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Vážení spoluobčané,
čas letních dovolených a školních prázdnin je za námi a po dvou měsících
vychází další číslo zpravodaje. V jeho úvodu bych Vás rád informoval o tom,
že rada obce rozhodla, že se naše obec zapojí do veřejné energetické soutěže
v rámci projektu Obec Občanům. V rámci této soutěže budou formou elektronické aukce soutěžené ceny za elektrickou energii a plyn jak pro vlastní obec,
tak i pro občany a případně i firmy, samozřejmě pokud se k účasti v tomto
projektu přihlásí. Podstatné je, že smlouva o dodávkách bude uzavřená mezi
občanem a přímo vysoutěženým dodavatelem s dobou platnosti na 2 roky. Více
informací najdete v samostatném příspěvku uvnitř tohoto zpravodaje a případně
i na konzultacích, které budou organizované pro zájemce v jednotlivých místních částech v měsíci říjnu a prosinci letošního roku.
V minulém zpravodaji jsem avizoval mimo jiné i to, že se ve Veselici
uskuteční medobraní. Stalo se tak a akce se podle mého mínění určitě vydařila.
V jejím průběhu byl pořízený z iniciativy spolku Včela lidem z. s. i včelí klát.
Zajímavé bylo to, že účastníci akce měli možnost při jeho výrobě sledovat
přímo práci mladého kamenosochaře Tomáše Arnošta, jehož velikou zálibou
jsou vedle jeho hlavní činnosti, což je práce na sochách z kamene, právě i sochy
ze dřeva. Klát se stal novou atrakcí v parčíku před kulturním domem a nejeden
z návštěvníků rozhledny se již nechal vedle něj vyfotit. Této možnosti určitě
využijí i účastníci letošního ročníku masové turistické akce Pochod české
státnosti, jehož jedna z tras povede v sobotu 24. září přes Veselici a rozhlednu
Podvrší a dále přes Nové Dvory do Pustého žlebu. Také tato akce je dokladem
toho, že se naše obec stala vyhledávanou určitě i díky krásné přírodě, ale
především díky rozhledně na kopci Podvrší a také i v loňském roce otevřenému
muzeu včelařství.
Na konci letních prázdnin se postupně rozbíhají v regionu i sportovní soutěže,
a tak bych chtěl tímto popřát oběma fotbalovým družstvům vavřinecké TJ,
které již svoji účast v okresních soutěžích zahájily, ale také stolním tenistům
z Veselice, jejichž dvě družstva na zahájení soutěže teprve čekají, hodně
sportovních úspěchů. Totéž platí i pro mladé hasiče z vavřineckého SDH, které
čeká podzimní kolo hry PLAMEN.
Závěrem přeji všem hezké babí léto.
Miloslav Novotný, starosta obce
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Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 11. 7. 2016

• Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci a text výzvy k účasti v soutěži o návrh
stavebních úprav sportovního areálu ve Veselici.
• Rada obce bere na vědomí sdělení z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kterým se obci
sděluje, že bylo ukončeno závěrečné vyhodnocení akce: „B. j. 6 PB – VB Veselice“,
při jejíž realizaci nebylo zjištěno porušení podmínek při čerpání poskytnuté dotace
na zbudování 6 bytů ve víceúčelové budově ve Veselici.
• Rada obce Vavřinec souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu č. 3/96 na pronájem
pozemku ve sportovním areálu SVAZARM, uzavřené v roce 1996 mezi obcí a dnes již
neexistujícím spolkem TS Veselice.
• Rada obce Vavřinec souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu č. 3/2005 na pronájem
budovy herny stolního tenisu ve sportovním areálu SVAZARM, uzavřené v roce 2005
mezi obcí a dnes již neexistujícím spolkem TS Veselice.

Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 1. 8. 2016

• Rada obce rozhodla ze 3 předložených nabídek zadat zpracování zadávacího řízení
na výběr dodavatele stavby na akci „Hřbitov Vavřinec“ společnosti WebSport & Consulting service s. r. o., se sídlem Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice a pověřuje starostu
obce k podpisu příkazní smlouvy s uvedenou společností.
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• Rada obce souhlasí s vydáním zvláštního užívání místní komunikace k uložení kabelového vedení NN ke stavebnímu pozemku p. č. 310/2, k. ú. Vavřinec na Moravě, jehož
majitelem je p. Adam Hirsch.
Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 29.8.2016

