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Vážení spoluobčané,
letošní předposlední číslo Informačního zpravodaje se vám dostává do rukou na začátku
listopadu, nedlouho po ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. To vzešlo
z voleb konaných ve dnech 5. a 6. října letošního roku. Dovolte mi, abych tímto členům
zastupitelstva, jimž právě mandát skončil, poděkovat za spolupráci při správě naší obce.
Uvnitř zpravodaje najdete výsledky vlastních voleb a současně i výpis z usnesení z ustavujícího zasedání, jež mimo jiné seznamuje s nově zvolenými funkcionáři obce. Já bych chtěl
tímto jak novému starostovi obce, tak dalším členům rady obce popřát do nadcházejícího
čtyřletého období hodně elánu a dobré nápady vedoucí k dalšímu rovnoměrnému rozvoji
všech částí naší sloučené obce.
Jelikož já ve funkci starosty obce končím, tak bych chtěl tímto na prvním místě poděkovat účetní paní Janě Přikrylové za dvacetiletou spolupráci na obecním úřadě. Její práce
si velice vážím, především za její aktivní přístup k pracovním povinnostem, ale i za práci
pro obec ve svém volném čase. Dále pak paní kronikářce obce Mgr. Anně Pokorné, jejíž
rukou je v kronice obce zaznamenán život v naší obci za období uplynulých 20 roků jak
z pohledu veřejného života, tak zápisy obsahující i statistické údaje o hospodaření obce,
informace o realizovaných akcích financovaných z rozpočtu obce, ale také informace
o počtech občanů, dostupné informace o svatbách, úmrtích a dalších zaznamenáníhodných
událostech, které budou pro další generace zajímavým zdrojem informací. Poděkovat
bych chtěl tímto i všem dalším občanům, kteří buď pracovali v jednotlivých komisích
a výborech, nebo se podíleli v uplynulém dvacetiletém období na organizačním zajištění
jak investičních akcí, ale i ostatních společenských a veřejně prospěšných akcí v jednotlivých místních částech obce.
Pevně věřím, že vedení obce bude i nadále pokračovat v provozování rozhledny
na kopci Podvrší a také i sezonního turistického informačního centra, čímž naše obec bude
nadále přispívat k dalšímu rozvoji turistického ruchu v regionu Moravský kras. Věřím
v to i přesto, že mimo to bude mít spoustu jiných povinností a úkolů. Stačí připomenout
provozování sběrného dvora, nového hřbitova, povinnosti spojené s pronájmem celkem
13 nájemních bytů, k nimž přibudou zanedlouho další 3 byty ve víceúčelové budově
v Suchdole. K tomu samozřejmě starosti s organizačním zajištění výstavby uvedené
budovy, příprava na další velkou akci, kterou bude zbudování nové oddílné splaškové
kanalizace s čistírnou odpadních vod a spousta dalších drobnějších akcí.
Závěrem přeji novému vedení obce ještě jednou, ke zdárnému splnění všech nadcházejících úkolů, vůli ke spolupráci, hodně sil a trpělivosti. Z vlastní zkušenosti vím, že to
je to nejdůležitější.
Závěrem mně dovolte, abych vám popřál hezký zbytek podzimu, klid do blížícího se
období Adventu a rodinnou pohodu.
Novotný Miloslav, starosta
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USNESENÍ ZO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 27.8.2018

• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje bezúplatný převod 5 úseků vodovodních řadů
v obci do majetku SVAZKU VaK měst a obcí okresu Blansko a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu.
Název akce
Rozšíření VŘ na Sběrném dvoře ve Veselici
Rozšíření VŘ ve Veselici
Prodloužení VŘ Veselice – I. etapa
Prodloužení VŘ Veselice – II. etapa
Prodloužení vodovodu Va – lokalita Vrbky

Inventární číslo
2/133
2/87
2/94
2/117
2/92

Pořizovací cena
422 115,00 Kč
72 981,90 Kč
377 115,50 Kč
28 380,50 Kč
78 427,42 Kč

• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje prodej části pozemku p.č. 791/1, k.ú. Suchdol
v Moravském krasu, manželům Tomáši a Ditě Minaříkovým ze Suchdolu, za cenu
100 Kč/1 m², s tím, že náklady spojené s převodem pozemku ponesou kupující. Přesná
výměra pozemku bude zjištěna vyhotovením geometrického plánu. Prodej za cenu nižší
než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého posudku zdůvodňuje tím, že se jedná
o vypořádání dlouhodobého užívacího stavu ze strany kupujících.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje prodej části pozemku p.č. 864/1, ostatní plocha
o výměře 14 m², k.ú. Vavřinec na Moravě, pí. Martině Vágnerové, bytem Vavřinec 29,
za cenu 100 Kč/1 m², s tím, že náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující.
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Prodej za cenu nižší než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého posudku zdůvodňuje
tím, že se jedná o vypořádání dlouhodobého užívacího stavu ze strany kupujícího.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje prodej části pozemku p.č. 864/1, ostatní plocha
o výměře 65 m², k. ú. Vavřinec na Moravě, pí. Jaroslavě Kopalové, bytem Vavřinec čp. 111
a p. Miroslavu Ditrichovi, bytem Vavřinec čp. 94, za cenu 100 Kč/1 m², s tím, že náklady
spojené s převodem pozemku ponese z jedné poloviny kupující a z druhé poloviny obec.
Prodej za cenu nižší než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého posudku zdůvodňuje
tím, že se jedná o vypořádání dlouhodobého užívacího stavu ze strany kupujícího.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje záměr odkoupení části pozemku p.č. 55/1,
zahrada o výměře 40 m², k.ú. Vavřinec na Moravě, od pí. Jaroslavy Kopalové, bytem
Vavřinec čp. 111 a p. Miroslava Ditricha, bytem Vavřinec čp. 94, za cenu 100 Kč/1 m²,
s tím, že náklady spojené s převodem pozemku ponese z jedné poloviny obec a druhé
poloviny prodávající.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 21.9.2018

• Rada obce Vavřinec bere na vědomí stavební povolení vydané SÚ Blansko na stavbu
chodníku, parkovacích stání a opravy stávající místní komunikace, včetně opěrné zdi,
v sousedství víceúčelové budovy v Suchdole.
• Rada obce schvaluje smlouvu o příspěvku obce Vavřinec na spolufinancování sítě
sociálních služeb za rok 2018 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP
Blansko ve výši 22 000 Kč na služby sociální prevence a sociálního poradenství (4 klienti
z obce Vavřinec) a částky 22 500 Kč na služby sociální péče (3 klienti z obce Vavřinec).
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí informaci ze společnosti KORDIS JMK, a.s.,
o sdělení o výši příspěvku obce Vavřinec na spolufinancování systému IDS JMK v roce
2019 v celkové výši 43 850 Kč, což činí 50 Kč na občana majícího v obci trvalý pobyt.
• Rada obce schvaluje pro školní rok 2018–2019 povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
Vavřinec z počtu 25 na 28 dětí.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 22.10.2018

