podporu a výpomoc.
Tomáš Kakáč, vedoucí mládeže
Investice do kolektivu mladých hasičů v roce 2017

V letošním roce se nám podařilo výrazně investovat do nového potřebného vybavení
a výzbroje ke zkvalitnění činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Vavřinec. Celkové
investice dosáhly částky 116. 653,- Kč, z čehož 4,5% je pokryto ze získaných dotací.
Nejvýznamnější položkou je pořízení stříkačky PPS 15 v hodnotě 70.335,- Kč. Budou
ji využívat družstva žáků. Je zároveň zhotovena tak, že se může a bude využívat bez
omezení k ostrým zásahům v případě vzniku mimořádné události. Takže tato investice
je také přidanou hodnotou pro činnost zásahové jednotky.
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Investice byly spolufinancovány z následujících dotací:
– dotace z MŠMT na materiálně technickou základnu ve výši 5.313,- Kč
– dotace z Jihomoravského kraje z programu Rozvoj materiálně technické základny
mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč
– dotace z rozpočtu obce Vavřinec na činnost spolku v letošním roce ve výši 27.000,- Kč
Jsme rádi za získané prostředky z uvedených dotací a zvláště děkujeme obci Vavřinec
za zásadní finanční podporu činnosti SDH Vavřinec v letošním roce.
Petr Nečas, starosta SDH Vavřinec
STOLNÍ TENIS VE VESELICI

Vážení spoluobčané, vážení příznivci stolního tenisu.
Budu Vás krátce informovat o aktuální činnosti stolního tenisu ve Veselici.
V minulé sezóně se nám podařilo splnit a dokonce předčit naše plány. Áčku se po postupu
podařilo udržet v nejvyšší okresní soutěži a béčku se povedlo po zdařilé sezóně postoupit
do Regionálního přeboru III. Cíle pro letošní ročník soutěží jsou pro obě družstva podobné.
Béčko bude bojovat o udržení ve stávající soutěži a áčko se bude snažit zvednout svoji
úroveň, aby se boj o záchranu změnil v posun do vyšších pater tabulky.
Mimo oficiální soutěže se budeme snažit přivést ke stolnímu tenisu mladé hráče, kteří
začínají projevovat zájem o tento sport.
O tom, jak se nám bude dařit plnit plány v soutěžích a ve výchově mladých hráčů, Vás
budeme informovat v dalším zpravodaji.
Martin Nečas, předseda spolku Pinec Veselice
UKONČENÍ RYBÁŘSKÉ SEZÓNY NA POŽÁRNÍ NÁDRŽI

Uteklo to jako voda a znovu se sešli příznivci rybolovu na požární nádrži ve Vavřinci,
kde si mohli naposledy zachytat. Rybářů se sešla spousta, ale jen někteří měli to štěstí
a ryba jim zabrala. Jako první se chytil kapr 62 cm. Tato ryba pokryla jeden výherní poukaz
z ostatků. Pak se chytil další kapr 72 cm, ale tato ryba se vrátila zpět do vody. Obě ryby
zdolal rybář Radim Horský. Další rybu, a to krásného 40cm lína, chytil Miloš Dvořáček.
Lín i s dalším kapříčkem, který měřil cca 10 cm, putovali také zpět do vody. Z tohoto
malého kapříka mám velkou radost, protože potvrdil domněnku, že se tu kapři v loňském
roce vytřeli. Ještě se chytil kapr 42 cm, kterého vytáhl rybář (tedy za velkého přispění
mamky), Pepík Závodník.
Po celou dobu si mohli všichni účastníci, tedy i ti, co se přišli jen tak podívat, koupit rybí
polévku, uzeného kapra a samozřejmě i něco k pití (protože jak se říká, ryba má plavat).
Touto cestou chci poděkovat Josefu Vladíkovi, který se postaral o naložení masa na uzení,
pak také Janu Brzobohatému, který obsluhoval udírnu.
O prodej nápojů se staral Karel Zouhar a Petr Kakáč, samozřejmě nejde vyjmenovat
všechny, takže všem, co přidali ruku k dílu, moc děkuji.
S pozdravem a přáním krásného podzimu Otomar Kučera
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INFORMACE Z DĚNÍ V TJ VAVŘINEC