• Rada obce souhlasí se zapojením obce do projektu Obec Občanům a souhlasí s uzavřením
smlouvy o součinnosti v 1. fázi uvedeného projektu a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu a současně s tím i k podpisu plné moci pro společnost Terra Group Investment,
a. s. ve věci zastupování pro úkony spojené s procesem optimalizace v oblasti dodávek
energií pro obec Vavřinec.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí žádost ing. Pavla Štěpána, zástupce Mgr. Heleny
Meluzínové, o posouzení napojení novostavby budoucího RD na pozemku p. č. 2054,
z místní komunikace na pozemku p. č. 2058 přes pozemek p. č. 2061, vše k. ú. Vavřinec
na Moravě a ukládá starostovi obce prověřit na Stavebním úřadu v Blansku podmínky
pro případné zařazení budoucí komunikace na pozemku p. č. 2061 buď do místních
komunikací nebo případně do veřejně přístupných účelových komunikací.
• Rada obce bere na vědomí informaci z KÚ JmK o tom, že ve dnech 5. a 6. září 2016
zahájí pracovníci odboru kontolního a právního kontrolu hospodaření obce Vavřinec
za část roku 2016.
• Rada obce souhlasí s ukončením smlouvy č. 3/2015/SNB o pronájmu bytu na adrese
Veselice 17, o jehož ukončení formou dohody k 31.8.2016 požádala nájemkyně
pí. Pavlína Holková.
• Rada obce bere ne vědomí žádost manželů Voznivových, majitelů RD čp. 82, manželů
Nečasových, majitelů RD čp. 83, manželů Šamalíkových, majitelů RD čp. 81 a manželů
Kakáčových, majitelů RD čp. 144, o zajištění opravy místní komunikace v obci Vavřinec
před uvedenými rodinnými domy a ukládá starostovi obce zajistit do konce ledna 2017
jednoduchou projektovou dokumentaci pro opravu místní komunikace včetně výkazu
výměr pro zpracování rozpočtu akce.
• Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že ke zveřejněnému záměru
na odprodej části pozemku p. č. 181/12, k. ú. Vavřinec na Moravě, v místě vedle RD
čp. 52, o jehož odkup požádala pí. Šebelová Adolfa, majitelka uvedeného RD, nepodal
nikdo další žádost o odkoupení a na základě toho rada obce doporučuje zastupitelstvu
obce projednat prodej části uvedeného pozemku na jeho nejbližším zasedání žadatelce.
• Rada obce schvaluje rozpočtového opatření č. 4/2016 ve výši 100 tis. Kč na straně
výdajů s tím, že tyto výdaje budou kryty zapojením části zůstatku z roku 2015 ve výši
100 tis. Kč.
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• Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 250 Kč p. Aleši Hejčovi, bytem
Vavřinec 120, za práce provedené při údržbě věřejných prostranství v obci v průběhu
měsíce července 2016.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
A ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Starosta obce Vavřinec podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle §
27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
se uskuteční:
			
v pátek 7. října 2016 		
od 14.00 do 22.00 hod.
			
v sobotu 8. října 2016		
od 8.00 do 14.00 hod.
V případě, že žádný kandidát do Senátu Parlamentu České republiky nezíská počet hlasů
potřebný ke zvolení (§ 75 zákona č. 247/1995 Sb.), uskuteční se 2. kolo voleb
			
			

v pátek 14. října 2016 		
v sobotu 15. října 2016 		

od 14.00 do 22.00 hod.
od 8.00 do 14.00 hod.

2. Volby proběhnou v následujících volebních okrscích:
Vavřinec
		

pro místní část Vavřinec, se sídlem volební místnosti ve Spol. místnosti
Vavřinec, Vavřinec čp. 54

Veselice		
		

pro místní část Veselice, se sídlem volební místnosti v Místní knihovně,
Veselice čp. 17

Suchdol		
		

pro místní část Suchdol a Nové Dvory, se sídlem volební místnosti
v budově OV Suchdol, Suchdol čp. 8

3. Každý volič hlasuje osobně – zastoupení není přípustné.
4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky a nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
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5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani
člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravovat hlasovací lístek
pro tělesnou vadu anebo nemůže číst a psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu voleního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
7. V případě druhého kola voleb obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.
Miloslav Novotný, v. r.
starosta obce

OBEC OBČANŮM
Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit občanům obce Vavřinec, Veselice,
Suchdol a osady Nové Dvory v průměru 5 260 Kč ročně
Občané těchto obcí se nyní mohou připojit k více než 53 000 domácnostem a 370 obcím
po celé České republice, které využívají výhod úspěšného projektu Obec Občanům.
Projekt, který vznikl z iniciativy samotných obcí, si klade za cíl vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které umožní zlepšovat prostředí v obcích. Mezi obce, které
se již do projektu zapojily, patří Hustopeče, Velký Beranov, Ostrov u Macochy, Šošůvka,
MČ Brno sever, Brno – Bosonohy, Židlochovice, Praha – Lochkov a mnohé další. V první
fázi se projekt soustředí na vytváření volných prostředků obcím a občanům prostřednictvím
snižování výdajů za zemní plyn a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na energiích 5 260 Kč ročně.
Celý proces realizace úspory je navíc zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní
a klientský servis vyřizuje partner projektu společnost Terra Group, která je garantem kvality.
ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE

Občané obcí Vavřinec, Veselice, Suchdol a osady Nové Dvory se nyní mohou zapojit a ušetřit v průměru 5 260 Kč ročně. Nezávaznou přihlášku můžete vyplnit na www. vavrinec.
obecobcanum. cz nebo telefonicky s koordinátorem projektu panem Petrem Eckeltem
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na tel. čísle 731 148 672. Projekt bude v obcích spuštěn v měsících říjnu a prosinci 2016.
Konzultační místa, kam se občané mohou přijít poradit, budou uvedeny na letácích včetně
termínů a časů pro jednotlivé obce. Termíny a místa pro konzultace v jednotlivých místních
částech najdete i v následující tabulce:
VAVŘINEC

Spol. místnost vedle ObÚ Vavřinec

1. KOLO

10.10.2016

26.10.2016

15.00 – 18.00 hod.

2. KOLO

5.12.2016

14.12.2016

15.00 – 18.00 hod.

VESELICE

Místní knihovna Veselice

1. KOLO

11.10.2016

24.10.2016

15.00 - 18.00 hod.

2. KOLO

6.12.2016

12.12.2016

15.00 – 18.00 hod.

SUCHDOL + NOVÉ DVORY

Místnost Osadního výboru Suchdol

1. KOLO

12.10.2016

25.10.2016

15.00 – 18.00 hod.

2. KOLO

7.12.2016

13.12.2016

15.00 – 18.00 hod.

