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Vážení spoluobčané,
stalo se již tradicí, že v prvním zpravodaji v roce děkuji všem, kdo přispěli na konto Tříkrálové
sbírky, na jejíž konto koledníci ve Vavřinci, Veselici i Suchdole letos nasbírali více finančních
příspěvků, než tomu bylo loni. Činím tak i letos a současně děkuji jak malým koledníkům, tak
jejich doprovodu. Informace o výtěžku sbírky v našich obcích najdete uvnitř zpravodaje.
Další záležitostí, o níž se chci zmínit, je informace o rozhodnutí rady obce umožnit občanům,
kteří užívají obecní pozemky, vypořádat si k těmto pozemkům majetkoprávní vztahy. Pokud se
tak stane do konce tohoto roku, tak bylo dohodnuto, že kupní cena bude ve výši 100 Kč na 1 m²
užívaného pozemku. Tato cena platí pro pozemky nacházející se v zastavěném území obce,
nejde tedy o pozemky v tzv. extravilánu, tedy o pozemky zemědělské. Po uvedeném termínu
budou pozemky prodávané pouze za cenu zjištěnou vyhotovením znaleckého posudku pro
konkrétní případ. Jedná se např. o pozemky užívané jako předzahrádky, v některých případech
jde o zastavěné pozemky při rekonstrukcích rodinných domů apod. K tomuto rozhodnutí
donutila radu obce ta skutečnost, že od poloviny loňského roku musí kupní smlouva, v případě
prodeje obecní nemovitosti, obsahovat zdůvodnění, proč je kupní cena případně nižší než je cena
administrativní. Ta je v současné době v naší obci u pozemků vedených jako zastavěná plocha
v zastavěném území obce přibližně na úrovni 420 Kč/1 m². U ostatních pozemků vedených jako
ostatní plocha je administrativní cena ve výši cca 150 Kč/1 m². V této souvislosti bych chtěl
ujistit všechny, koho se tato problematika týká, že není snahou vedení obce získat z případných
prodejů co nejvíce finančních prostředků, ale spíše udělat v evidenci pozemků pořádek.
Loni touto dobou jsem ve zpravodaji mimo jiné informoval o tom, že hlavní investiční akcí
loňského roku bude výstavba hřbitova ve Vavřinci. Stavba měla být zahájena ještě v závěru
loňského roku, ale z důvodu brzkého nástupu zimního období se tak nestalo. Přesto nadále platí,
že uvedená stavba bude hlavní akcí zařazenou do rozpočtu obce v letošním roce a stavební práce
podle posledních informací od stavbyvedoucího budou zahájené ještě během měsíce března.
Vedle této současně nejnákladnější investiční akce jsou v návrhu rozpočtu, o němž bude jednat
v polovině března zastupitelstvo obce, zařazené další akce jako např. zakoupení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, který bude umístěný ve veselické
hasičské zbrojnici. Na jeho nákup byla naší obci schválená v loňském roce dotace ze státního
rozpočtu ve výši 450 tis. Kč a v letošním roce z rozpočtu Jihomoravského kraje dotace ve výši
300 tis. Kč. Dále bude během letošního roku pořízená projektová dokumentace na výstavbu nové
víceúčelové budovy v Suchdole, tam také bude provedena oprava požární nádrže, spočívající
v zamezení úniku vody z nádrže, atd.
Jedním ze stále více diskutovaných problémů v naší obci je znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. Ve snaze zlepšit čistotu prostranství budou zakoupené nádoby do každé
z našich obcí. Ty budou umístěné po nějakou dobu nejdříve na zkoušku na vytypovaných
místech v obci, aby se zjistilo, kde bude jejich umístění nejoptimálnější. V této souvislosti
je však zapotřebí ale zdůraznit, že výrazného zlepšení aktuálního stavu nelze dosáhnout bez
aktivního přístupu ze strany držitelů psů, spočívajícího v úklidu exkrementů po jejich miláčcích.
A na závěr mně dovolte, přestože se nacházíme těsně po ostatkovém veselí, tedy v období
postním před příchodem Velikonoc, Vám popřát především dobrou náladu a teplé a slunečné
jarní dny.
Miloslav Novotný, starosta obce
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 11. 1. 2017

• Rada obce Vavřinec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 3 ve víceúčelové budově
ve Vavřinci, na adrese Vavřinec 54, se sl. Petrou Kovaříkovou, bytem Vavřinec 137.
• Rada obce souhlasí se Smlouvou o právu provést stavbu, mezi obcí Vavřinec a Městysem
Sloup, řešící umístění stožáru veřejného osvětlení a kabelu, realizovaného v rámci obnovy
vedení nízkého napětí ve Sloupě.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí zpráva o auditu, kterým pracovníci Ministerstva
financí ČR provedli dne 2.11.2016 kontrolu použití dotace ve výši 2 095 203,86 Kč při
realizaci akce – Vodní nádrže v Suchdole. Ze zprávy vyplývá, že kontrolní orgán nezjistil
při kontrole žádné nedostatky.
• Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem klubových místností ve víceúčelové budově ve Vavřinci, o který požádal SDH Vavřinec, z důvodu, že skončila původní
nájemní smlouva.
• Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku p. č. 457/1, k. ú.
Veselice na Moravě, o který požádali spolumajitelé RD čp. 31 ve Veselici.
• Rada obce na základě žádosti SDH Vavřinec souhlasí s tím, aby kolektiv mladých
hasičů při SDH Vavřinec mohl využívat prostory spol. místnosti ve víceúčelové budově
ve Vavřinci pro teoretickou přípravu mladých hasičů v období od poloviny ledna 2017
až do konce měsíce března 2017.
• Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem sklepní kóje ve víceúčelové budově
ve Vavřinci, o který požádal p. Otomar Kučera, nájemce bytu č. 1 v uvedené budově.
• Rada obce ukládá Osadním výborům v jednotlivých místních částech obce předložit
v termínu do 6.2.2017 návrhy akcí na zapracování do rozpočtu obce Vavřinec na rok 2017.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí zápis ze schůze Finančního výboru ze dne 19.12.2016.
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 6. 2. 2017

• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je umístění podpěrných sloupů vedení VN
(přípojka od páteřní distribuční sítě k trafostanici v Suchdole) mimo jiné i na pozemku
p. č. 1335, vše k. ú. Suchdol v Moravském krasu, jejichž vlastníkem je obec Vavřinec.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí zápis ze schůze OV Vavřinec ze dne 1.2.2017.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí zprávu o uplatňování Územního plánu Sloup
v období 2/2013 – 2/2017.
• Rada obce schvaluje smlouvu o nájmu sklepní kóje o výměře 4,5 m² za roční nájem ve výši
180 Kč, ve víceúčelové budově ve Vavřinci s p. Otomarem Kučerou, bytem Vavřinec 54.
• Rada obce schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v suterénu víceúčelové
budovy ve Vavřinci se SDH Vavřinec za symbolickou 1 Kč/1 rok nájmu.
• Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Vavřinec projednat na některém z jeho dalších
zasedání prodej části pozemku p. č. 457/1, k. ú. Veselice na Moravě, spolumajitelům
rodinného domu čp. 31 ve Veselici za smluvní cenu ve výši 100 Kč/1 m² pozemku.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ve víceúčelové budově
ve Veselici, mezi obcí a sl. Vendulou Dujkovou, jehož obsahem je prodloužení nájmu
bytu o 1 rok k datu 28.2.2018.
• Rada obce Vavřinec schvaluje v souladu s § 85b, zákona o obcích, poskytnutí peněžitých
darů členům JSDH Vavřinec za práci v jednotce v roce 2016 ve výši podle návrhu
zpracovaného velitelem jednotky (viz samostatný dokument). Současně schvaluje
poskytnutí peněžitého daru ve výši 2 000 Kč p. Radimovi Horskému, za výkon funkce
velitele JSDH Vavřinec v roce 2016.
PŘÍJMY Z KOLEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ DO ROZPOČTU OBCE VAVŘINEC
ZA ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
2011
EKOLAMP, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL s.r.o.
Celkem za rok 2011

1Q

2Q

0
4 000,00 Kč
0

0
1 589,00 Kč
2 668,00 Kč

3Q

1Q

2Q

0
0
0

4Q
2 500,00 Kč
1 299,40 Kč
0

Celkem
2 500,00 Kč
6 888,40 Kč
2 668,00 Kč
12 056,40 Kč

0
0
1 421,00 Kč

4Q
4 000,00 Kč
6 128,00 Kč
5 939,35 Kč

Celkem
4 000,00 Kč
6 128,00 Kč
7 360,35 Kč
17 488,35 Kč

2012
EKOLAMP, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL s.r.o.
Celkem za rok 2012

0
0
0

3Q
0
0
0
-3-

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

únor 2017

2013
EKOLAMP, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL s.r.o.
Celkem za rok 2013

1Q

2Q

3Q

0
4 308,65 Kč
4 830,45 Kč

0
0
5 199,20 Kč

0
3 935,75 Kč
5 006,90 Kč

4Q

Celkem

1Q

2Q

3Q

4Q

Celkem

0
2 918,55 Kč
4 320,60 Kč

0
2 426,35 Kč
4 360,20 Kč

0
5 351,65 Kč
3 725,20 Kč

0
18 015,90 Kč
3 495,20 Kč

0
28 712,45 Kč
15 901,20 Kč
44 613,65 Kč

1Q

2Q

3Q

4Q

Celkem

0
2 648,20 Kč
3 678,00 Kč

0
5 987,15 Kč
3 667,00 Kč

0
7 274,30 Kč
3 305,00 Kč

0
12 861,50 Kč
3 772,00 Kč

0
28 770,95 Kč
14 422,00 Kč
43 192,95 Kč

1Q

2Q

0
4 307,30 Kč
3 710,00 Kč

0
3 724,35 Kč
3 171,00 Kč

0
8 192,95 Kč
7 467,28 Kč

0
16 437,35 Kč
22 503,83 Kč
38 941,18 Kč

2014
EKOLAMP, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL s.r.o.
Celkem za rok 2014

2015
EKOLAMP, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL s.r.o.
Celkem za rok 2015

2016
EKOLAMP, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL s.r.o.
Celkem za rok 2016

3Q

4Q
Celkem
0
0
0
5 340,80 Kč 11 942,00 Kč 25 314,45 Kč
2 965,00 Kč 1 724,00 Kč 11 570,00 Kč
36 884,45 Kč

MNOŽSTVÍ ODPADU A ZPĚTNÝ ODBĚR NA SD VESELICE v r. 2016

Elektrozařízení sesbírané formou zpětného odběru a odvezené z obce
(v roce 2012, 2013, 2014 a 2015 ze SDO Veselice)
2012
2013
2014
2015
2016

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

Druh zařízení

ks

Drobné elektro

-

1 249

-

1 453

-

1 175

-

1 320

-

1 222

Velké spotřebiče

10

379

53

2 420

70

3 687

71

3 586

51

1 967

Malé spotřebiče

-

158

-

865

-

1 836

-

1 375

-

1 820

Chlazení

25

1 255

31

1 442

60

2 640

60

3 029

28

1 040

Televize

114

-

119

-

165 2 983 119 2 693

85

2 160

Monitory

-

-

17

-

52

1 073

55

642

34

312

Světelné zdroje

-

-

-

162

-

0

-

0

-

0

Celkem

-

3 041

-

6 342

-

9 338

-

12 645

-

8 521
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Odpady odvezené ze SD Veselice v roce 2013, 2014, 2015 a 2016
(mimo zpětného odběru)
2013
2014
2015
Odpad
Hmotnost (t)

2016

Biologický odpad ze SD

59,400

81,670

78,910

141,080

Směs. komunální odpad ze SD

8,820

2,740

3,150

1,880

Objemný odpad ze SD

37,480

46,860

51,360

50,270

Směsné stavební a demoliční odpady

216,140

251,060

282,670

287,480

Železný šrot

4,080

17,560

13,453

19,745

Nebezpečné odpady

0,520

3,510

1,300

0,940

Pneumatiky

4,970

3,680

3,780

7,980

Sklo

6,500

7,520

6,940

6,390

Papír

4,280

4,690

4,810

6,020

Textil

0,582

2,485

4,377

2,340

Dřevo

9,360

18,840

14,080

50,440

PET

0,160

0,180

0,300

0,220

Oleje

0

0,392

0,000

0,000

Fólie

0

0

0,090

0,150

351,692

441,187

465,219

574,935

Celkem

INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL

Stav obyvatel k 31. 12. 2015 ..... 863
Z toho:
Vavřinec ..................................... 429
Veselice ...................................... 252
Suchdol + Nové Dvory .............. 182