Vážení občané, sportovní přátelé!
Po kratší přestávce jsou pro Vás připraveny čerstvé informace z dění v Tělovýchovné
jednotě.
Začít můžeme od těch nejmenších, od přípravky. Ta začala své pravidelné středeční
tréninky se zahájením školního roku. Po letní přestávce se do toho mladí sportovci
pustili s vervou a neodradilo je ani deštivé počasí, které v září panovalo. Určitě je
potěšilo i deset nových míčů, které jsme zakoupili z finančních prostředků od Obce
Vavřinec, určených na činnost našeho spolku. Přípravka hraje s míčem menší velikosti
a snížené váhy. Takový míč není úplně levný, běžně koupíte míče už okolo 200,- Kč,
ale odlehčený míč stojí asi 700,- Kč.
Přípravka bude pokračovat v trénincích i nadále a podle aktuálního počasí plynule
přejde to tělocvičny ZŠ Sloup, kde už mají trenéři rezervaci. Pokud byste i Vy chtěli
zapojit svou ratolest, obraťte se na Antonína Moravce mladšího.
I muži již mají zarezervovanou halu pro tréninky v zimním období a stejně jako v letech
minulých to bude sportovní hala v Jedovnicích. Po sportovní stránce se ale mužům v této
sezóně nedaří. Sezónu nezačali dobře a až díky dvěma výhrám z posledních dvou zápasů
si polepšili na 11. bodů. S tímto bodovým ziskem jsou na 12. místě čtrnáctičlenné tabulky.
Nutno poznamenat, že soutěž je velice vyrovnaná, třetí Velké Opatovice mají 18. bodů,
přesto není aktuální umístění to, co bychom si od našich fotbalistů představovali.
Důvodem je zřejmě hned několik faktorů. Na začátku sezóny chyběli z minulého
ročníku potrestaní Dominik Zmeko a Petr Nowak, po celou podzimní část sužují hráče
zranění a nemoci. Problémy mají hráči s disciplínou, trápí se v zakončení, chybí kondice.
V podzimní části už viděl červenou kartu Radim Přikryl, Michal Rybář a Michael Kočí.
Poslední dva zápasy ale hráči zabrali a bodovali naplno, když vyhráli těžké utkání
na Kořenci a doma porazili o špici hrající Drnovice. Do konce podzimní části je čeká ještě
zápas v Kotvrdovicích, domácí zápasy proti Kunštátu B, Cetkovicím a na 11. listopadu
odložený zápas v Ráječku.
A právě na 11. listopadu plánujeme podzimní brigádu ve sportovním areálu, na které
chceme připravit areál na zimní období. Na brigádě chceme shrabat listí v parku, vyčistit
okapy, dosít brankoviště, sundat brankové sítě, uklidit lavečky a podobně.
V závěru měsíce října máme objednánu vertikutaci hřiště od firmy Greenvia. Možná
vám to bude připadat zvláštní, ale na vrstvě písku, kterou jsme na hřiště nanesli začátkem
července, se už zase utvořila vrstva travní plsti. Po vertikutaci plánujeme provést poslední
hnojení zimním hnojivem s vyšším obsahem draslíku. V současné době je hrací plocha
ve velmi dobré kondici, neboť jak jistě všichni houbaři vědí, v nedávné době opravdu
vydatně pršelo.
U konce je i letní sezóna v prodejním stánku na Výletišti v parku. I tento rok poslouží
veškerý výdělek na činnost a drobné investice Tělovýchovné jednoty. Závěrem bych rád
pozval všechny občany do hlediště našeho stadionku, fotbalisté budou jejich podporu
potřebovat.
Radek Štolpa, člen výboru TJ Vavřinec
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Z ČINNOSTI TS VAVŘINEC