Stavební suť také patří na sběrný dvůr

Vážení spoluobčané,
v posledních dnech jsem byl opakovaně upozorněn pomocí aplikace zmapujto.cz
na skutečnost, že v lokalitě Maršůvky v suchdolském katastru je černá skládka obsahující
stavební suť. Pro mě je vůbec nepochopitelné, proč se někdo takto chová a vystavuje se
riziku případného postihu. Myslím si, že naše obec vytvořila v posledních několika letech
nadstandardní podmínky pro nakládání s odpady. Od října 2012 je v provozu sběrný dvůr,
více jak 15 roků je občanům umožněno třídit jednotlivé složky odpadu jako papír, plasty, sklo
a drobné kovy, v jarních měsících a na podzim jsou v obci přistaveny kontejnery na zeleň
a velkoobjemové odpady apod.
Připouštím, že úplně ideální podmínky mají vytvořené občané ve Veselici, ale snad zase
vy připustíte, že sběrný dvůr nemůže být zbudován v každé z našich obcí. Uložení odpadů
na sběrný dvůr je zcela zdarma. Totéž platí i v případě stavební suti do hmotnosti 500 kg na číslo
popisné v období 1 měsíce. Uložení dalšího množství je zpoplatněno částkou 0,50 Kč/1 kg
stavební suti. Nechce se mě věřit, že zpoplatnění nadměrného množství stavební suti je tím
hlavním důvodem k nelegálnímu ukládání stavebního odpadu. Proto se obracím na ty z Vás,
kterým je lhostejný stav přírody v okolí naší obce, chovejte se prosím jako svéprávní občané,
chovejte se jako všichni ostatní, kteří využívají služeb sběrného dvoru odpadů ve Veselici,
vždyť odpady přece patří na sběrný dvůr. Uvědomte si, že úklid černých skládek na území
obce není zadarmo a ve svém důsledku snižuje finanční prostředky, které by bylo možné
použít na další zvelebení naší obce.
Děkuji za pochopení a přeji hezké babí léto		
Novotný Miloslav, starosta
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY VESELICE
NOVÉ KNIHY A ČASOPISY

Od září budou v knihovně k zapůjčení tři nové časopisy a na dvě stě knih různých žánrů
z výpůjčního fondu Moravské zemské knihovny Brno. Knižní fond byl také obohacen
o nově zakoupené tituly. Určitě si je z čeho vybírat a každý si najde tu svoji knihu, třeba
k podzimnímu čtení.
Rozmarýna

Časopis Rozmarýna je hobby magazín pro tvořivé lidi. Věnuje se všemu, co dělá život
krásnější a spokojenější. Je zaměřen hlavně na ženy, které chtějí samy tvořit své životní
prostředí, životní styl a pěstují tvůrčí hobby. Časopis hledá inspiraci v kladných stránkách
tradičního životního stylu a života v souladu s přírodou.
Téma

Časopis TÉMA je nový magazín, který přináší každý pátek velké rozhovory a silné příběhy.
Zpravodajsko-společenský týdeník nabízí široký záběr témat, popisující život v celé jeho
pestrosti. V magazínu TÉMA čtenáři naleznou hodnotné čtení od elitních žurnalistů.
Pravý domácí časopis

Pravý domácí časopis je magazín pojednávající o všem, co je nazýváno alternativní, tématy
jsou rodina, zdraví, vaření, bydlení, zahrada, ochrana přírody, ekologie, soběstačnost, trvale
udržitelný způsob života, charita. Pravý domácí časopis „provoní“ váš domov skutečně
domácími tématy i originální grafikou a třeba i vdechne vašemu uspěchanému životu zcela
nový, klidný a příjemný pohled na svět a vykouzlí úsměv na vaší tváři.
Maria Treben: Moje léčivé rostliny
Rakouská bylinářka českého původu Maria Treben je skutečný fenomén a jako jeden z nejvýznamnějších průkopníků vědy o léčivých rostlinách si vydobyla pevné místo v dějinách.
V této výpravné práci podává cenné informace o svých čtyřiceti nejdůležitějších rostlinách
a přitom učí, co vše je důležité o nich znát, jak je určovat, sbírat a sušit. Zavádí čtenáře do tajů
správného používání a míchání bylin a vysvětluje způsoby přípravy bylinných čajů, tinktur,
kaší, obkladů, koupelí, šťáv, mastí a olejů. Publikace je doplněna fotografiemi a kresbami
léčivek i mnoha vynikajícími bylinnými recepty.
Milena Štráfeldová: Sestry B.
Novela Sestry B. zachycuje nejen dramatické zvraty života herečky Lídy Baarové včetně
jejího vztahu s Josefem Goebbelsem, ale hlavně problém její odpovědnosti a viny za osud
mladší sestry Zorky Janů. Ta kvůli Lídě Baarové spáchala v roce 1946 sebevraždu. Zorka
neunesla, že ji její herečtí kolegové po druhé světové válce odmítli jakožto „sestru nacistické
kolaborantky Baarové“ vpustit do divadla. Kniha zachycuje klíčové okamžiky vztahu obou
sester, jejichž osudy se stále více rozcházely, ale i tragický dopad historických událostí
na život jednotlivců.
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Vlastimil Vondruška: Králův dluh
Píše se rok 1266 a český král Přemysl II. Otakar podporuje slabého císaře Richarda Cornwallského. Za to obdrží úřad, který spravuje císařovo jmění na východ od Rýna, a vzápětí
se s jeho tichým souhlasem zmocní Chebska. Tamní měšťané s tím nesouhlasí, ale nemají
sílu, aby tomu zabránili. Poté se vytasí s listinou, podle které půjčilo jejich město Cheb
českému králi Václavovi I. obrovské množství peněz a tyto peníze jim České království
stále dluží. Správce královské pokladnice si však pamatuje, že dluh byl splacen a existuje
o tom příslušná listina. Jenže nikdo ji nedokáže najít a vzápětí kdosi zavraždí písaře. Český
král volí řešení, které považuje za nejrozumnější – povolá správce hradu Bezděz Oldřicha
z Chlumu.
PRO DĚTI
Šikulové velká kniha