• Rada obce Vavřinec schvaluje Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, jejímž předmětem
je prodloužení STL plynovodu a plynové přípojky k budově herny stolního tenisu
na pozemku p.č. st. 1239, k.ú. Veselice na Moravě, a pověřuje starostu obce k podpisu
uvedené smlouvy.
• Rada obce schvaluje prominutí pohledávky ve výši 2 664 Kč, vzniklé neuhrazením
místních poplatků za odpady za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 včetně
navýšení a exekučních poplatků. Dlužník, který v roce 2018 zemřel, je vedený v evidenci
místních poplatků k datu 30.9.2018 na 3. straně, řádek 4.
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USNESENÍ ZO VAVŘINEC Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ DNE 29.10.2018

• Zastupitelstvo obce Vavřinec v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce ve volebním období 2018 – 2022 bude starosta obce
od ustavujícího zasedání do 30.11.2018 neuvolněný a od 1.12.2018 dlouhodobě uvolněný.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje na volební období 2018– 2022 radu obce v počtu
5 členů.
• Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst.1, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, volí:
		 1. Starostu obce:
Petra Nečase, bytem Vavřinec 98
		 2. Místostarostu obce:
Pavla Kunce, bytem Vavřinec 151
		 3. Další členy Rady obce: ing. Miloslava Mikuláška, bytem Vavřinec, Suchdol 1
			
Marka Jarůška, bytem Vavřinec, Veselice 100
			
Pavla Zmeko, bytem Vavřinec 100
• Zastupitelstvo obce Vavřinec pověřuje p. Petra Nečase zastupovat obec na valných
hromadách Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 14,
680 01 Boskovice.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec pověřuje p. Petra Nečase zastupovat obec na valných
hromadách Dobrovolného svazku obcí s názvem Spolek pro rozvoj venkova Moravský
kras, se sídlem Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec zřizuje 5členný Finanční výbor a jeho předsedou jmenuje
ing. Miloslava Mikuláška.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec zřizuje 5členný Kontrolní výbor a jeho předsedou jmenuje
p. Lubomíra Němce.
ZPRÁVY Z MK VESELICE
––  PODZIM V KNIHOVNĚ  ––

Podzim knihovně přinesl několik pěkných setkání. Ty pravidelné a velmi milé byly
na našich tvořivých čtvrtcích. A co jsme na nich v měsíci září a říjnu stihli vytvořit? Hned
na tom prvním si děti namalovaly akvarelovými barvami prázdninové zážitky. Při tom dalším
nás téměř letní počasí vylákalo ven. Na vycházce jsme nejen nasbírali přírodní materiál
na výrobu sov, ale ulovili i kešku a napsali do deníku vzkaz od malých čtenářů. Nejvíc
však děti bavilo zdobení perníkových draků, které nám upekla Pavla Roháčková, za co jí
patří velké poděkování. V knihovně nám to zavonělo jako o Vánocích a děti nejen zdobily,
ale i zdárně ochutnávaly. A co by byl podzim bez kaštanů, z těch jde vždy vymyslet něco
nového, třeba netopýry, veverky a kočky. V listopadu se budeme připravovat na zimu a těšit
na Vánoce, a to budou témata pro naše další výtvarné dílny.
V půlce září (letos již po sedmé) jsem se na pozvání Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ČR účastnila setkání s názvem Co venkovské knihovny umějí a mohou, které se
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v roce 2013 konalo i v naší obci. Hezké je, že se díky této akci každoročně potkám s přáteli
z řad knihovníků a poznám další krásný kout naší vlasti. Letos to bylo Jesenicko – město
Šumperk a jeho nově opravená městská knihovna, obec a knihovna Rapotín a Velké Losiny.
Příští rok se toto setkáni bude konat doslova za humny, a to ve Křtinách. Moc mě potěšilo,
když Svaz knihovníků vyslovil přání, zda by závěr tohoto setkání mohl být v naší knihovně.
Bude mi ctí u nás přivítat (v září 2019) nejlepší knihovníky ČR.
Ještě jedno pěkné podzimní setkání, bych ráda zmínila, a to Strašidelný les, který se konal
v sobotu 6. října. Nápad ho uspořádat vzešel od veselických maminek, kterým s organizací
pomohli rodinní příslušníci, kamarádi a knihovna jim ráda poskytla pěkné zázemí. V sobotu
v podvečer, než se děti vydaly na cestu, se tak mohly podívat na pohádky a v pohodě vyčkat
na start akce. Obejít Strašidelný les jsem měla možnost spolu s vnučkou a byl to pro nás
opravdu krásný zážitek. V lese čekalo deset zastavení a plnění úkolů. Jezinky, duchové,
vodníci, Hejkal, čerti a další strašidla nás malinko vystrašila a cesta tmavým lesem s baterkou
byla také dobrodružná. Stanovišť bylo tak akorát, takže výšlap podzimním lesem nebyl
náročný ani pro menší děti. V knihovně pak čekala malá odměna, horký čaj a koláče. Ohlasy
účastníků Strašidelného lesa byly moc pěkné a myslím, že se jeho první ročník opravdu
povedl. S vnučkou Bětuškou se budeme těšit na ten další.
––  PODZIMNÍ RECEPTY  ––

Léto už je nenávratně pryč, nastoupil podzim a s ním i chladné dny. K těm patří i změna
jídelníčku a také dezertů, které by nás měly příjemně zahřát a uspokojit i naše sladké chutě.
Nejlépe je zvolit takové, které jsou rychlé na přípravu, abychom se mohli věnovat tomu,
co máme rádi. Letos nám zahrádky nadělily štědrou úrodu, a tak máme ke zpracování plno
ovoce i zeleniny. Do tří vybraných receptů je budete moci využít a překvapit rodinu něčím
novým. Přeji vám, ať se vám moučníky podaří.
Podzimní koláč

500 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 150 g moučkového cukru, 250 g
másla, 1 vejce, 2 lžíce citronové šťávy
Náplň: 500 g strouhaných jablek, 1 vanilkový pudinkový prášek, 3–5 lžic moučkového cukru,
skořice, rozinky a rozpůlené švestky.
Postup: Na vále vypracujeme hladké těsto. Oddělíme jednu třetinu a větší část rozválíme na plech a dáme do ledničky. Jablka okrájíme a nastrouháme, smícháme s cukrem,
rozinkami, pudinkovým práškem a skořicí. a těsto na plechu rozetřeme jablečnou náplň
a na ni naskládáme půlky švestek. Ze zbylého těsta vyválíme dlouhé válečky, které ve tvaru
mřížky poklademe mezi švestky. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme na 180 stupňů
do růžova (asi 25 minut).
Mrkvové šátečky s povidly