Ačkoliv v měsíci září byly značné výkyvy počasí, nás čekaly dvě akce. Tou první byl
dne 23.9. zájezd. Původní záměr navštívit Ostravsko se nám nepodařil zorganizovat, a tak
jsme se ocitli úplně na jiné straně Moravy a to v okolí Vranova nad Dyjí. První krátkou
zastávkou byla čerpací stanice, abychom mohli načerpat síly na prohlídku hradu Bítov. Při
prohlídce krásného interiéru hradu se nám také podařilo odchytnout živou sýkorku, která
byla uvězněna v jedné místnosti a vypustit ji zpět do přírody, v další části následovala
prohlídka preparovaného ptactva a zvířat. Nakonec jsme se dostali i do kuchyně, kde se
natáčela pohádka Tajemství staré bambitky.
Po návštěvě hradu nás čekala plavba lodí do Vranova. Společnost provozující přepravu
nás svezla lodí, kterou zakoupila v loňském roce a zároveň je největší na této přehradě.
I přesto, že foukal vítr, většina si nenechala ujít plavbu na otevřené palubě. Asi v půli plavby
nás přišli informovat o tom, že kapitán asi nebude moct zastavit pro velké vlny na náhradním
přístavišti zbudovaném kvůli opravě hráze, a tak jsme chvíli byli v napětí, co bude dál.
Nakonec se kapitán ukázal, že je zkušený a bez problémů zastavil u mola.
Po hodinové plavbě následovala vycházka na vranovský zámek. Po krátkém odpočinku
jsme si prohléhli nádvoří s vyhlídkou na řeku Dyji a Vranov, následně jsme absolvovali
prohlídku jednoho vybraného okruhu. Byl to opravdu zážitek, nejen pro nás, že jsme si
mohli prohlédnout a obdivovat krásné zámecké místnosti, ale i pro děti, když chodily (nebo
se někde klouzaly) ve velkých papučích.
Ze zámku na parkoviště se nám šlo už lépe, bylo to z kopce. Autobusem jsme přejeli
do Lesné, kde nás čekal pozdější oběd. Před příjezdem do Lesné začalo pršet, ale to už nás
nijak nerozhodilo, hlavně, že nám počasí do té doby přálo. A jak to bývá, den rychle utekl
a my jsme se museli vydat na cestu k domovu, a protože měl řidič „pouze“ patnáctihodinový
výkon, tak nám málem nestihl zastavit na poslední „potřebné“ zastávce (benzínce). Cestu
nám zpestřila Leona se svou kytarou, kterou zpěvem doprovázeli účastníci zájezdu – malí
i velcí. Také jsme nezapomínali ani na pravidelný a tolik potřebný pitný režim. Myslím si,
že se zájezd snad vydařil a my mohli vidět další krásy naší vlasti.
Drakiáda

V dalším týdnu jsme využili den státního svátku k uspořádání drakiády a i zde nám
vyšlo počasí, vítr byl přijatelný, takže draci mohli vzlétnout. Díky také patří spol. Zemspol,
že jsme mohli využít k pouštění draků pole u vleku. Současně probíhala soutěž O přeborníka obce ve střelbě ze vzduchovky. Vítězem mužské kategorie se stal Petr Kovařík,
druhé místo patřilo Radkovi Horskému a třetí místo vyhrál v rozstřelu Pavel Králík
nad Jirkem Skotákem, v ženách byla první Leona Dvořáčková, druhá Leona Kadlecová
a třetí Magda Slouková. V průběhu odpoledne Miloš uvařil gulášovou polévku v kotlíku,
na které si mohli všichni pochutnat a bylo i něco k pití. Děkujeme všem, kteří s námi
strávili sváteční odpoledne.
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A co plánujeme do konce roku?

3.12. v 15 hodin rozsvěcování vánočního stromku
16.12. v 17 hodin výroční schůze TS Vavřinec
19.12.
vánoční dílna (kde bychom chtěli mimo vánoč. dekorací odlévat svíčky
a vyzkoušet lití olova)
30.12.
předsilvestrovská vycházka po okolí, sraz v 9.00 hodin na návsi
Za výbor TS Vavřinec Miroslav Kočí
Z ČINNOSTI SPOLKU VESELICKÁ KAPLIČKA