Velká kniha televizních Šikulů přináší pro děti plno tvořivých návodů na skvělé výrobky.
Najdou zde nápady pro celý rok, například dekorace, osobité dárky třeba k Vánocům či
narozeninám a mnohé další. Jako bonus v knize děti najdou pohled do zákulisí oblíbeného
televizního pořadu Šikulové a speciální zábavné hlavolamy sestavené pro tuto knížku.
Pohádky nejen mezi stromy

„Přečti pohádku, běž na výlet, poznej strom“. To je motto nové pohádkové knížky od Dany
Münsterové z Blanska – zahradní architektky, která si dala za cíl vytáhnout děti i s rodiči
od počítačů do přírody. Kniha obsahuje 13 laskavých pohádek o víle Denisce a jejích
kamarádech – stromových skřítcích, kde každý ze skřítků obývá jeden z nejčastějších
stromů v naší přírodě: lípu, smrk, dub, buk, borovici, osiku a další. Knížka je bohatě
ilustrovaná a obsahuje spoustu zajímavých informací o stromech a také interaktivní
„kreslící a vyplňovací“ stránky.
HRÁČSKÉ DOUPĚ

Pro malé čtenáře je v knihovně nově přichystán soubor stolních společenských her. V provozní době knihovny si mohou děti přijít s kamarády zahrát, pobavit se, zasmát se, třeba
i vlastní nevědomosti nebo prožít adrenalinové chvilky při předhánění protihráče. Na výběr
jsou v knihovně připraveny například hry Čtyři v řadě, Loupežníci třeste se, Blechy, Cestujeme do pohádky, Grabolo junior a další.
TVOŘIVÉ ČTVRTKY

Po prázdninové odmlce budeme pokračovat v našem pravidelném čtvrtečním setkávání.
Pro tvořivé děti je přichystán výtvarný materiál, zajímavá témata a také prostor pro hraní
s kamarády J
8.9.

Výroba papírových domečků

22.9.

Podzimní dekorace

6.10.

Ozdobná závěsná víčka do oken
-8-
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CHYSTANÉ AKCE
Večerníček v knihovně

V pátek 23. září proběhne náš další, tentokrát podzimní Večerníček. Na jeho počátku
si nejprve na krátké procházce nasbíráme přírodní materiál na naše tvoření. Pak v teple
knihovny budeme číst z knihy Pohádky nejen mezi stromy od regionální autorky Dany
Münsterové. Naše tvoření bude inspirováno právě touto knihou a vytvoříme si stromové
skřítky. Závěrem zbude prostor pro hraní i pohádku na dobrou noc. Začátek v 16.30 hodin.
Beseda „Příběh Titaniku“

V sobotu 4. října budete mít možnost přijmout pozvání na palubu Titaniku! Čeká Vás o této
slavné lodi poutavé vyprávění od paní Dany Šimkové. Dozvíte se od nápadu na její vytvoření
přes nákresy Thomase Andrewse, stavbu v Belfastu, vyplutí ze Southamptonu až po potopení
v severním Atlantiku. Budete si moci prohlédnout kopie talířů a jeden originál, skutečné
kousky z vraku Titaniku i velký model. Vyprávění je postaveno na skutečných událostech
a výpovědích přeživších. Během výkladu bude vyvracena řada mýtů, které se od potopení
Titaniku objevily. Promítat se budou autentické záběry lodi, ukázky z Cameronova filmu
a řada fotografií. Beseda je vhodná i pro děti. Začátek je v 18 hodin v sále KD Veselice.
Putování se šnekem Krasíkem

Koncem roku 2015 vyhlásila Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Místní akční
skupinou Moravský kras výzvu ke čtení a tvoření pro skupinky čtoucích rodin v knihovnách.
Do tohoto projektu se zapojilo na 25 knihoven a škol s více než 400 dětmi. Naše knihovna
byla mezi nimi. Společně se nejen četlo z obou dílů o dobrodružství šneka Krasíka, ale
i tvořilo. Šnek Krasík znovu putuje a prožívá různá dobrodružství v krásných a tajemných
krajinách Moravského krasu a prostřednictvím výstavy i po knihovnách. Inspirace z knih
dala vzniknout zajímavým literárním i výtvarným dílům, které vytvořily děti. Ty budou
v naší knihovně k vidění čtyři týdny (od konce října). Výstavu můžete navštívit v provozní
době knihovny.
PODZIMNÍ RECEPTY

Pro podzimní recepty jsem zvolila zeleninu, která roste snad na každé zahrádce. V Česku
je cuketa za „zeleninovou královnu“. Díky své jemné chuti je velice univerzální a dá se
proměnit na stovky způsobů. Obsahuje řadu vitamínů, minerálů, stopových prvků a vlákniny.
Tady je pár nápadů (zdroj internet) na její využití.
Krémová cuketová polévka

Na oleji osmažíme nadrobno nakrájenou cibuli s troškou jemně nastrouhané mrkve a celeru.
Přidáme drcený kmín a pepř. Když vše zavoní, přisypejte hrst pomletých ovesných vloček
a kousek másla. Vše ještě promíchejte a pak přidejte nastrouhanou cuketu, bylinkovou
sůl a trochu vody, případně vývaru. Aby byla polévka patřičně hustá a chutná, s cuketou
nešetřete. Vše vařte cca 5 minut, poté přidejte smetanu, krátce ještě provařte a tyčovým
mixérem vše rozmixujte dohladka. Na talíři polévku doplňte pár kapkami dýňového nebo
jiného kvalitního oleje a dozdobte čerstvými bylinkami.
-9-