180 g jemně nastrouhané mrkve, 150 g másla (povoleného), 300 –320 g hladké mouky,nastrouhaná kůra z ½ citronu, 2 lžíce bílého jogurtu, 150 g povidel, vejce na potření, cukr
moučka na posypání
Všechny přísady na těsto smíchejte a zpracujte do vláčné hmoty. Množství mouky závisí
na tom, kolik vody mrkev pustí. Začněte s 300 gramy a v případě potřeby přisypávejte. Těsto
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dejte alespoň na jednu hodinu odpočinout do lednice. Předehřejte troubu na 200 stupňů.
Těsto vyndejte z lednice a rozdělte na 4 stejně velké díly. Z každého vyválejte kuličku.
Vezměte jednu kuličku těsta a vyválejte z ní asi 2 mm tenkou placku. Doporučuji pořádně
pomoučit vál, jinak se těsto bude lepit. Ostrým nožem těsto rozkrájejte na 8 –12 trojúhelníčků
a na každý dejte oříšek povidel. Zamotejte do rohlíčku, začněte od nejdelší strany a těsto ještě
trochu na okrajích zmáčkněte, aby povidla během pečení nevytekla. Potřete rozšlehaným
vajíčkem a pečte 15 –20 minut, dokud nezezlátnou. Po upečení posypte moučkovým cukrem.
Náplň můžete podle chuti měnit, výborné jsou i s podušenými jablky.
Netradiční závin

listové těsto, několik zralých a sladkých hrušek, vlašské ořechy, sušené brusinky, kus sýra
s modrou plísní, vejce na potření, sezamová semínka na posypání
Do tence vyváleného listového těsta zabalíme oloupané a na plátky nakrájené sladké
hrušky (musí být opravdu sladké jinak koláč nevynikne), kousky plísňového sýra, nalámané
ořechy a sušené brusinky. Zabalíme jako štrůdl a dáme péct na 180 stupňů. Po deseti
minutách ho vyjmeme z trouby ven a potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme sezamem.
Pak ještě dopečeme až je dozlatova a ještě horké podáváme. Závin chutná nejlépe k vínu.
MATEŘSKÁ  ŠKOLA VAVŘINEC

Provoz MŠ byl zahájen v pondělí 3. září 2018. V Mateřské škole ve Vavřinci je v letošním
školním roce 2018/2019 zapsáno celkem 27 dětí.
Z tohoto počtu je 9 děvčat a 18 chlapců. Děti, které MŠ navštěvují, jsou z obcí Vavřinec
(17), Veselice (3), Suchdol (3), Nové Dvory (2) a Sloup (2).
U zápisu pro školní rok 2018/2019 bylo podáno 12 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Všem žádostem bylo vyhověno a k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Vavřinec bylo přijato všech 12 dětí.
Zřizovatelem MŠ – Obcí Vavřinec, byla pro školní rok 2018/2019 udělena výjimka z počtu
dětí. V porovnání s minulým školním rokem 2017 /2018 se počet zapsaných dětí o jedno
dítě snížil.
Dvě děti přestoupily do jiné MŠ a do 1. třídy ZŠ Sloup odešlo 11 školáčků – pět chlapců
(3 z Vavřince, 1 z Veselice, 1 ze Suchdolu) a šest děvčat (2 z Vavřince, 2 z Veselice,
1 z Nových Dvorů a 1 ze Suchdolu). Pro školní rok 2018/2019 byl udělen jeden odklad
školní docházky.
Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 stanovena opět ve výši:
250,- Kč.
Tyto finanční prostředky jsou zahrnuty v provozních nákladech MŠ Vavřinec.
Kolektiv zaměstnanců zůstává nezměněn.
Stravování dětí probíhá stejně jako v minulém školním roce 2018/2019.
Vedoucí stravování je paní Jitka Ondroušková, vedoucí školní jídelny v ZŠ Sloup.
-6-
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Z programu pro děti, rodiče i veřejnost v období od září do konce prosince 2018:
AKCE V ZÁŘÍ :
3.9. Informativní schůzka pro rodiče
18.9. Byla zahájena sbírka Fondu Sidus – zakoupením publikace „Barevný rok“
přispíváme nemocným dětem.
20.9. Medouškovo divadélko v MŠ – pohádka: „O PEJSKOVI A KOČIČCE“
20.9.   Drakiáda pro děti a rodiče, závěrečné posezením u ohýnku na školní zahradě
26.9. Mobilní planetárium – „Zážitkový stan – Kosmická show“
Od září opět spolupracujeme s Oblastní pedagogicko-psychologickou poradnou
Vyškov – pracoviště Blansko, která nabízí screeningové vyšetření školní zralosti
pro děti předškolního věku – období – leden 2019
Návštěva Mgr. Chytilové (psycholožka, metodička prevence)
AKCE V ŘÍJNU:
11.10. Výlet na Nové Dvory - procházka podzimní alejí
16.10. Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče:
„ ŠKOLIČKA“ – 1. lekce
22.10. Výukový program pro děti : „BAREVNÝ LES“ – zaměřený na les a zvířátka,
s prvky environmentální výchovy
25.10. Podzimní dílna pro děti i rodiče, spojená se „ZAMYKÁNÍM LESA“
27.10. Vítání občánků v obci
30.10. Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče:
„ŠKOLIČKA“ – 2. lekce
Prodejní výstavka dětských knih – 3x
NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT A CO PŘIPRAVUJEME DO KONCE ROKU
AKCE V LISTOPADU
2.11. Návštěva MŠ Sloup - divadelní představení: „LÁRY, FÁRY, LEGRACE“
13.11. Edukativně stimulační program pro předškoláky
a jejich rodiče: „ŠKOLIČKA“ – 3. lekce
16.11. Medouškovo divadélko v MŠ- divadelní představení:
„NOVÉ POHÁDKY SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA“
27.11. Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče:
„ŠKOLIČKA“ – 4. lekce
Jóga pro děti s pí. Klímovou
AKCE V PROSINCI
1.12. Rozsvícení vánočního stromu ve Veselici – vystoupení dětí s programem
2.12. Rozsvícení vánočního stromu ve Vavřinci – vystoupení dětí s programem
3.12. Pečení a zdobení perníčků
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Návštěva Domu přírody na Skalním Mlýně – výukový program pro děti:
„S ČERTY JSOU ŽERTY“
„Mikulášská“ – vystoupení dětí s programem pro Svaz tělesně postižených občanů
„My jsme malý čertíci“ – Mikuláš v MŠ“– lidové zvyky
a tradice dětem pro radost, spojené s návštěvou Obecního úřadu a mikulášskou
nadílkou
Zdobení stromečku na návsi – mlsy pro zvířátka a ptáčky
Pečení vánočního cukroví
Vánoční dílna s pí. Klímovou – zdobení perníčků
Vánoční koncert pana Vojkůvky
Vánoční nadílka v MŠ
Medouškovo divadélko v MŠ – divadelní představení:
„VÁNOČNÍ POHÁDKA O ANDÍLKOVI“ (nový příběh)
Termíny budou ještě upřesněny.