V září letošního roku uplynulo 10 roků od slavnostního vysvěcení nové kapličky
ve Veselici. Ta stojí na nové návsi, která vznikla rok předtím, v rámci jednoho z devíti
projektu v České republice, podpořeného tehdy z Nadace Partnerství.
Jednalo se o projekt realizovaný občanským sdružením VESELICKÁ KAPLIČKA
za vydatné pomoci obce Vavřinec, ale také např. společnosti E.ON Česká republika.
Ta financovala kabelizaci rozvodů NN v prostoru návsi a šlo o investici více jak 0,5 mil. Kč,
která přispěla významnou měrou k současnému vzhledu návsi. Následnou výstavbou nové
kapličky, v roce 2007 a zbouráním kapličky staré v roce 2008, tak byl naplněný hlavní
cíl sdružení. Ten se podařilo realizovat i díky výtěžku veřejné sbírky ve výši 182 257 Kč,
vyhlášené za účelem zdárné realizace svého záměru.
VESELICKÁ KAPLIČKA byla založena v roce 2003, tehdy jako občanské sdružení, a to
bylo v roce 2014 v souladu s přijetím nového občanského zákoníku převedeno na spolek.
Ten má dnes 46 členů. Za dobu uplynulých 14 roků od založení uspořádal výbor spolku
nemálo akcí jak pro své členy, tak také pro další spoluobčany. Zmínit můžu např. jarní
vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí nebo také již celkem 14 zájezdů. Při nich jejich
účastníci navštívili mimo jiné i Veselici u Náchodu (2004) a Veselici u Havlíčkova Brodu
(2009), ale i spoustu dalších míst, především na Moravě. Letos se staly cílem zájezdu
Staré Město, Uherské Hradiště a Uherský Ostroh. Kromě toho ještě spolek zorganizoval
koncem dubna turistickou vycházku, jejíž trasa vedla z Ludíkova do Veselice. Do Ludíkova
jsme využili autobusové spojení a zpět do Veselice již pokračovali pěšky. Tato turistická
vycházka, obdobně jako vycházka v loňském roce, na jejíž trase bylo několik vodních
nádrží v okolí Veselice, vedla také okolo rybníků. Z Ludíkova vedla trasa vycházky kolem
němčického rybníka a poldru mezi Němčicemi a Žďárem, dále okolo dvou rybníků v okolí
Žďáru a po zastávce na občerstvení v Penzionu U Hraběnky v Petrovicích jsme se vraceli
okolo Horního Podolí do Veselice k nové kapličce, kde vycházky tradičně začínají i končí.
Další letošní akcí bylo tradiční setkání Veseličtí se baví, které se uskutečnilo první
červencový pátek v areálu v Malé Veselici. V závěru letošního roku čeká členy spolku
ještě hodnotící valná hromada a v poslední den roku tradiční akce Silvestr na rozhledně,
na kterou si tímto dovolím všechny spoluobčany pozvat.
Miloslav Novotný, předseda spolku
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBÚ VAVŘINEC

• Obracíme se občany, aby také v průběhu letošní zimy pomohli v úklidu chodníků, případně místních komunikací u svých nemovitostí. Posypový materiál
bude připravený v dostatečném množství v plastových nádobách. Údržbu
chodníků a místních komunikací u neobydlených nemovitostí bude zajišťovat
obecní úřad. Plužení komunikací bude zajištěno stejně jako v loňském roce.
Dále se obracíme na vlastníky automobilů, aby parkovali v průběhu zimního
období, pokud možno, mimo místní komunikace a usnadnili tak provádění zimní
údržby komunikací a svoz domovního odpadu.
Obecní úřad

Pokračuje bezplatná registrace

do celostátního projektu Občanům
Občané bydlící v obci Vavřinec se již dříve zapojili k více než
68 000 domácnostem a 570 obcím po celé České republice využívajících výhod úspěšného celorepublikového projektu Občanům. Celková úspora dosáhla 581 579 Kč. Pro velký úspěch
projekt pokračuje i nadále a registrace je znovu otevřena.
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Koordinátor projektu:
Petr Eckelt, petr.eckelt@obecobcanum.cz
Tel. číslo 731 148 672 (klidně sms)
Bezplatná registrace:
www.setrimeobcanum.cz

Vysoutěžili jsme výhodnější služby
pro vás i vaše sousedy.
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VČELÍ PRODUKTY

„Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.“
Albert Einstein
V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili informace z publikace Včelí produkty
s podtitulem Ve výživě člověka a v lékařství, kterou sestavil MUDr. Bohuslav Handl, bývalý
primář na chirurgickém oddělení nemocnice v Boskovicích. Jedním ze včelích produktů je
med a jemu se budeme věnovat i v tomto čísle.
Vzácnou vlastností medu je jeho baktericidní účinek, který z něj činí velmi cenný léčebný
prostředek. Při 1 –15% koncentraci působí nezahřátý med příznivě na růst bakterií. Při vyšší
koncentraci 40 –50% růst bakterií brzdí. Baktericidní účinek medu nezáleží jen na vysokém
obsahu cukru, nýbrž způsobuje jej speciální součást medu, kterou řadíme do skupiny inhibinů.
Jsou to látky, které svým účinkem snižují životnost bakterií nebo je úplně ničí. Staří Egypťané
a Řekové využívali baktericidních vlastností medu ke konzervaci mrtvých těl. Je známo, že
mrtvé tělo Alexandra Makedonského, převážené do Makedonie při válečném tažení do Indie,
bylo uloženo v medu, aby se zamezilo jeho rozkladu během dlouhé cesty. Studiem účinků
rafinovaného cukru a medu na ústní bakterie a postup kazivosti chrupu u Eskymáků bylo
shledáno, že ve skupině živených medem zůstalo bez vad prakticky 100 % chrupu, kdežto
ve skupině živených rafinovaným cukrem se objevil počátek kazivosti v 72 %.
Další použití medu:

 Uklidňující účinek medu se využívá při nespavosti a doporučuje se bráti jednu až dvě
lžičky medu před spaním.
 Žvýkání odvíčkovaných voskových víček při vytáčení medu působí příznivě u zánětů
horních cest dýchacích a senné rýmy.
 Med a cukrovka. Záleží na stupni onemocnění, zda můžeme med při cukrovce využívat. Zásadně při těžším stupni je med i jiné cukry zakázán. Při lehčích formách, kde
vystačíme s dietou nebo malými dávkami antidiabetik, můžeme med využívat. Je však
třeba o toto váhové množství vzíti méně uhlovodanů a užívat med, který má vysoké
procento ovocného cukru (med akátový nebo z ovocných stromů). Je totiž prokázáno,
že po ovocném cukru ztrácejí diabetici méně cukru než po cukru hroznovém. Z toho
plyne, že nepochybně fruktóza a laktóza (cukr ovocný a cukr mléčný) mají v těle jiné
poslání než glukóza a že jsou v těle lépe zužitkovány.
 Dodáváme-li do organismu med v nadbytku, ukládá se jako glykogén a vylepšuje
činnost svalovou a podporuje činnost jater. Dodáváme-li v nadbytku rafinovaný cukr,
ukládá se v organismu jako cholesterol a tím zhoršuje arteriosklerózu. Med obsahuje
PP faktor, látku, která rozšiřuje cévy a zesiluje přívod živin a kyslíku do tkáně. Antisklerotický účinek medu nám může vysvětlit, že včelaři, kteří opravdu med a včelí
produkty konzumovali, dožívali se vysokého věku při celkové tělesné a psychické
svěžesti. Játra jsou totiž velkou laboratoří organismu, kde se krev zbavuje jedovatých
zplodin trávení, proto potřebují být zdravá, aby celý organismus byl zdravý.
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 Co je pro kojence v potravě mléko, je pro starého člověka v potravě med. Přináší
vylepšení pasáže střevní, působí uklidňujícím účinkem a předchází zhoršení arteriosklerózy. Více pro staré osoby uděláme, doneseme-li jim láhev dobrého medu, než
velikou bonboniéru.
 Odjakživa se užívalo medu při zánětech horních cest dýchacích, ať už jako sladidla
plicních čajů a samotného s máslem nebo rozmixovanou cibulí – viz Hippokratovo
„med chladí“.
 Doporučujeme-li med jako sladidlo u kojenců, tím více jej doporučujeme tam, kde
se tvoří život – ženám v těhotenství. Využijeme sedativního účinku medu, stopové
materiály vápník a fosfor i ostatní přispívají ke zvýšení odolnosti organismu dítěte
a k uklidnění a vylepšení výživy matky a ke zlepšení její psychiky.
Pokračování příště
SELSKÉ KOŘENÍ