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

srpen 2016

Langoše z cukety

Na těsto: 150 g mladé cukety, 150 g smetanový jogurtu, 200 g hl. mouky, 15 g droždí,
1/4 lžičky jedlé sody, 1/2 kelímku od jogurtu vlažného mléka, špetka cukru, sůl, olej
na smažení
Na zdobení: Česnek, kečup, nastrouhaný tvrdý sýr – kdo jak má rád
Sladká varianta: švestková povidla
Oloupanou cuketu nastrouháme najemno. Lehce posolíme a dáme do cedníku vykapat.
Po té ji ještě pořádně vymačkáme. Do mléka dáme cukr a droždí a necháme vzejít kvásek.
V misce smícháme mouku, sůl, jogurt, sodu a cuketu. Přidáme kvásek a vymícháme těsto
a necháme kynout. Na vál odebereme lžící kousek a rukou vytvarujeme do kulata. Podsypáváme moukou. Ihned vkládáme do vyšší vrstvy horkého oleje a smažíme z obou stran.
Langoše se okamžitě začnou nafukovat. Budou vláčné a křupavé. Nahoru dáme, co máme
rádi. Jsou dobré na slano i na sladko.
Cuketové Míša řezy

Na těsto: 400 g strouhané cukety, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek krupicového cukru,
½ hrnku oleje, 1 vejce, 2 lžíce kakaa, prášek do pečiva,1/2 lžičky sody, špetka soli.
Na krém: 500 g tvarohu, 250 g másla, 120 g moučkového cukru.
Čokoládová poleva: Ve vodní lázni rozpustíme 10 dkg másla, 8 dkg moučkového cukru,
2 lžíce mléka, 2 lžíce škrobu a lžíce kakaa.
Postup: Ingredience na těsto vymícháme, nalejeme na plech a upečeme ve vyhřáté troubě
na 170 stupňů. Změklé máslo s moučkovým cukrem, postupně vyšleháme a zapracujeme i tvaroh. Pokud moučník nepečeme pro děti, můžeme přidat i rum. Krém natřeme
na vychladlý korpus, uhladíme a přelejeme čokoládovou polevou.
Přeji dobrou chuť a krásný, barevný podzim J 			

Olga Hájková

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

(převyprávěné paní Bařinovou z Vídně)

O kostele na Blanště a jiné pověsti

Od roku 1874 byli obyvatelé Veselice a Suchdolu přifařeni ke kostelu v Petrovicích. Před
tím chodili na služby boží do hodně vzdáleného Blanska. Ale staří nebo nemocní lidé,
kterým už tak nohy nesloužily, či matky s malými dětmi takovou cestu vykonávat nemohly.
Zůstávali proto na modloslužebných místech v Sadech, kde měl kdysi kostel stávat. Sady se
nacházely v zaniklé osadě Neradsko, též Neradice, v sousedství silnice Blansko-Sloup, též
poblíž lokality Na Královce.
Neví se, na jakém místě kostel stál, ale v pověstech lidí jsou zmiňována různá místa. U krbu
– kde byly mohutné kameny seskupené do tvaru U. Vedle byla studánka, naproti louka.
Druhé místo bylo nazýváno U velké lípy, na níž byl ještě na začátku 19. století zavěšen
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velký dřevěný kříž. Každý rok v pátečních červencových dnech, večer po robotě, tady bylo
konáno modlení, kterého se většinou zúčastňovaly ženy z okolních vesnic s dětmi. Modlení
vedl starší bratr ze Suchdolu.
Jednoho teplého večera přišlo na pobožnost ke Krbu mnoho zbožných žen s dětmi. Bylo to
v den svátku svatého Jakuba a od Brna se začaly přibližovat černé mraky. Modlení ještě
nebylo ukončeno, když se přihnala velká bouřka s hromobitím a silnými záblesky. Rozprostřela se velká tma, děti se začaly bát, matky je balily do sukní a samy ustaly v modlení,
neustále se křižujíc. Starší bratr poutníky utěšoval, aby se pokorně odevzdali do vůle boží se
slovy, že když je bolest největší, pomoc boží nejbližší. Prosil, aby se s ním všichni pomodlili
ke sv. Jakubovi. Když byla modlitba ukončena, třikrát se zablesklo, třikrát hrom zaburácel
a před věřícími se zjevil mnich v bílé kaputě celý osvícený, žehnal přítomné zdviženou pravicí
se slovy: „Kvílela kdysi a vadla tato zem, na tomto okrsku zemřelo mnoho lidí, vysokost,
úcta ke kostelu i zbožnost lidu jeho spálena byla! ” Ženy klečící se skloněnými hlavami
naslouchaly hlasu mnicha, který se po svých slovech ztratil. Na Babylóně byl vidět velký
ohnivý sloup vysoko k nebi sahající a v té záři stál svatý Jakub. Následoval obrovský liják,
ale na místo s modlícími se ani nekáplo.
K místu s názvem Sady se dochovaly i další pověsti.