V období vánočních svátků bude provoz MŠ Vavřinec uzavřen.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Vavřinec

Eva Kaššaiová

ZPRÁVY ZE ZŠ SLOUP

V pondělí a úterý 29. – 30. října byly podzimní prázdniny.
Ve čtvrtek 1. listopadu se od 14:00 do 16:00 hodin konaly individuální třídní schůzky.
Na programu jsou informace o prospěchu a chování žáků.
V týdnu od 5. listopadu zahájíme provoz školního bazénu, takže všichni žáci budou pravidelně chodit plavat. Bazén by měl být dětem k dispozici až do konce dubna.
• Sto let republiky si žáci na konci října připomněli formou oblíbené projektové výuky.
Uplynulé století jsme rozdělili na desetiletí a jednotlivé skupiny žáků mají za úkol o přidělených úsecích zjistit co nejvíce informací a přehledně je zpracovat do karet – výukových
materiálů, které budeme ve výuce dále využívat.
• Žáci prvního stupně se v tomto období účastní výuky v centrech ekologické výchovy, kde
mají výborné příležitosti vyzkoušet si práci na pozemku, s přírodními materiály a dovědět
se spoustu zajímavostí o přírodě.
• Našim deváťákům jsme v rámci přípravy na přijímací zkoušky nabídli účast v přípravném
komerčním testování deváťáků s názvem „Celorepublikové srovnávací testování 9. tříd“
společnosti SCIO.
• Žáci čtvrtého ročníku absolvovali užitečnou a praktickou výuku bezpečnosti silničního
provozu na dětském dopravním hřišti.
• Na začátku října zahájily činnost kroužky – jejich kompletní nabídku najdete na www.
zssloup.net. Naši žáci mají možnost výběru z 42 mimoškolních aktivit. Letošními novinkami jsou například hasič, gymnastika anebo anglický klub.
-8-
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INFORMACE Z DĚNÍ V TJ VAVŘINEC

Vážení občané, sportovní přátelé!
Podzimní sezóna fotbalových soutěží je již v plném proudu a v době uzávěrky zbývají
odehrát mužům poslední tři zápasy. První tým, neboli Áčko, se pohybuje ve středu tabulky.
Nutno přiznat, že jsme před sezónou zřejmě čekali všichni více bodů, lepší umístění i výkony.
Ty jsou totiž v podzimní části nevyrovnané. Muži dokážou předvést v zápase proti Lažanům
totální fotbal, ze kterého jsou diváci unešeni, porazit v tabulce druhou Svitávku 8:1. Následně
odehrají velmi slabé zápasy, jako třeba v Cetkovicích nebo doma proti Lipůvce. Ale tým
je složen převážně z mladých hráčů, kteří zřejmě ještě potřebují nabrat zkušenosti, a tak
nad nimi nelamme hůl.
Tým záložní, neboli Béčko, se také pohybuje ve středu tabulky. Na jeho pořadí až tak
nezáleží, neboť ze IV. třídy se už nikam nesestupuje, nicméně i tyhle fotbalisty každá výhra
potěší. Tým záložní má na rozdíl od týmu prvního na podzim už vše odehráno, a tak budou
hráči po zbytek podzimu dispozici prvnímu týmu. A právě tohle je jeho největší výhoda,
ve hře se udržuje větší počet hráčů, kteří by třeba odešli do jiných klubů nebo kopanou
nehráli vůbec.
Přípravka se pravidelně schází ke středečním tréninkům a k nim navíc absolvovala
koncem září i třídenní soustředění v Sudicích. Tým trenérů a rodičů se jim postaral o stravu
i zajímavý program. Ubytování a zázemí našli v místní sokolovně. Během třech dní nejenom
trénovali. Navštívili hrad v Boskovicích, zatancovali si v rytmech populární hudby, opekli
párky, stmelili kolektiv, zahráli si přátelské utkání proti Cetkovicícm a Knínicícm, ale také
proti trenérům. Součástí bylo i předání průkazu fotbalisty. Dík patří trenérům i rodičům
za perfektní servis.
Ve formě se udržují i staří páni, kteří se jednou týdně scházejí k přátelskému fotbálku.
Jejich utkání občas využívají i mladší a stále aktivní hráči ke zlepšení kondice a herní pohody.
Tak, jako při trénincích mužů a přípravky, je i při akcích starých pánů hřiště přístupno
ostatním sportuchtivým občanům.
O počasí letošního léta jsem tu už psal několikrát. Kdo viděl, jak moc suché a žluté bylo
hřiště v letních měsících, zdá se mu až neuvěřitelné v jak dobré kondici se nachází dnes.
Hřiště hodně zregenerovalo, přesto jsou na hrací ploše místa, kde trávy moc není. Povrch
je nesouvislý a hrbatý a hráčům ztěžuje kombinaci i vedení míče. Za vedení klubu musím
říct, že jsme se pro špičkovou kondici hřiště snažili a stále snažíme udělat maximum.
A tak jsme po zářijovém vyčesání a pohnojení provedli v polovině října vertikutaci a další
pohnojení. Kouzelníci ale nejsme. V této souvislosti musím připomenout, že i přes extrémně
teplé a suché léto se nestalo, že by netekla v obci voda. Svědčí to nejenom o vydatnosti
vodního zdroje, ale také o hospodárnosti, s jakou zdroj pro závlahu využíváme. Klademe
na to maximální důraz.
Na závěr bych rád všechny spoluobčany pozval do hlediště našeho stánku na zápasy
týmu mužů. Pokud příroda dovolí, do konce podzimní části ještě jeden stihnete. V sobotu
10. listopadu hrají muži doma proti Kotvrdovicícm ve 14 hodin a my se na vás těšíme!
Radek Štolpa, člen Výboru TJ Vavřinec
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v MŠ Vavřinec
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d požárnické všestrannosti
hry Plamen v Lysicích
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VÝLET DO ZOO LEŠNÁ