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

SEZNAM DĚTÍ NAROZENÝCH V ROCE 2016
Jméno, příjmení
Elena Mnacakanov
Marek Musil
Aneta Langhammerová
Jan Nedoma
Elena Ročáková

Bydliště
Vavřinec 104
Vavřinec 128
Veselice 15
Vavřinec 54
Veselice 50

V roce 2015 se narodilo 8 dětí. Rodičům přejeme hodně radosti z narozených dětí.
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V ROCE 2016 ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD TITO SPOLUOBČANÉ
Jméno, příjmení
Marta Kalová
Ladislav Kala
Libor Bulík
Emilie Mikulášková
Petr Kala
Hana Králíková
Karel Skoták
Josef Souček
Filipína Horáková
Josef Ševčík
Anežka Rybářová
Jindřich Mokrý
Antonín Štolpa

Bydliště
Vavřinec 60
Vavřinec 112
Vavřinec 1
Suchdol 1
Vavřinec 17
Vavřinec 46
Veselice 65
Veselice 33
Suchdol 14
Suchdol 18
Suchdol 22
Suchdol 33
Vavřinec 61

Věk
85 let
64 let
66 let
94 let
69 let
58 let
77 let
88 let
102 let
75 let
83 let
84 let
61 let

V roce 2015 zemřeli v obci celkem 3 občané.
Jana Přikrylová
Čest jejich památce.
pověřená vedením evidence obyvatel
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

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

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vavřinec 10 831 Kč 10 311 Kč 11 986 Kč 12 413 Kč 11 268 Kč 11 249 Kč 12 551 Kč 15 060 Kč
Veselice

4 608 Kč 5 400 Kč 5 448 Kč 4 318 Kč 5 215 Kč 5 913 Kč 6 048 Kč 7 100 Kč

Suchdol

2 690 Kč 2 470 Kč 3 242 Kč 4 039 Kč 4 249 Kč 4 637 Kč 4 650 Kč 4 957 Kč

Celkem 18 129 Kč 18 181 Kč 20 676 Kč 20 770 Kč 20 732 Kč 21 799 Kč 23 249 Kč 27 117 Kč
Z dopisu obdrženého dne 27. 1. 2017 z Oblastní charity Blansko vyplývá, že celkový
výtěžek sbírky na okrese Blansko je 1 957 596 Kč. Tato částka je o 129 760 Kč vyšší než
v roce 2016. Podle slov ředitelky Oblastní charity Blansko Jany Sedlákové budou mimo
jiné podpořeny následující projekty:
• Podpora hospicové péče
• Podpora dobrovolnického centra
• Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
• Pomoc lidem v sociální nouzi
• Podpora integrace rodin ohrožených sociálním
vyloučením – sociální začlenění
Motto letošní sbírky: „Kdo dává, sám nakonec dostává.“
Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili.
Obecní úřad
-6-
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VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
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Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vaší obci

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍ KNIHOVNY VESELICE
Keltský telegraf

V sobotu 25. března se budeme moci zapojit do akce, která v jednom okamžiku spojí
celou naši vlast. Smyslem Keltského telegrafu je propojit nejen místa v krajině, ale i ty,
kteří se telegrafování zúčastní, a to pomocí světelného signálu. Navazuje tak na pradávnou
techniku využívající ohňů k přenosu zpráv z kopce na kopec. V Evropě, a tedy i u nás, jej
k dokonalosti dovedly keltské kmeny a využívalo se jej ještě ve středověku, kdy na vrcholcích kopců vyrostly strážní hrady a tvrze. Keltové, k nimž se symbolicky touto akcí vracíme
samotným názvem Keltský telegraf, žili v hlubokém souladu s přírodou, kterou uctívali
a respektovali. Pěkné je na jejich tradice navázat a jednou ročně s příchodem jara, a tedy
oživením přírody, vzdát předáváním světla hold Zemi a vrátit se tak ke kořenům, které
bohužel dnešní civilizace opouští. Světlo je i symbolem osvícení potemnělé krajiny v každém
z nás. Jde o symbolický návrat k přírodě, ve které se s přicházejícím jarem rodí nový život.
Pro účastníky Keltského telegrafu je to jedinečná příležitost zažít neopakovatelný večer
s mysteriem noční krajiny. V předešlých letech jsme světlo z rozhledny Veselice – Podvrší
posílali mezi 19. a 20. hodinou. Přesný čas je znám pár dnů před vlastní akcí, proto bude
vyhlášen až s pozvánkou v místním rozhlase nebo se na něj můžete dotázat v knihovně.
Nocování v knihovně

Jen jednou v roce mohou malí čtenáři v knihovně přespat. Do Noci s Andersenem
se zapojujeme již od roku 2012 a v knihovně tak již mohlo přespat kolem stovky dětí.
Doufám, že i to letošní nocování, v pátek 28. dubna, bude plné dobrodružství, humoru,
her a zábavy. Děti se mohou těšit na výtvarné tvoření, čtení pohádek, večerní procházku
přírodou i na pohádku na dobrou noc.
–––  JARNÍ RECEPTY  –––

Velikonoční svátky provází hlavně hojnost vajec a pokrmů z nich, ale také spousta
dalších tradičních svátečních pochoutek ať už slaných, či sladkých. Mazanec, velikonoční
beránek, pečená masa, špenát, nádivka a mnohé další dobroty obohatí náš stůl třeba i nové
jarní recepty (ze zdrojů na internetu) přispějí k vašim hezkým svátkům.
Králík s nádivkou

Ingredience: 1 králík, 150 g špeku, 300 g cibule, 50 g česneku, 5 polévkových lžic plnotučné
hořčice, 400 ml bílého vína, pepř a sůl
Očištěného králíka prošpikujeme slaninou, osolíme a opepříme. Česnek prolisujeme
a smícháme s hořčicí a touto směsí potřeme králíka z vrchu i zevnitř. Králíka naplníme
nádivkou, kůži na břišní části spojíme špejlí, vložíme do pekáče s cibulí pokrájenou
na měsíčky, podlijeme vínem a pečeme při 180 °C 1–1,5 hodiny do zlatova. Během pečení
pravidelně přeléváme šťávou.
Nádivka:

3 rohlíky, 150 g uzeného masa , 3 vajec, 30 g másla, nastrouhaný křen, 1 mladá cibulka,
bylinky (libeček, petrželka, pažitka) , muškátový oříšek, pepř a sůl
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Rohlíky nakrájíme na kostičky, přidáme žloutky, pokrájené uzené maso, jemně posekanou
cibuli, bylinky, nastrouhaný křen, rozpuštěné máslo, dochutíme solí, pepřem a muškátovým
oříškem a dobře promícháme. Z bílků vyšleháme sníh, který lehce vmícháme do těsta.
Nádivkou plníme králíka.
Výbornou přílohou k pečenému králíkovi jsou špenátové brambory. Brambory uvařené
ve slupce oloupeme, nakrájíme na širší lupínky a opečeme na pánvi na másle, přidáme
čerstvé lístky špenátu, opepříme a osolíme a jen krátce restujeme.
Boží milosti

Boží milosti jsou tradičním velikonočním cukrovím našich babiček a prababiček. Je to
vynikající křehká sladkost. Jsou dobré ihned po usmažení i druhý den. Vyzbrojte se pevnou
vůlí, protože jen stěží odoláte. Z mísy totiž mizí bleskovou rychlostí.
250 g hladké mouky, špetka soli, 50 g másla, 50 g krupicového cukru, 2 žloutky, 2 lžíce bílého
vína, 5 lžic zakysané smetany, lžička citronové kůry, olej na smažení, moučkový a vanilkový
cukr na obalení
Mouku smícháme na vále se všemi ingrediencemi a změklým máslem, vypracujeme těsto,
které necháme v lednici půl hodiny odpočinout. Potom z těsta vyválíme cca 4 mm silnou
placku a zubatým rádýlkem vykrajujeme obdélníkové (cca 8 x 5 cm) či jiné tvary, které uvnitř
ještě dvakrát nakrojíme. Smažíme v hojném množství rozpáleného oleje krátce, jen dorůžova.
Během smažení by se měly milosti nafouknout. Pokud se to nedaří, na chvilku je přiklopíme
pokličkou. Ještě teplé je obalujeme v moučkovém cukru (smícháme s vanilkovým). Boží
milosti jsou velmi křehké, musíme s nimi manipulovat opatrně, abychom je nepolámali.
Pestrá pomazánka

250 g tvarohu, 1 mladá mrkev, 50 g najemno nakrájené šunky, 50 g nastrouhaného tvrdého
sýra, 2 vejce uvařené natvrdo, 1 lžička plnotučné hořčice, pažitka, sůl a pepř
Smíchejte tvaroh s nahrubo nastrouhanou mrkví, přidejte nakrájenou šunku a nastrouhaný
polotvrdý sýr a natvrdo uvařená, pokrájená vejce. Dochuťte lžičkou plnotučné hořčice
a najemno nakrájenou pažitkou. Na závěr osolte a opepřete.
Banánový velikonoční beránek

Receptů na velikonočního beránka je spousta, netradiční s použitím banánů určitě stojí
za vyzkoušení.
Co budete potřebovat:

250 g polohrubé mouky, 250 g krupicového cukru, 250 g másla, 4 vejce, 2 menší banány,
vanilkový cukr, prášek do pečiva
Změklé máslo utřeme s cukrem a vanilkovým cukrem do pěny. Do máslové pěny přidáme
žloutky, rozmixované banány, prosátou polohrubou mouku s práškem do pečiva a vše promícháme. Z bílků ušleháme tuhý sníh, který zlehka vmícháme do těsta. Formu vymažeme
tukem a vysypeme hrubou moukou. Vlijeme těsto a v troubě při 180 °C pečeme asi 50 minut.
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POKRAČOVÁNÍ Z KNIHY ROBERTA SEDLÁKA
Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí

(převyprávěné paní Bařinovou z Vídně)
O hezkém Janovi

Na podsednickém gruntu ve Veselici se v 18. století narodil syn, který dostal jméno Jan.
Byl zdravý, dobře vyvinutý a vyrostl v silného a šikovného kluka. Po vychození školy, kdy
mu bylo třináct let, otec ho zavezl do Vídně na učení k jakémusi stolařskému mistrovi, kde
hned zastával nejtěžší práce. Mistr si ho nemohl vynachválit a Jan dostával pěkné kapesné.
Chlapec si peníze schovával, ale také si za ně kupoval pěkné šaty i odborné knihy o řemeslu
řezbářském, malířském i jiném. Než se vyučil, uměl dobře německy a stále se vzdělával.
Domů jezdíval v zimě poskrovnu, ale v létě přijížděl dostavníkem každou neděli. Bylo
mu osmnáct let, když právě císař Josef II. dal povolení k pořádání poutí, které byly
předtím několik let zakázány. Když začaly poutě v novém kostele ve Sloupě, lidé se tam jen
hrnuli. Již v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne přicházelo do Sloupu jedno procesí
za druhým. I jindy, každou neděli v létě, na oblíbené místo putovali věřící, zvědavci, staří
i mladí z celého okolí. Našli zde mnoho krámků se všelijakým zbožím, hračkami, kolotoče,
houpačky. Hadači, věštci, siláci v řetězech nebo muž s hadem byli nezvyklou událostí
a přímo pastvou pro oči. O zvuky, že málem slova nebylo slyšet, rovněž nebyla nouze.
Přičinily se o ně zpěv poutníků, lomoz povozů, kočárů, výkřiky prodavačů, trylky dětských
píšťalek, údery do bubínků, hlasy kostelních zvonů. Křik havranů, vran, kavek, rorejsů
i vlaštovek se mísil s nimi. Dospělejší mládež se promenádila po cestě před kostelem,
děvčata a chlapci se chlubili novými šaty, střevíci, pokukovali po sobě.
Ne jedno děvče dostalo darem perníkové srdce s milostným věnováním.
Jan z Veselice si sloupský kostel velmi oblíbil. Říkával, že když je v něm, je blíže nebi.
Pod kostelní klenbu lidé přinášeli svoje bolesti, žal, svá neštěstí. Pro zarosené oči nemohla
mnohá duše jeho krásu ani postřehnout. Těm, kdož měli pár krejcarů v kapse, bylo dobře.
Hůře bylo bytostem klečícím, prosícím u cest při kostelních dveřích, dožadujících se
milosrdenství. Byli to lidé bez domova, žebráci, podivíni, lidé neduživí, invalidé z válek
s pahýly rukou nebo nohou.
Jan po vídeňsku oblečený chodíval na poutě do Sloupu rád. Byl spořádaný, pohledný,
urostlý a byl si toho vědom. Jeho sebevědomý pohled zůstal v nejedné dívčí mysli. Měl
dobrou vyřídilku, slova mu nechyběla, a tak začal dělat staršího bratra. Chodil řečnit
na svatby, předříkával při modlení, v procesích, při pohřbech. Byl ustanoven za ohledávače
mrtvých. Byl rovněž k ruce purkmistrovi, dělal písmáka, psal testamenty a různé depeše,
když bylo potřeba, překládal z němčiny. Obstaral si bibli, snář, měl mnoho kalendářů
a hospodářských ročenek. Byl hudebně nadaný a sám si dokázal vyrobit jakousi citeru
se strunami. Každou neděli hrával na humně a přivábil k poslechu děti z celé dědiny.
Když měl jít na vojnu, otec za něho přivedl chasníka, pastýře z domu s číslem popisným
pět, zaplatil sto třicet zlatých a odevzdal deset snopů lnu – a Jan na vojnu nemusel.
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Pak došlo k událostem, které Janův klidný život zcela změnily.
Byla sobota před svatým duchem, podolský mlynář dělal v okolí mlýna pořádek
a hastrman čistil tůň pod vodním kolem. Celá mlynářova rodina se připravovala na pouť
do Sloupu. Hastrman, vida tu hromadnou přípravu, volal ze strouhy: „Pantáto mlynáři,
kam se vypravují, na jarmark?“ Mlynář odpověděl: „Ale kdepak, na pouť k Panně Marii
ze Sloupu.“ Hastrman se vyptával dál. „Moučný mistře, když jsem nedávno mluvil se svými
vnučkami z rybníka plumlovského, prosily mne, zda bych je na některou pouť do Sloupu
nevzal. Chtěly by vidět ten div divoucí, o němž se vypráví po celé krajině Drahanské.
Rád bych jim vyhověl, ale potřebuji vaši pomoc.“ Mlynář se usmál a povídá. „No ja,
vodomile a to byste chtěli jít v tom vodním munduru? To by vás ze sloupské dědiny psi
vyštvali.“ „Nedělejte si starosti, pantáto vejražko. To budete koukat, jak se vystrojíme
a navoníme! Že lidem polezou oči z důlků. S vaší pomocí, důvěrou a mlčenlivostí bychom
mohli Sloup navštívit a nikdo by se nedozvěděl, že pohani hastrmani zhanobili poutní
místo,“ vysvětloval hastrman. Mlynář se dušoval, že nikdy nic nevyzradil a nevyzradí. Ba,
že všechny pověsti o hastrmanech zapíral. Na třech podolských rybnících si hastrmani
dělali, co chtěli, nikdo jim nesměl ublížit, mlynář stál při nich a nedal na ně dopustit.
„Milý, poctivý mistře mlynářského cechu, potřebovali bychom na neděli kočího s povozem,
který by naši tříčlennou společnost zavezl do Sloupu. Dobře zaplatím, ne papírovými
penězi, ale stříbrem.“ Mlynář povoz s kočím hastrmanovi slíbil.
Odpoledne šel ke Chromečkům do Petrovic s žádostí, zda by pantáta odvezl jeho
návštěvníky do Sloupu. Ten slíbil a opravdu se druhého dne s koňmi a povozem do Podolí
dostavil.
Vida společnost ustrojených osobností, jen se klaněl. Pán a dvě slečny nasedly a vůz
uháněl ke Sloupu. Pantátovi kočímu vrtalo hlavou, kdo to jen může být, ale zeptat se
neosmělil.
Toho dne bylo ve Sloupu téměř deset tisíc poutníků a s nimi dvacet kněží, kteří orodovali
za odvrácení moru, který postihl široký kraj. Pantáta jel, jen co noha nohu mine a lidé
se dívali, cože za krasotinky to veze. Slečny byly sličné, v pěkných tyrolských šatech,
se stříbrnými šperky na rukou i v černých hustých vlasech stočených do drdolu. Jako
elektrická jiskra se rozletěla místem zpráva o dvou princeznách. Chlapi vybíhali z hospod
od nedopitých džbánků, ženy v kostele si začaly mezi sebou šuškat a zvědavě opouštěly
kostelní lavice.
Toho rána si pěkně nastrojený Jan ještě upravil svůj zevnějšek a vydal se na cestu
do Sloupu. Na Hrubém kopci potkal tetku Markýtinu, která, vidouc vyšňořeného Jana,
pronesla. „No jenom běž, obhlédni si děvčata, je jich tam jako o pouti a k tomu dvě
princezny.“ „Jaké princezny?“ Otázal se Jan. „Však uvidíš, jenom pospěš, dodala tetka.
Když přišel do Sloupa, postavil se na dlažbu u kostela a pozoroval dva proudy průvodu,
putující ke mlýnu a zpět. Žádné princezny neviděl. Náhodně se zadíval k hájovně a hle.
Od skal si důležitě vyšlapoval starý myslivec v zeleném slavnostním oděvu plném velkých
rohových knoflíků, v klobouku se štětkou. Byl opásán žlutým koženým řemenem a na nohou
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vysoké žluté boty. Po jeho levé a pravé ruce byly zavěšeny dvě něžné bytosti. Obdivovaná
neznámá trojice přešla kolem zvědavého Jana a slečinky se na něj zahleděly.
Jan honem uhnul pohledem a přidal se do průvodu hned za neznámou trojicí. Obě
slečny se několikrát ohlédly a starý myslivec si Jana párkrát přeměřil ostrým zrakem.
Vypadalo to, jakoby zapřemýšlel, zda by to nemohl být dobrý partner pro jednu z jeho
vnuček. Vypůjčil si od jedné z nich kapesník, chvilku s ním mával a pak ho úmyslně upustil.
Jan rychle přikročil, kapesník ochotně zvedl a s úctou a poklonou myslivci odevzdal. Ten
poděkoval a podotkl, že obdivuje jeho galantnost a že je zajisté cizinec, když zná společenská pravidla. Myslivec se vyptával na vše možné okolo Janovy osoby a nakonec navrhnul,
že by si mohli v nějaké hospodě posedět. Jan byl v desátém nebi a ochotně souhlasil.
Myslivec poručil třikrát osolený tvaroh s vajíčkem a jednou dva cikuláty pro Jana. Stále
mluvil a Jan jako zhypnotizovaný seděl a bez přestání klopil oči. Pak se myslivec představil
jako příbuzný podolského mlynáře a že bydlí v Prešpurku u Dunaje a dvě přítomné slečny
jsou vnučky Růža a Violeta. Jan se osmělil a představil se jako manželský syn veselského
počestného sedláka a ve Vídni dobře, slušně vychovaný. Myslivec se po chvíli podíval
na sluneční hodiny na zdi kostela a oznámil, že se musí rozloučit. Jan vyslovil přání, zda
by se mohli ještě jednou sejít, načež se dozvěděl, že panstvo je ještě týden na návštěvě
v Podolí a vidět by se mohli. Jen se má Jan vyjádřit, o jakou přízeň se mu jedná. Zda
o slečnu Růženu nebo Violetu? Jan zvedl hlavu a pohlédl na Violetu. To myslivci stačilo
a Jana pozval na středeční návštěvu. Ten vyšel z hospody a hned ho obklopili zvědaví
kluci, kdo že to byl? Děvčata k němu vysílala vyčítavé pohledy, které říkaly. „My jsme ti
nebyly dobré, my jsme jen z venkova. Ale počkej, ty se spálíš.”
Tři večery nebyl Jan mezi chasou, aby ušel vtipům a posměškům.
Ve středu k večeru se vydal moudrý Jan do Podolí.
U prostředního rybníku mu šla Violeta naproti. Janovi zeslábly nohy, sklopil hlavu
a při setkání málem ztratil řeč. Zato Violeta chrlila jako vodopád spoustu informací
o svém životě. Prý se narodila na Žitném Ostrově v Uhrách a rodiče brzy zemřeli. Otce
usmrtily kry na Dunaji, matku štír, který ji uštknul. Pak začala velký výklad o vodním
živočišstvu, které jmenovala, pak o vodních rostlinách, jejich pěstování a upotřebení.
Po hodinovém proslovu se konečně Jan odvážil a pronesl: „Ctná, krásná slečno, jsem