Na potoku, který zde protékal byla studánka zvaná Hraběcí a brávala se z ní voda ke svěcení. Bylo zvykem, že když kmotři nesli novorozence ke křtu do Blanska, nabrali z ní vodu,
dítě pokropili, ve studánce smočili šátek a U lípy s křížem se pomodlili. Pověst vypráví, že
jedenkrát tak kmotři neučinili a místo tím zhanobili. Na zpáteční cestě z Blanska jim pak
dítko právě v těchto místech zemřelo. Prý byli potrestáni!
Jednou vozka ze Suchdolu projížděl Neradskem, zastavil koně a sděloval synovi, že v tomto
místě stával kostel zasvěcený sv. Jakubovi se slovy: „A kdyby na tebe v životě dolehl těžký
kříž, pak na tomto místě odevzdej všemohoucímu bohu svoji prosebnou modlitbičku.
Uplynulo mnoho let a otec již byl na pravdě boží. V rodině syna byly čtyři děti, když jejich
matka onemocněla. Manžel si nejdříve žádné starosti nedělal, práce zvládal, ale když nemoc
začala být vážná, začaly se mu hlavou honit chmurné myšlenky. Pomyslel na to nejhorší, co
by mohlo být a začala ho přepadat beznaděj a velký smutek. Vzpomněl si na dávná otcova
slova tenkrát v Neradsku. V neděli se postaral o co bylo doma potřeba a vydal se k neradské
lípě. Modlil se s myšlenkou na to, jak bude žít, když by žena ze světa odešla? Poté se pomalu
loudal domů nevěda, co nepříjemného na něho může čekat. Když nešťastný otevřel dveře
světnice, byl nesmírně překvapen. Manželka sedící na lavici, se známkou vracejícího se
zdraví, vstala a s úsměvem mu šla vstříc
V Sadech se sešli, tak jako už vícekrát, v neděli po Božím těle, snoubenci. Nevěsta byla
ze Suchdolu z chalupnické rodiny, bohatý ženich byl synek majitele pozemků, pololáníka
z Těchova. I když byl mezi majetkový rozdíl, rodiče ženicha neměli proti synově známosti
námitek. Naopak, přáli si skromné a hodné děvče, jakým budoucí nevěsta byla. Ale toto
poslední setkání mladých lidí nebylo takové, jako vždy. Snoubenec přišel v podnapilém
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stavu, celý vyměněný. Jeho řeč byla plná urážek a podivného jednání. Dívce oznámil, že
si ji nemůže vzít, protože ji nemá rád, ať na něho zapomene, že odjíždí s koňmi na fiřpuň
a stejně neví, kdy se vrátí – nebo také nevrátí. Snoubenka se po jeho slovech v hlubokém
žalu zhroutila. Mladík se k ní jen krátce sklonil a pak odcházel. V tom uslyšel pro něho
zcela neznámé zvonění, neboť hlasy okolních zvonů znal a ty už dávno k večernímu klekání
zazněly. Ještě na nešťastnou nevěstu zvolal: „Co to je? ” A ona odvětila: „To vyzvánějí
naší lásce a tobě taky.” Snoubenec odjel na fiřpuň, ale za čtyři dny se od Tišnova vrátil
nemocný. Ulehl a již nevstal. Právě za týden poté, kdy se v neděli večer zřekl lásky
chudého děvčete, zemřel.
Jedné matce ve Veselici jménem Anna se po delší době bezdětného manželství narodilo
k radosti a štěstí děvčátko. Dostalo jméno Hedvička. Po dvou letech ale začala postonávat,
chřadnout a matka sháněla pomoc, kde se jen dalo, jen aby byla dcerka zase plná síly. Někdo
ji upozornil, že je v Blansku doktor Týl a k tomu ať s dítětem zajde. Babička matce radila,
ať zajde do Neradska na posvátná místa prosit o zdraví pro Hedvičku. Matka spěchala
Na Královku, v modlitbách klečela pod křížem lípy, až únavou klesla do mdlob. Když se
probrala, uslyšela hlas zvonu podobný umíráčku. Spěchala domů a babička, která ji šla
naproti skutečně oznámila, že dítě před chvílí zemřelo.
Honzova babička, jako čtrnáctileté děvče Milka, chodila s matkou do lesa na dříví a šišky.
Jednou byly spolu Na Královce, kdy bylo ve velkém lese šišek opravdu hodně. Byl čas žní,
vedra, a tak si doběhla do Hraběcí studánky pro pár doušků vody, které přímo hltala. Chtěla
od studánky trochu zvednout hlavu, aby se nadechla, ale trochu se jí zatočila hlava a ona
cítila, jako by se do studny propadala. Na jejím dně stála světice se svatozáří. Milce se
udělalo mdlo, rychle se posadila, do vody namočeným cípem zástěry si osvěžila tvář i oči
a volala matku, že ve studni je obraz Panny Marie. Když matka přiběhla, obraz ve vodě
již nebyl. Milka se od ní dozvěděla, že v těchto místech stával kostel a tak se zde zjevují
všelijaké znamení. Po této události dívka pár dnů stonala.
Žena z Veselice jménem Terésie koupila v lese Na Královce dílec kvůli dřevu a kůře na topení.
Kůru z klád oloupala, ale na jejich spodní části ještě nějaká zůstala a bylo nutné klády
obrátit. Manžel slíbil, že je obrátí v sobotu odpoledne, jak půjde z práce, ona ať přinese
zavčas Na Královku řetěz k otáčení. Protože si ale na Obůrce něco vypil, přišel na místo
až k sedmé hodině večerní. Oba pracovali až do setmění, kdy začaly zvony zvonit klekání.
Terésie se začala modlit a vyzvala k modlitbě i manžela. Ten argumetoval tím, že je ještě
hodně práce a nebude kvůli modlení práci končit. Pracovali až do úplné tmy, snesli nářadí
na travnici a i když s prací hotovi nebyli, chystali se na cestu domů. V tom zaslechli zvonění
druhé, pak třetí a nakonec i čtvrté. Manželka znala hlasy zvonu těchovského, veselického
i suchdolského a lámala si hlavu, odkud mohlo být tiché první zvonění? Z Těchova nebylo.
Za týden přišel manžel z práce domů a necítil se zdráv. Dostal těžký zápal plic, blouznil
v horečce a mluvil o trestu, který ho stihne za to, že se u zpracování dřeva zle vyjadřoval.
A že musí zemřít. Tak se také stalo.
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Syn usedlíka ve Veselici byl naverbován k vojsku. Protože měl v dědině milou, se kterou se
nechtěl rozloučit, od vojska zběhl a zdržoval se v blízkých lesích. Ač byl jeho rodný dům
hlídán, podařilo se mu s dívkou i rodinou navázat spojení a ty ho prostřednictvím cizí osoby
zásobovaly jídlem a všem potřebným. Celý červenec se v lese ukrýval, ale byl dopaden
a odevzdán vojsku ke dvacetileté službě. Když se po letech vrátil, jeho milá již nežila.
Sousedům pak vyprávěl, co zažil a viděl, tenkrát, když se jako mladý vojenský zběh ukrýval
v lese Na Královce. Jednu nedělní noc se chtěl pomodlit a vzpomněl si na pověstný kostel,
který na blízku stával. Vydal se k památnému místu, modlil se zde a náhle slyšel střídavý
silný a slabší hlas zvonu, až nakonec ustal. Zůstal na místě nocovat a měl prapodivný
sen. Zjevil se mu stařeček, v jedné ruce držel kropenku, ve druhé měl mnoho růženců
a s pláčem vyprávěl o velké bitvě, která vzala život mnoha zbožným lidem, smetla kostel
a zpustošila celý kraj. Pak k němu přistoupil a omotal mu kolem ruky jeden z růženců
s přáním štěstí pro celý život a k odvrácení zla, které ho potká. Stařeček neprozradil, že
v kostele býval mnichem. Voják po procitnutí prý kolem ruky opravdu růženec měl. Nosil
ho u sebe po celou bitvu, kterou pod Brnem prodělal a vyvázl tak bez zranění. Před smrtí
růženec věnoval dceři Mariáně, která ho prý spálila.