Jedním z badatelů a uznávaných znalců historie sloupského regionu je Rostislav Burget
st. z Vavřince. Dlouhodobě se zajímá o genealogii, regionální historii, sbírá archivní materiály, ale také se mimo to stará o sakrální stavby v okolí Vavřince. Tento velice činorodý
spoluobčan vydal v září letošního roku vlastním nákladem velice zajímavou ilustrovanou
publikaci s názvem Selské koření. Jedná se o soubor jednadvaceti různých povídek
připomínajících život na Moravském venkově mezi léty 1800 – 1955. Podklady čerpal ze
starých časopisů a kalendářů různého žánru, rodinných kronik nebo kronik z blízkého okolí.
Příběhy venkovanů se odehrávají na Znojemsku, u Tišnova, Vyškova, na Hané, Valašsku,
Slovácku a v obcích Moravského krasu. Všechny povídky jsou obrazem skutečného života
podané v dobovém jazykově odlišném nářečí, humoru a člověčině. Pouze v nářečí, bez
humoru je volně převyprávěná pověst o Veselickém drvaři a pokladu na hradě Blanzek.
Publikace snad také přispěje k oživení téměř zaniklého povědomí obyvatel o životě našich
předků. Čtenář v ní najde svérázný Moravský humor a svérázná historická nářečí v životních
příbězích našich předků. Publikace je k zakoupení u jejího autora za cenu 120 Kč. Velice
doporučuji k zakoupení.
Novotný Miloslav
SEZNAM JUBILANTŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2017

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

Bydliště

Ševčíková Anna

Vavřinec 151

80 roků

Kakáčová Věra

Vavřinec 90

82 roků

Králík Miroslav

Vavřinec 46

83 roků

Jubilantům srdečně blahopřejeme.
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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
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KALENDÁŘ AKCÍ NA LISTOPAD – PROSINEC 2017

Cestujeme s hendikepem ..................................................... sobota 4. 11. 2017
Cestovatelská beseda – Západ USA a Havajské ostrovy
sál ve Víceúčelové budově ve Veselici, začátek v 18.00 hod.
Sousedské posezení ............................................................ sobota 11. 11. 2017
Posezení pozvaných seniorů ve Víceúčelové budově ve Veselici,
začátek ve 14.00 hod.
Sousedské posezení ........................................................... čtvrtek 16. 11. 2017
Posezení pozvaných seniorů ve Spol. místnosti ve Vavřinci,
začátek ve 16.30 hod.
Setkání po létech ................................................................. pátek 17. 11. 2017
Setkání bývalých členů estrádní skupiny JISKRA při příležitosti
56. výročí jejího založení, Spol. místnost ve Vavřinci, začátek v 15.00 hod.
Valná hromada ................................................................... sobota 18. 11. 2017
Valná hromada spolku VESELICKÁ KAPLIČKA z. s.,
sál ve Víceúčelové budově ve Veselici, začátek ve 14.00 hod.
Zdobení medových perníčků.............................................. sobota 25. 11. 2017
Zdobení medových perníků organizované veselickou knihovnou
ve spolupráci s knihovnou v Suchdolu, začátek ve 13.00 hod.
v místnosti OV Suchdol
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Veselici ........ sobota 2. 12. 2017
Prostranství na nové návsi, začátek v 15 hod.
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci ....... neděle 3. 12. 2017
Prostranství u kapličky, začátek v 15.00 hod.
Vánoce v knihovně ................................................................ pátek 8. 12. 2017
Akce pro děti ve veselické knihovně, tvořivá dílna na téma Vánoc,
poslech koled, zdobení vánočního stromku, začátek v 17.00 hod.
Valná hromada .................................................................. sobota 16. 12. 2017
Valná hromada TS Vavřinec, Spol. místnost Vavřinec, začátek v 17.00 hod.
Vánoční dílna . ..................................................................... úterý 19. 12. 2017
Výroba vánočních dekorací, odlévání svíček a lítí olova.
Spol. místnost ve Vavřinci
Valná hromada ................................................................... středa 27. 12. 2017
Valná hromada SDH Vavřinec, Spol. místnost ve Vavřinci,
začátek v 17.00 hod.,
Předsilvestrovská vycházka ............................................. sobota 30. 12. 2017
Sraz účastníků v 9.00 hod. na vavřinecké návsi
Silvestr na rozhledně . ........................................................ neděle 31. 12. 2017
Teplé občerstvení, možnost návštěvy rozhledny 10 – 15 hod.

Stavba hřbitova
ve Vavřinci

Výstava obrazů
ve veselické
knihovně
8

9

7
Zakončení rybářské sezony
ve Vavřinci
10
Soutěž mladých hasičů
ve Velkých Opatovicích

Nová autobusová čekárna
v Suchdole

11

12
Zájezd TS Vavřinec
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