V sobotu 15. září jsme se vydali na jednodenní zájezd, který uspořádaly Technické
sporty Vavřinec. Na výlet jsme vyrazili brzy ráno autobusem z návsi ve Vavřinci. Jeli jsme
směrem na Vyškov, kde jsme se zastavili na ranní kávičku.
Po krátké přestávce jsme pokračovali po dálnici. Projeli jsme Zlínem, kde nás na první
pohled zaujaly typické stavby z červených cihel z éry pana Bati. Když jsme vystupovali
z autobusu kolem 9 hod., viděli jsme, že bude den jako malovaný.
Počtem návštěvníků je tato ZOO na druhém místě hned po pražské, ale z hlediska
ekonomické soběstačnosti jsou na prvním místě v ČR.
Prošli jsme hlavním vstupem kolem proskleného pavilónu „Yukatan“ a v 9,30 hod. šla
první skupina na prohlídku krásného a malebného zámku, který je v srdci celé ZOO. Druhá
skupina vyrazila na prohlídku o hodinu později. Prohlídka zámku byla netypická. Celý den
byly pohádkové prohlídky určené především pro děti. Provázela nás milá průvodkyně –
hlavní kuchařka, která děti učila správnému chování tzv. dvorní etiketě.
Děti při prohlídce zámku plnily různé úkoly a mnohdy to nebylo nic lehkého… Občas se
mihla i neposlušná princezna Koloběžka. Na konci celé prohlídky proběhlo pasování našich
dětí, které dostaly odznak E (etikety). Po prohlídce zámku jsme se rozdělili na skupinky,
které si zvolily každá svůj směr podle toho, co je nejvíce zajímalo.
My jsme nejprve vyrazili k pavilónu Rejnoků. Je to opravdu nezapomenutelný zážitek
krmit je a dotýkat se jich.
Velmi obohacující byl i komentovaný výklad, při kterém jste se dozvěděli i zajímavosti
ohledně péče o zvířata.
Návštěvou ZOO jsme „cestovali“ jednotlivými světadíly. Zvířata jsou zde členěná dle
oblastí, ve kterých se přirozeně vyskytují. ZOO se zaměřuje nejen na ukázku zvířectva,
ale dýchne na vás atmosféra celé oblasti. Jsou zde ukázky obydlí místních obyvatel i jejich
umění. Děti zde měly mnoho vyžití a mohly si třeba-i zabubnovat v chýši u výběhu s Kudu
velkým. Taktéž nás zaujala i možnost prohlédnout si výrobu dřevěných soch umělci
z Namibie přímo na louce v části věnované Africe.
Zaujala mne krása a styl vedení celé ZOO. Dětem se odtud moc nechtělo, bylo stále co
obdivovat a zkoušet….
V 16 hodin jsme nasedli všichni do autobusu a pokračovali na prohlídku směr Zlín
do Baťova muzea. Muzeum je v domech 14. a 15. – v bývalém areálu Baťových závodů.
Paní průvodkyně nám pustila krátký film, ukázala a vysvětlila „Princip Baťa“. Měli jsme
možnost se seznámit s pásovou výrobou obuvi. Část expozice je věnována konkurenčním
výrobcům bot z celého světa. Mne osobně zaujaly boty z hroší kůže. Baťa vše produkoval
v nejvyšší jakosti a mimo jiné založil i filmové ateliéry. Baťovi nešlo jen o zisk, ale i o celkový rozvoj svých zaměstnanců. Jeden z jeho výroků byl: „Je lepší být dobrým ševcem,
než špatným králem“.
Věděli jste, že Baťa vyráběl i pneumatiky pro auta? Po prohlídce celé expozice jsme se
vydali na cestu domů. V autobuse panovala veselá nálada a za zpěvu jsme se vrátili unavení,
ale spokojení domů.
Už se těšíme na další výlet.
Klára Stiskálková
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říjen 2018

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

INFORMACE ZE SPOLKU SVAZ ŽEN VESELICE, Z.S.

Vážení spoluobčané,
hezké podzimní počasí plné sluníčka nám přálo k uskutečnění našich akcí.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, buď drakiády, nebo procházky ke koním na Těchov.
Touto cestou bych chtěla poděkovat stájím naTěchově za krásné odpoledne. Děti se projely
na koni, opekli jsme si párky a dostali oplatek ke kávě a čaji. Procházka se ukončila jízdou
na drožce do Veselice. Ještě jednou děkujeme stájím Těchov.
Naplánovali jsme další akce – každou středu od 7.11. bude v muzeu od 18 – 19.30 hod.
relaxační večer, kde si můžete zacvičit nebo jenom odpočívat – 5.12. se cvičit nebude.
Blíží se Vánoce, budeme každou sobotu od 3.11. do půlky prosince tj. 15.12. vytvářet
dárky pro své blízké, akce je pro všechny věkové generace. Scházet se budeme od 17. hod.
v muzeu. V sobotu 1.12. je rozsvěcování stromku, těšíme se na vás. Na sobotu 17.11. je
naplánovaná akce – uspávání broučků, která měla být v říjnu, ale vzhledem k množství akcí
jsme broučky přesunuli na listopad.
A jak jsme na tom s ruličkami, sbírejte, šetřte, ať se můžeme zapsat do knihy rekordů. Už
máme asi kolem 900 kusů možná i více. Děkujeme všem, kteří se chtějí podílet na této akci.
Přejeme vám hezké podzimní dny
Romana Fabiánková, předsedkyně Svazu žen Veselice

STEZKA ODVAHY

Je sobotní podvečer 6.10. a lesy v okolí Veselice se proměňují v tajemná útočiště nadpřirozených bytostí a lesních strašidýlek. Přichystány mají rozličné úkoly pro děti, které se
nebojí vyrazit do tmy a sledovat cestičku lemovanou mihotavými světýlky.
Místní knihovna je plná nadšených účastníků strašidelné stezky, aby si vyzkoušeli vlastní
odvahu a prožili nezapomenutelný podvečer. Po setmění se vyráží na setkání s vodníky,
kterým se rozkutálely dušičky, ohřát se k pekelnému ohni čertů nebo třeba zazpívat si
s bílou paní. Ježibaba už se těší, koho si asi vykrmí a jezinky zase na pomoc šikovných
ručiček, aby našly ztracené pomocníčky. Pozor, pozor, kde houkne Hejkal a nebo na duchy,
kteří lákají na tajemné balónky a pavouk Pletichmář do své spletité pavučiny. Nakonec sliz
u čarodějnice je plný překvapení.
Hojná účast všech nadšených dětí a rodičů je nám největší odměnou. Děkujeme všem
organizátorům, účastníkům a hlavně místním tajemným bytostem za kouzelný věcer
naplněný dětskou radostí.
Lucka, Pavča a Lea
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VČELÍ PRODUKTY

Václav Ducháč: Úloha včel na naší planetě v žádném případě nespočívá v produkci medu
na mlsání pro vyšší savce, ale v opylování miliónů květů na ovocných stromech, zeleninových
zahradách, loukách, polích a lesích. Bez včel by nebylo opylení, žádných rostlin, žádných
zvířat, žádných lidí.
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. Posledním ze včelích produktů je včelí
vosk a jemu se budeme věnovat v tomto čísle.
Včelí vosk