Andělika plná křídel

A máme tady babí léto naplněné hojností, požehnaný letní čas, s dostatkem vláhy a tepla
vykouzlil obsypané stromy ovocem, šťavnatou zeleninu a lahodné brambory. Nastává
čas sklizně a uspávání zahrad. V tomto větrném období můžeme při procházkách potkat
vznešenou rostlinu Anděliku lékařskou Angelica archangelica, která nám prostřednictvím
svých kořenů předá sílu. Působí antisepticky, podporuje chuť k jídlu, tonizuje žaludek,
proti křečím, zánětům, podporuje menstruaci a posiluje imunitu. Schopnost rostliny
posilovat vlastní obranné mechanismy těla je známa nejpozději od doby strašlivých morových epidemií. Nemůžeme se tedy divit, že se na anděliku pohlíželo jako na ztělesnění
anděla-léčitele. To, že andělika posiluje vlastní obranyschopnost těla a dokáže zastavit
nákazu, věděl také švýcarský bylinkář a farář Johann Kunzle. Při celosvětové epidemii
chřipky, která v zimě 1918, po hrůzách první světové války, vyžádala téměř stejný počet
obětí jako válka sama, ošetřil farář svou obec profylaktickou andělikou. Žádný z lidí, kteří
jím byli takto ošetřeni, na nákazu nezemřel. Vousatý farář byl přesvědčen, že andělika
nejen dokáže zabránit nákaze, ale že pomáhá při otravách, při bronchitidě doporučoval
anděliku s mateřídouškou, při žlučníkových potížích anděliku s pupavou. Všude, kde
roste, je důležitou léčivou rostlinou. Autoři starých bylinkářských knih říkají, že Andělika
posiluje srdce. Srdcem nebyl v dřívějších dobách míněn anatomický orgán-krevní pumpa,
ale životní odvaha, kuráž, dobrota a velkorysost a také radost ze života, která umožňuje
od srdce se smát, žít i jíst. Na podzim se vykopou kořeny, umyjí a usuší, krátce se povaří
a popíjí se z nich čaj, mohou se naložit do slivovice a denně užívat pár kapek.
Přeji nám všem krásné podzimní dny ochucené andělským čajem.
Jane z chaloupky u vlčího máku • janeleinweberova@gmail.com
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Z činnosti mladých hasičů SDH Vavřinec