unešen vaší půvabností i vzdělaností. Spanilá slečno, vy jste jako sama císařovna. Mohl
bych doufat ve vaši vzácnou přízeň, bylo by to pro mne hluboké, nekonečné štěstí! ” Violeta
poděkovala za poklonu a přistoupila blíž k Janovi. Ten se začal vyptávat, odkud má ty
krásné šaty, zlaté náramky, prsteny, náhrdelník – a proč má taková malá chodidla? Violeta
nečekala na další otázky a ujistila, že malá chodidla znamenají eleganci a tudíž jí rodiče
nechali prsty odstranit. „Budete se divit, když vám budu říkat pravdu”, prohlásila dívka.
„Měla jsem za kmotra hastrmana.” Jan se pokřižoval a vykřikl: ”To není možné! ” „On
mě obdaroval všemi těmito skvosty. Musíte věřit, že na světě je nejbohatší moře. Kmotr
na podzim každého roku cestoval po Dunaji do Černého moře a dál, do Středozemního
a odtud se po dvou letech putování vrátil s velkým bohatstvím do Prešpurku.”
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Jan začal být nesvůj. Na hladině rybníku uviděl cosi lesknoucího se a zeptal se „Co to
je? ” Dostalo se mu vysvětlení, že to jsou hastrmanovy hodiny. Cínová konvice s dírkou
ve dně, kterou voda vniká dovnitř. Když je plná, uplyne dvanáct hodin. Konvice klesne
ke dnu a vodní obyvatelé ji vynesou na hladinu, aby vodu vylili. „Mnohé jsem vám dnes
prozradila, ale to není vše. Uplynuly tři hodiny a my se musíme rozloučit. Je na vás, zda
navždy nebo jen na nějaký čas. Jsem pod vlivem mocných živlů. Buďte statečný a vytrvalý,
myslete na dnešní večer, a co přijde.”
Violeta zmizela a opuštěný Jan rozjímal nade vším, co dnes slyšel. Práce mu nešla
od ruky, stále byl myšlenkami s Violetou, do které se zamiloval a nemohl se dočkat středy,
kdy se měli znovu setkat.
Místní písmák napsal bez romantiky – neviděl, neslyšel, každou chvíli hleděl do neznáma,
jako když se husa nažere máku.
V podvečer se znovu Jan vydal do Podolí za nevěstou. Jak přicházel k svatému obrázku
v zatáčce, uslyšel velký dupot, řechtání koní. Zastavil se a po chvíli uviděl od Vavřince
utíkat dvě hříbata, která se k němu rychle blížila. Odskočil, ale pozdě. Jedno hříbě do něj
narazilo hrudí, odhodilo Jana o kus dál. Jan zaklel, pomalu vstával a až se vzpamatoval,
pokračoval dál v cestě. Udělal několik desítek kroků a znovu slyší dupot, řechtání, tentokrát
od Horek. Rychle se schoval za šípkový keř a rukama si přikryl obličej. Nebylo mu to nic
platné. Hříbata přiběhla a Jana nárazem svých těl několikrát křem prohodila.
Ten zůstal ležet s vyraženým dechem, dělaly se mu jiskry před očima, vše jej bolelo
a s tváře stíral krev. Vzpomněl si na Violetina slova, aby byl statečný, že je v moci živlů.
Pomalu se postavil na nohy, prodíral se keřem se šrámy na rukou. Mohl by se vrátit domů,
ale láska byla silnější.
K Podolí se vydal po třetí. Vlastně utíkal, aby se rychle dostal do lesa, aby se mohl před
koňmi ukrýt, kdyby se znovu objevili. A skutečně, hříbata se stejnou silou udeřila znovu.
Jan stačil vylézt na dutý, vetchý strom, do něhož začala hříbata mlátit zadníma nohama, až
třísky létaly. Po chvíli se pahýl větve, které se Jan držel, ulomil a on spadl na zem. Zůstal
ležet v bezvědomí a koně odklusali ve tmě směrem k rybníkům. Když se Jan vzpamatoval,
vydal se na cestu domů. Celý týden se dával do pořádku, na Violetu neměl moc pomyšlení,
ale ve středu se rozhodl, že se za ní opět vydá. Nešel cestou, ale lukami vedle potoka. Lekl
se, přicházeje ke staré vrbě pod Chmelínkem. Na jejích větvích byli ovinuti silní, dlouzí
hadi. Byly jich tucty, hlavy měli vztyčené, syčeli se slovy: „Syna usmrtit, kosti rozdrtit,
…syna usmrtit, kosti rozdrtit! ” Po těch slovech hadi padali na zem a pádili k Janovi,
který se dal na útěk zpět do dědiny. U Klinka se ohlédl, hadi mu syčeli v patách, chtěl
přidat do běhu, ale nemohl, zastavil se až v dědině u Strachotových. Hadi se do dědiny
báli plazit, tak rozzlobeni šplhali po větvích staré třešně stojící na Frantíkovým záhumení.
Jan byl téměř schvácen. Celý hořel, dostal zápal plic a několik dní ležel se studenými
obklady, namočenými v kořalce. V horečkách blouznil o krásné Violetě. Když se uzdravil,
znovu zatoužil se s ní vidět.
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Ve středu večer se posmutnělý, nemocí zesláblý Jan vydal k Podolí. Jak vyšel z dědiny,
viděl, že se od Petrovic žene černý mrak, pod ním se rozprostírá tma tmoucí, do které
se začalo ozývat dunění, jako když se ženou kroupy. Než došel do lesa u Zdubiny, zvedla
se velká vichřice, meluzína začala naříkat ve větvích, začaly padat staleté smrky jako
makovice v poli. Hřmění, rána za ránou, blesk za bleskem. Nebe bylo stále otevřené.
Z Vodrebnikové skály začaly padat kameny a utvořil se kráter, z něhož vylétali čerti
na ohnivých otepích. Tloukli řetězy do beček, kotlů, házeli ohnivá košťata, polena,
vyhazovali smolné pochodně a řvali a chrčeli. Začali na Jana volat: „Kam putujou,
za Violetou, nevěstou? ” Jan se třásl jako osika a začal hledat po kapsách, zda nenajde
růženec nebo modlitební knížku. Nic z toho nenašel a dal se na útěk zpět do dědiny. Ale
nohy mu začaly svazovat živé řetězy, které se plazily po zemi. Sebral všechnu sílu k boji
s nimi a podařilo se mu utéct. Domů ale nešel, dopotácel se do hospody. Sotva dechu
popadal, vyprávěl zde sedícím, co ho potkalo. Ani nemusel všechno vyprávět. Pantáta
radní vstal a prohlásil: „To se dalo čekat, právě na dnešek se mně zdálo, že troubil anděl…
už je to tady.” Pantátům se vytratila výřečnost, ztišili se a jeden po druhém opouštěli
hospodu. Jeden prohlásil: „To nemuselo být právě teď, kdy máme po zabijačce.” Druhý
řekl: „Moja si koupila drahou blůzu a chuděra ji neužije.”
Jan ráno vstal a s rozlámaným tělem se šel podívat za Šalóchovo, jak vypadá Zdubina.
Les a skála byly neporušeny. Jan to nechápal, klesl do chvojí u Boží muky. Uvědomil si,
že to vše se dostavilo se záhadnou Violetou.
Že podléhá nějakému zlému poblouznění, které mu kazí život. Jakoby se mu v hlavě
rozbřesklo, zasmál se a řekl: ”Já hlupák. Copak nejsou ve vsi pěkná a ještě k tomu
pracovitá děvčata? ”
Od těch dob si nepřipustil žádnou myšlenku na Violetu. Usmířil se s chlapci a děvčaty
ve vsi a za nějaký čas si namluvil dceru pololáníka a brzy byla svatba. Postavili si dům
čp. 20, který stál sedm set zlatých a Jan si zařídil stolařskou dílnu. Pracovával dlouho
do noci, práce měl opravdu mnoho. Po večerech k němu zašli na besedu chasníci. Jednou
přiběhl Vašek, že od Petrovic slyší husí křik, aby si šli poslechnout. Besedníci vyběhli
za dědinu a byli velmi překvapeni, kolik divokých hus a kačen kroužilo nad lesem a stále
víc a víc jich od severu přilétalo. Poté se pustily mezi sebou do velkého boje, že krev
všude stříkala a peří létalo. Voda v rybnících jen vřela od zápasícího ptactva a nakonec
se proměnila v kaluže krve a peří. Zuřivý boj trval celou noc a zbytek ptactva ráno odlétal
na jih. Došková střecha mlýnu byla roztrhána, trčely z ní holé krovy, okna vytlučena. Nikdo
si neuměl vysvětlit, proč k takové noční zkáze došlo. Kolem rybníků se na úklidu po boji
pracovalo celý den. Na pomoc přišlo i několik stovek občanů ze sousedních vesnic. Chlapi
se brodili v rybnících a snášeli drůbež na hromady. Děti sbíraly peří a dávaly je do pytlů.
Na místě prodávali revírníci husu za 40 krejcarů, kačenu za třicet.
Jan, přímý účastník boje vodního ptactva byl vyslýchán zemskými pány, několikrát
musel výpověď opakovat v německém jazyce. Byl vrchností ustanoven, aby ještě se
dvěma revírníky dohlížel na sběr ptactva a též, aby lidé neloupili. V deset hodin večer vše
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skončilo a Jan zůstal sám hlídat podolské rybníky. Sedl si na kládu, která ležela na hrázi
u vrchního rybníka. Podřimoval a ani neslyšel, že v sousedních obcích byla odtroubena
půlnoc. Náhle uslyšel šplouchání. Protřel si oči a ejhle, ve vodě vidí krásnou Violetu.
„Honzíku, blázínku, zahořel jsi ke mně láskou a není divu. Ta je přece u kořene každého
stvoření. Ale naše dva odlišné světy se nemohou nikdy spojit. Ať ti nikdy neschází zdraví
a štěstí ať tě celý život provází,” řekla Violeta a vklouzla do vody. Janovi tak trochu
z tohoto setkání zamrazilo v zádech. Ale dávno udělal za vším tečku, a tak se v dobré
náladě vracel do vesnice.
Jednoho pozdního večera někdo zatloukl na dveře Janovy dílny. Mistr stolař otevřel,
na prahu stál mužíček v hnědém, koženém obleku s koženou pletenou čepicí a měl přání,
zda by mu Jan udělal dubovou lavici s šuplíky. Ten hned poznal, že je to hastrman
a vyptával se ho, jak by měla přesně vypadat. Jednu hotovou truhlu měl již před domem.
Všetečný hastrman ji obhlížel, nahlédal dovnitř a nějak zavadil o víko, které mužíka
k truhle přirazilo. Ten začal ječet, že ho bylo slyšet na půl dědiny. Jan přiběhl, víko
zvedl, mužík vyskočil jako gumový a pelášil ke Zdubině s výkřiky: „Mistr kat…. mistr
kat. A víckrát se u stolaře neobjevil.
Z ČINNOSTI ODDÍLU OB VESELICE