Včelí vosk je trávícím produktem včel. Dělnice vylučují vosk vsokotvornými žlázami,
které jsou umístěné na břišních částech zadečku na tzv. voskových zrcátkách. Celkem
má včela 8 voskových žláz. Chitinové stěny zrcadélek jsou proděravěny množstvím
mikroskopických otvorů, jimiž tryská ven vylučovaný žlázový sekret – vosk. Vyloučený
sekret tuhne v jemné voskové šupinky, vypadající jako miniaturní lasturky. Včela sbírá ze
zrcadélek voskové šupinky kartáčky na 3. páru nohou, podává je ke kusadlům, kde jsou
voskové šupinky rozmělněny v bílou hmotu za přimíchání sekretu (výměšku) z žláz. Tím
se stává vosk vláčným a plastickým.
Na stavbě plástu pracují mladé včely ve stáří 12 – 18 dnů, ale i staré včely, jestliže se
uvedou v rojový stav. Celá víčka na plástech stavějí mladušky staré 3 dny. Celá voskotvorná
činnost trvá u jednotlivých včel až 9 dnů. Vylučování vosku vyžaduje na včelách mnohem
větší námahu, než s jakou je spojeno zpracování nektaru v med. Udává se, že k vytvoření
jednoho kg vosku potřebují včely 3,5 kg medu a 50 g pylu.
Vosk ve včelaření se používá na výrobu mezistěn, tak i v průmyslu. Dr. Jarvis uvádí, že
Vermoňtané žvýkají víčka z medového plástu při zánětech horních cest dýchacích. Hill uvádí,
že u senné rýmy účinně působí žvýkání odvíčkovaných víček medových plástů. Domnívají
se, že v nich je uložena látka s antibiotickými vlastnostmi – inhibiny.
1378 – 2018  •  640. VÝROČÍ OBCE VAVŘINEC

č. 5 – pokračování z minulého zpravodaje
Slavit či neslavit? Rozhodně připomenout! Bylo by nedůstojné opomenout Vavřinecké
důležité a pamětihodné události z let 1318 až 2018.
1912 – 1918

Vojna. Vojenská povinnost byla velkým břemenem v každé době, časté válečné události
si vyžádaly vždy mnoho obětí. Je nutné předeslat, že dříve na vojnu byli mladí muži chytáni, nebo byli k vojsku posíláni z trestu takoví, kteří u vrchnostenských úředníků upadli
v nemilost. Nemohl-li v dřívějších dobách rájecký velkostatek postavit určitý počet rekrutů,
zasáhl oddíl vojska, obstoupil vesnici a zbraně schopné muže pobral. Služba na vojně
trvala do r. 1740 – doživotně, do r. 1780 – 30 let, do r. 1792 – 18 let, do r. 1848 – 12 let,
do r. 1866 – 6 let a do konce Rakousko-Uherska 1918 – 3 léta.
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1916  Založena školní kronika obecné školy ve Vavřinci

Již před první světovou válkou byly konány různé trhy, neboli jarmarky, kde bylo možno
koupit textil, ošacení, oděvní doplňky, obuv, hrnce, dřevěné nádoby, kuchyňské potřeby
všeho druhu, ryby, uzeniny, různá koření, běžné věci pro hospodáře jako motyky, srpy, biče
postroje pro koně, zkrátka vše. V Blansku se odbývaly každoročně trhy 11.3., 6.5., 9.9.
a 4.11. V Boskovicích týdenní trh každý čtvrtek a dobytčí trhy jedenkrát v únoru, červnu,
září a listopadu. Ve Sloupu 29.5., 4.9., 13.11. Jako pouť i trh byl každoročně Květný Pátek.
Vavřinečtí chodívali do Sloupu v neděli do kostela a vždy tam bývali poutníci a různé
krámky, ale jarmak na „Květný Pátek‘‘ byl pro celé okolí největší svátek.
1918  

Ze ŠKOLNÍ KRONIKY trojtřídní školy obecné ve Vavřinci:
Školní rok 1918–19 započal slavnými službami Božími dne 16. září ve farním chrámu Páně
ve Sloupu. Pravidelné vyučování počalo 17. září. V první třídě vyučuje výpom. učitelka
Marie Jirušková celodenně, ve druhé a třetí třídě správce školy František Suchý polodenně.
Školou povinných dítek je 211, a to 108 chlapců a 103 děvčata. Jeden chlapec navštěvuje
obecnou školu jiného obvodu, jeden měšťanskou školu v Blansku, jeden v Rájci,jeden v Brně
českou reálku a jeden německou reálku v Prostějově. Zdejší školu navštěvují 103 chlapci
a 103 děvčata, tedy 206 dítek, z nichž jedno přijato před dokonaným 6 rokem věku.
Dne 28. října 1918 rozlétla se po vlastech našich telegrafická radostná zvěst: Prohlášení
československého státu. Náš odvěký sen tímto uskutečněn. Stát Československý vstoupil
dnešním dnem v řadu samostatných kulturních států světa. Dne 28. října učiněno příměří
na všech frontách Rakousko-Uherska.
Od 15. května do 28. června 1919 zaměstnán byl správce školy soupisem osetých a osázených ploch v obcích Sloupu, Vavřinci, Petrovicích a Žďáře. Za tímto účelem bylo
vyučování zkráceno. Koncem měsíce května navštívil zdejší školu pan okresní školdozorce
Jaroslav Trapl a vyslovil svou spokojenost s docílenými výsledky. Školní rok ukončen byl
dne 28. června odpoledne přiměřenou promluvou učitelů k žákům, kterak se mají chovati
v prázdninách a zapěním národní hymny „Kde domov můj“.
1921   Dne 15. února bylo v naší obci provedeno sčítání lidu. Samotné sčítání provedl

za čtyři dny, dům od domu, správce školy František Suchý, který byl jmenován sčítacím
komisařem. Napočítáno bylo 213 osob mužského pohlaví a 245 osob ženského pohlaví,
celkem 458 osob, žijících v 66 domech. Ceny potravin: 1 kg cukru – 6 korun, 1 kg mouky
– 3 koruny, 1 kg vepřového masa – 12 korun, 1 kg hovězího masa – 8 korun, 1 kg brambor
– 0,20 koruny, 1 kg škvařeného sádla – 16 korun.
1922  Založena místní Družina katolických zemědělců.
1922  Založen nový tělocvičný spolek. Federovaná dělnická tělovýchovná jednota.
1927  V letních měsících r. 1927 se započalo z elektrifikací souběžně ve Vavřinci, Veselici,