Máme tu konec prázdnin a činnost mladých hasičů se přehupuje do druhé poloviny
sezony. Proto mi dovolte, abych Vás seznámil s průběhem jarní části, ale vezmu to pěkně
po pořádku. Na valné hromadě ukončil Josef Vladík ml. po 6 letech práci ve funkci
referent mládeže. Funkci složil z důvodu změny bydliště a určitě mu za jeho odvedenou
práci patří poděkovat. Z důvodu rychlého jednání nyní funkci zastupují Tomáš Kakáč
a Petr Nečas. Nyní je však na výboru zajistit osobu, která zaujme tuto funkci. Tímto tedy
žádám, pokud se najde zájemce, tak se neváhejte ozvat.
Nyní již k samotné činnosti. Letošní zahájení sezony bylo pro nás velmi příjemné.
Na valné hromadě okrsku Sloup, která se konala 13.2. na hotelu Broušek, bylo vybráno
naše družstvo mladších žáků, jako nejlepší tým okrsku v loňském roce. Hned v následujícím týdnu jsme zahájili přípravu se staršími žáky a to přípravou na okrskovou uzlovačku.
Tato soutěž byla připravena pro jednotlivce v kulturním domě Šošůvky. Po této soutěži
jsme si dali ještě na chvíli zimní odpočinek a s tréninkem jsme začali naplno v polovině
dubna. A to dvakrát týdně. Naše menší doplnili dva nový členové a to Honzík Moravec
a Verča Přibylová. Tréninky byly zaměřeny na štafety a požární útok.
První ostrá zkouška nás čekala na domácí půdě. Sbor reprezentovali jen mladší,
s domácí půdou si moc nerozuměli a obsadili spodní část startovní listiny. Následující
týden byl ve znamení posledních příprav na okresní kolo hry Plamen. Tato soutěž je
vyvrcholením celého jara a je do ní započítáno podzimní kolo (závod požární všestrannosti
a štafeta dvojic). Jelikož se soutěže účastní 10 členné družstvo, postavili jsme jen starší
družstvo doplněné o některé mladší členy. Připravenost z tréninků jsme jeli předvést
14. května do Ostrova. V nabité konkurenci jsme obsadili krásné 13. místo z 34 družstev.
Mladší přes neúčast v jarní části obsadili 37. místo z 38 družstev. V neděli pokračovala
hra Plamen pro dorost. Sbor reprezentoval Matěj Kadlec a Petr Kakáč. Lépe se vedlo
prvně zmiňovanému, který obsadil 3. místo.
Následující týden jsme do tréninku zapojili opět i mladší žáky. Trénovali jsme vždy
jednou týdně s každým družstvem. Do prázdnin se nám povedlo navštívit ještě soutěž
v Rájci, Ostrově a Senetářově. Senetářovské závody jsou specifické v pojetí, jako noční
soutěž. Na soutěž nás přijelo podpořit i několik fanoušků, kterým děti ukázaly, že jsme
čím dál lepší. Za zmínku také stojí hojná účast na této soutěži. A to 6 družstev přípravky,
28 družstev mladších a 19 družstev starších. Tím byla jarní část soutěží ukončena. Mladší
žáci se v lize průběžně pohybují na 19. místě z 39 a starší na 29. místě z 32. Odpoledne
28. června jsme pro děti připravili zakončení jarní sezony s opékačkou párků a zahájili
tak prázdninový odpočinek.
Po prázdninách nás bude čekat opět náročný program. Již od září vstupují v platnost
nové směrnice hry Plamen, které přinesli několik změn. Čeká nás tvrdá příprava týmů,
jak dětí, tak dorostu, na podzimní kolo hry Plamen. Příprava bude rozdělena do tréninku,
soustředění a zkušebního okrskového braňáku.
Tomáš Kakáč, vedoucí mládeže
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Loučení s prázdninami ve Vavřinci

V sobotu 27.8.2016 se ve Vavřinci uskutečnilo Loučení s prázdninami. Fotbalové hřiště se
v 15:00 hod. naplnilo místními nadšenci na celkem sedmi stanovištích. Házelo se gumákem,
skákalo v pytlích, speciální punčochovou čepicí se shazovaly „petkuželky“, sestřelovaly
se věže, závodilo se s prádelními koši a probíhala se překážková dráha. Největší radost
dětem dělala vanička s vodou, kde se lovily různé předměty a přitahování na tzv. letních
sáňkách. V průběhu odpoledne si děti zahrály ještě 2 společné hry. V první si v družstvech
procvičily postřeh při hledání obrázků a podruhé si zase prověřily svoji rychlost a důvtip
ve hře „Celníci a pašeráci“. Pro nejmenší děti byly nachystány volné činnosti na dětském
hřišti (házení míčků na cíl, velký prolézací tunel, skládání kostek, hračky na pískovišti).
Odměnou byly dětem menší sladkosti na stanovištích a na závěr opečené špekáčky.
Počasí nám víc než přálo, s prázdninami jsme se rozloučili a už teď se těšíme na příští
rok. Velké díky patří TJ Vavřinec a SDH Vavřinec za pomoc s organizací.
Vavřinecké maminky
Seznam jubilantů v období ČERVenEC – SRPEN 2016

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

Bydliště

Králíková Jindřiška

Vavřinec 46

81 roků

Souček Jan

Vavřinec 25

86 roků

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

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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OKNO

NEMOVITOSTÍ

TEL. : 721 074 890

KALENDÁŘ AKCÍ NA ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2016

Večerníček v knihovně ........................................................... pátek 23.9.2016
Akce pro děti ve veselické knihovně, děti se mohou těšit na hádanky,
čtení, výtvarné tvoření, začátek v 16.30 hod. ve veselické knihovně
Beseda Příběh Titaniku ........................................................ sobota 4.10.2016
Účastníky akce čeká o této slavné lodi poutavé vyprávění
od paní Dany Šimkové, začátek v 18 hod. v sále KD Veselice
Aktuální informace z ObÚ Vavřinec

• Na Obú Vavřinec a v TIC Veselice je k zakoupení publikace VESELICE od nejstarší zmínky
až po současnost. Čtenář najde uvnitř zajímavé informace o historii obce, historii SDH
Veselice, informace o historii oddílu stolního tenisu, vojenských muničních skladech, životě
v obci v období Velké války a 2. světové války, najde zde i historický kalendář obsahující
cca 90 údajů vztahujících se k obci Veselice, atd. Ve fotopříloze zase najdete skupinová fota
veselických hasičů, svazarmovců, fota ze zalikování, velikonočního klapání dříve a dnes,
atd. a velice zajímavé jsou fotografie obce pořízené z dronu. Majitelé domů, především těch
s nižšími popisnými čísly, tam zase najdou informace o tom, kdy byl jejich dům pravděpodobně
zbudován atd. Publikace, která čítá 145 stran textu s fotografiemi a 28 stran fotopřílohy, je
k zakoupení v TIC Veselice a současně na ObÚ Vavřinec a její cena je 200 Kč.
Obecní úřad
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