V letošním roce již začínáme čtvrtou sezonu, která bude opět plná nových výzev
a očekávání. Věřím, že bude tak úspěšná jako sezona loňská. V celkovém pořadí Okresní
běžecké ligy v minulé sezoně jsme opět bodovali: starší žáci 3. místo Miroslav Přibyl, starší
žákyně 3. místo Veronika Němcová, mladší žáci 2. místo Štěpán Jarůšek a 3. místo Adam
Přibyl, junioři 5. místo Martin Králík.
V loňském roce pro velkou pracovní vytíženost ukončil trenérskou činnost Jiří Skoták,
který byl spoluzakladatelem oddílu OB Veselice. Trenérské funkce se zdárně ujal Stanislav
Sotolář, který patří mezi českou běžeckou špičku v dálkových tratích. Věřím, že společně
s ním budeme naše zkušenosti předávat zdárně všem našim svěřencům.
Jak už bývá zvykem, zimní příprava se přesunula do prostor tělocvičny a bazénu ZŠ
Sloup. V zimní přípravě se zaměřujeme na pohybovou dovednost a koordinaci pohybů, ať
už pomocí her, tak pomocí atletických překážek a dalších pomůcek. Pohybová dovednost
našich svěřenců jde mílovými kroky vpřed.
Na počátku roku 2017 se náš oddíl přihlásil pod Český atletický svaz, z čehož vyplývá,
kam bychom chtěli oddíl směřovat. Chtěli bychom se účastnit nejen běhů v Okresní běžecké
lize, ale i atletických závodů, kde bychom chtěli vyzkoušet co nejvíce speciálních disciplín.
Věřím, že tato cesta je správná a přinese další úspěchy v naší činnosti a přiláká do našeho
oddílu spoustu nové krve jakékoli věkové kategorie.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, co nás podporují, ZŠ Sloup, obci Vavřinec.
Za OB Veselice Marek Jarůšek
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ZPRÁVY ZE ZŠ SLOUP