Suchdole,Těchově a Obůrce. Práce trvaly tři měsíce. První žárovky se ve Vavřinci rozsvítily dne 26. listopadu 1927. Tenhle velký pokrok usnadnil Jan Kakáč z čísla 37 zapůjčením
15 000 Kč do poloprázdné obecní pokladny.
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1928  Zbudování pomníku padlým v první světové válce. Desetileté jubileum trvání naší

republiky oslaveno bylo 28.října 1928 slavnostním odhalením pomníku padlým vavřineckým občanům.
1929  Krutá zima. Dle zápisu ze školní kroniky mrazy ve Vavřinci byly až –35 °C. Sku-

tečná zima nastala již v prosinci 1928, kdy napadlo tolik sněhu, ten roztál až v posledních dnech března 1929. Od vánoc se zima stupňovala, sněhu přibývalo a tvořily se
ohromné závěje, které znemožňovaly dopravu a mrazy byly čím dále větší. Kulminačního bodu dosáhly mrazy v první polovině února. Celé čtyři týdny panovaly u nás
ve Vavřinci sibiřské mrazy. Tyto mrazy zatlačovaly do pozadí myšlenky lidí a nikdo
nemyslil na nic jiného. Nefungovala osobní ani nákladní doprava, nebylo dřevo, uhlí.
Průmyslové závody v okolí omezovaly nebo úplně zastavily výrobu jelikož přespolní
dělníci docházeli až v poledne a nebo vůbec. Na polích,v lesích pomrzlo mnoho zvěře.
Ve Vavřinci a v okolních vesnicích nebylo už čím topit, zmizely všechny ploty ze dřeva.
Krutými mrazy bylo velmi poškozeno ovocné stromoví, mnoho stromů bylo úplně zničeno, roztrháno mrazy. K těmto škodám hmotným, přidala se spousta lidského utrpení.
Doufejme, že už se nic podobného nevrátí.
1929  Znovuobnovení Sdružení katolické omladiny.

Od r. 1929 do r. 1941 Omladina nastudovala a odehrála 25 divadelních představení i pro
okolní vesnice. Nacvičovala lidové tance, předvedla moravskou besedu v krojích na dožínkách
ve Vavřinci, Rozstání a v Suchdole. Mladí členové Omladiny se učili lidové písně, přednášeli
básně. Pořádali dožínky, mikulášské večírky, plesy a taneční zábavy. Navštěvovali hospodářské
kursy a výstavy a konali autobusové i cyklistické zájezdy na památná místa. Pracovitá a dobře
organizovaná vavřinecká mládež toho dokázala za dvanáctileté působení neskutečně mnoho.
1930   Nové sčítání obyvatel. Oproti poslednímu sčítání ve Vavřinci ubylo 30 obyvatel

na 428 obyvatel, ale bylo vystavěno 10 nových domů na celkových 76 domů.

1934   Založena Pamětní kniha obce Vavřince neboli KRONIKA. Prvním kronikářem byl

správce školy, řídící učitel Arnošt Budík.

1935  Zakoupena a instalována socha svatého Vavřince. Z podnětu pobočky Svazu kato-

lických žen a dívek a za přispění téměř všech občanů zakoupen pomník sv. Vavřince,
postaven do části Musilovy zahrady, který toto místo k účelu tomu věnoval a 11. srpna byl
pomník slavnostně vysvěcen. Tím vlastně zavedeno posvícení, které se bude vždy v tuto
neděli po svátku sv. Vavřince slaviti.
Lidová rčení našich předků a pranostiky lidu

ŘÍJEN

Jasné-li počasí v podletí, jisté větry se zimou brzy přiletí.
Teplý říjen, studený listopad.
Je-li vrána nablízku, je nejvyšší čas k setí.
Svatý Havel češe ze stromů poslední jablko.
Na svatého Šimona a Judy, zima leze z půdy.
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Sníh nepřijde-li na Vše svaté v noci, přijde na Martina s celou mocí.
Hřmí-li v tomto měsíci, ať se těší rolníci.
Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové je v příštím lednu.
Sníh na svatého Ondřeje, žitu velmi nepřeje.

PROSINEC Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Na svatou Barboru, saně do dvoru.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.
Není-li prosinec studený, bývá příští rok hubený.
Dokončení příště.						

Burget Rostislav st.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Z NAŠÍ OBCE
Bratři Skotákové – pedagogové z Vavřince čp. 36

Jednou z významných osobností z Vavřince, uvedenou v publikaci Střípky z naší
historie, vydanou obcí Vavřinec v roce 2005, je Ondřej Skoták nar. 1.12.1817 v obecním
domku čp. 36. Narodil se do početné rodiny Karla a Fantišky Skotákových jako sedmý
z celkem 11 dětí. Otec Karel pocházel ze Suchdolu ze zemědělské usedlosti čp. 4 a matka
Františka ze zemědělské usedlosti čp. 27, kde hospodařil rod Trávníčků. Ondřej a také
jeho 2 mladší bratři – František a Anton – působili jako pedagogové.
František (nar. 1820) působil jako učitel na obecné škole v nedalekých Olomučanech.
Antonín (nar. 1823) se dal na kněžskou dráhu a po vysvěcení v roce 1850 byl kooperátorem
(kaplanem) na farnosti při kostele u sv. Tomáše v Brně. Působil však také jako pedagog,
a to jako učitel (katecheta) náboženství v polepšovně pro zpustlou mládež v Brně. Od studijního roku 1856/57 také vyučoval gramatice a metodice české řeči na brněnském kursu
kandidátů učitelství. Zemřel ve věku 49 roků a ve farní kronice při kostelu sv. Tomáše
se k jeho osobě zachoval následující zápis: „Dne 31.1.1872 zemřel náhle na puknutí
aorty pan Antonín Skoták, jenž byl na této faře po 18 let kaplanem. Zanechal významné
jmění, kolem 40 000 zl. nominální hodnoty, pouze v cenných papírech. Protože zemřel
bez závěti, mohli se stát dědici jeho příbuzní. Ti věnovali farnímu kostelu, kde tak dlouho
pracoval, těžký stříbrný, dobře pozlacený kalich, jenž byl v r. 1859 věnován jako čestný
dar kněžstvem brněnského děkanátu panu čestnému kanovníkovi a faráři u sv. Tomáše
Ignáci Knorrovi a nese nápis: „S nejhlubší úctou kněžstvo brněnského děkanátu svému
děkanu v r. 1860“. Zemřelý kooperátor Antonín Skoták tento kalich po smrti p. Děkana
Knorra koupil od jeho sestry Viktorie Knorrové. Nyní byl věnován kostelu a podespaný
se zavazuje sloužit za klid duše zemřelého kooperátora Antonína Skotáka každoročně
v jeho úmrtní den tichou mši a používat při ní tento kalich“.
Ondřej Skoták jako pedagog začal působit jako učitelský pomocník od roku 1833
ve sloupské škole a poté působil ve školách v Brně, Velkých Opatovicích, v Radiměři
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a ve Svitavách, kde se také 17.7.1849 oženil s Alžbětou, dcerou Jana Jaicha, soukromníka
ve Svitavách. To již bylo za jeho působení na dalším místě, a to v Kopřivnici, kde od roku
1849 působil již jako samostatný učitel.
Tam se novomanželům Skotákovým narodila v roce 1850 dcera Marie, krátce působil
v Topolanech u Vyškova a posledním místem jeho působení byla obec Slavkov u Opavy,
kde vykonával v letech 1872 – 1890 funkci řídícího učitele. Byl vynikající hudebník
a varhaník, ve Slezsku se stýkal s otcem Leoše Janáčka. Soustředil neobyčejně mnoho
hudebních skladeb (v počtu 1465), které se staly součástí sbírek muzikologického oddělení
Slezského muzea v Opavě.
Učitelskému povolání se věnovala krátce i Ondřejova dcera Marie, která ve Slavkově
působila, coby výpomocná učitelka (1873–1874, 1876–1877). Historické dokumenty,
uložené v Zemském archivu v Opavě ve fondu věnovanému jejímu synovi Josefu Stypovi
(1883–1948), však dokládají, že se nakonec ale učitelskému povolání dále nevěnovala.
Marie se provdala v roce 1880 za Josefa Stypu, místního učitele, jehož rod ve Slavkově
dlouhodobě hospodařil na selské usedlosti č. 26. Po odchodu jejího otce Ondřeje do důchodu
postoupil Josef Stypa st. na post řídícího učitele a Marie převzala jak vedení zemědělské
usedlosti, tak provozovala místní poštu. S manželem vychovali dceru Růženu a 3 syny
– Josef (gymnaziální profesor v Opavě), Ladislav (zvěrolékař v Olomouci, ve Vyškově
a ve Znojmě) a Bohumír (řídící učitel v Raduni). Syn Josef (nar. 1883) po studiu na opavském
gymnáziu vystudoval filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze a než byl v roce 1919
ustaven profesorem na „svém mateřském“ gymnáziu v Opavě, působil na několika školách
v Čechách i na Moravě. Mimo to se jako slavkovský starosta – od roku 1928 do okupace
a pak krátce do května 1945 – angažovaný v agrární straně zasloužil o budovu nové fary
a elektrifikaci obce. Vedle toho se ve Slavkově podílel na činnosti Sokola a divadelního
sdružení „Poděbrad“. Zemřel v srpnu roku 1948. Je autorem několika publikací vydaných
při různých příležitostech (např. výročí založení opavského gymnázia, Z naší minulosti /
obce Slavkov/, založení SDH ve Slavkově, Památník Matice opavské 1877–1927 atd.).
Působil též jako redaktor Věstníku Matice opavské.
Výše uvedené informace o Ondřeji Skotákovi a jeho rodině jsem čerpal mimo jiné
z digitalizovaných dokumentů, které jsou přístupné na webu Zemského archivu v Opavě.
Jsou vedené v archivním fondu pod názvem Josef Stypa, který obsahuje něco málo přes 1 bm
délky archiválií (9 kartonů, 17 fotografií a 22 kreseb). V seznamu fondu jsem nalezl i hesla
jako Děd Ondřej Skoták, písař Topolan a Praděd Karel Skoták. Tyto dokumenty nejsou
však dosud digitalizované a jejich prostudování si vyžaduje osobní návštěvu opavského
archivu. V archivní pomůcce k uvedenému fondu, vyhotovené v roce 2010, je mimo jiné
např. zmíněno, že dotyčný Josef Stypa ml. přiložil ke své bohaté korespondenci i písemnosti
svého otce a matky (roz. Skotákové), případně i další písemnosti z činnosti jejího děda,
„písmáka Karla Skotáka, a otce, písaře Topolan u Olomouce, Ondřeje Skotáka“. Toto
konstatování může být příslibem k existenci dalších zajímavých informací jak o rodině
Skotákových ve Vavřinci, tak o životě v obci Vavřinec samotné v 2. polovině 19. století.
Ondřej Skoták zemřel ve Slavkově u Opavy 5. listopadu 1891 a jeho dcera Marie
zemřela v nemocnici ve Slezské Ostravě 7.12.1934.
Novotný Miloslav
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SEZNAM JUBILANTŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2018

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

Bydliště

Ševčíková Anna

Vavřinec 151

81 roků

Kakáčová Věra

Vavřinec 90

83 roků

Kalová Jana

Vavřinec 79

75 roků

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

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

komplexních geodetických prací









P r á c e v k a t a s t r u n e m o vi t o s t í
Geometrické plány
P o z e m k o vé ú p r a v y
Technické mapy
G e o d e t i c k é p r á c e ve v ý s t a v b ě
Speciální práce inženýrské geodézie
Digitalizace mapových podkladů
Geografické informační systémy - GIS

BLANSKO, Smetanova 6
Blažek Leoš
tel. 723 830 686
blazekl@geodezie-brno.cz
www.geodezie–brno.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ NA LISTOPAD – PROSINEC 2018

Valná hromada .................................................................. sobota 10. 11. 2018
Valná hromada Spolku VESELICKÁ KAPLIČKA z.s.,
sál ve Víceúčelové budově ve Veselici, začátek v 15.00 hod.
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Veselici ........ sobota 1. 12. 2018
Prostranství na nové návsi, začátek v 15 hod.
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci ...... neděle 2. 12. 2018
Prostranství u kapličky, začátek v 15.00 hod.
Valná hromada ................................................................... sobota 15. 12.2018
Valná hromada TS Vavřinec, Spol. místnost Vavřinec,
začátek v 17.00 hod.,
Vánoční dílna . ........................................................................... prosinec 2018
Výroba vánočních dekorací, odlévání svíček a lití olova.
Spol. místnost ve Vavřinci
Valná hromada ................................................................. čtvrtek 27. 12. 2018
Valná hromada SDH Vavřinec, Spol. místnost ve Vavřinci,
začátek v 17.00 hod.
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
INFORMACE K EVIDENCI HŘBITOVNÍ KNIHY NA OBÚ

Z důvodu možnosti pohřbívání na hřbitově ve Vavřinci žádáme nájemníky hrobových
míst, aby v případě umístění uren a pohřbívání na hřbitově sdělili ObÚ ve Vavřinci následující informace:
- příjmení a jméno zesnulého
- věk
- hloubka pohřbení/strana hrobu
- datum a místo narození
- druh rakve / druh urny
- datum a místo úmrtí
- číslo urny
- list o prohlídce zemřelého (kopie)
- datum pohřbení
Obecní úřad
- 20 -

7

Drakiáda v Suchdole

8
Návštěva koní na Těchově

10

9
Soustředění malých
fotbalistů v Sudicích

Strašidelný les ve Veselici

Napojení vodovodních
řadů na Blansko,

11

12

Vítání občánků
Na titulní straně: Kříž se sochami andělů
na hřbitově ve Vavřincii
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