Důležitá informace se týká zápisu k povinné školní docházce pro příští školní rok. Vždy
jsme byli zvyklí ho organizovat začátkem února. Vzhledem k novele školského zákona se
letos koná v úterý 4. dubna v 15:00 hodin.
Po loňském výjezdu do Srbska nás navštíví 25.–29. dubna 35 dětí a 5 učitelů partnerské
školy z Kragujevace. Děkujeme všem rodinám, které nám pomohou s ubytováním hostů.
Mladí Srbové mluví výborně anglicky, takže se naši žáci mohou mnohému přiučit.
V březnu proběhnou Přijímačky nanečisto. Žáci, kteří budou dělat přijímací zkoušky
na střední školy, si vyzkouší testy v reálných podmínkách. Budou moci poznat, jestli jsou
na zkoušky dobře připraveni, jak dokáží rozvrhnout síly a pracovat s časem.
V loňském roce jsme investovali přibližně 160 tisíc Kč (státní prostředky) do obnovy
učebnic. Nepodařilo se zakoupit všechny řady, které bychom potřebovali, takže v roce
2017 budeme pokračovat. Školní knihovna bude letos vylepšena o žákovskou knihovnu
anglické literatury.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 jsme investovali do vylepšení tříd na prvním stupni školy.
Děti mají v sedmi třídách nová linolea, kompletně nový nábytek v 1. A a 1. B, čtenářský
koutek ve třetím patře a opravené všechny zbývající lavice.
Třídy na druhém stupni získaly dataprojektory včetně kvalitního ozvučení. Dosud byly
vybaveny čtyři třídy; zbývající čtyři přibudou do konce roku 2017.
Během letošní zimy napadl dostatek sněhu, takže s lyžařským výcvikem nebyl žádný
problém. V ZŠ Sloup jezdí lyžovat nejen sedmáci, ale také děti z prvního stupně. Jsme
jedinou školou široko daleko, jejíž mladší žáci si lyže užijí i s ubytováním, takže výcvik
může být mnohem intenzivnější.
Letem světem:

• Přistoupili jsme k opatřením proti šíření nemocí v dětských kolektivech. Do tříd jsme
zakoupili antibakteriální mýdla, pravidelně kontrolujeme čistotu ručníků a třídy i toalety
vybavujeme také jednorázovými papírovými ručníky.
• Děkujeme žákovi 9. B Vítu Skotákovi a Mgr. Ladislavu Sedlákovi za výborné vedení
a přípravu Vítka do chemické soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“.
Žák Vít Skoták se 10. února zúčastnil regionálního finále této soutěže a obsadil 1. místo.
Soutěže se v Jihomoravském kraji v letošním školním roce zúčastnilo 1610 žáků devátých
tříd z 64 ZŠ. Vít Skoták tímto vítězstvím postupuje do celostátního finále.
• Před jarními prázdninami probíhá celá řada sportovních aktivit – halový turnaj ve fotbalu,
turnaje ve florbalu, futsalu. Školní tým se zúčastní také soutěže ve skoku vysokém.
O umístěních našich žáků budeme informovat.
• 13.– 17. března jsou jarní prázdniny.

Mgr. Pavel Dočekal, ředitel ZŠ Sloup
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ROK U MALÝCH VČELAŘŮ

Už téměř šest let se setkávají zvídaví chlapci a děvčata ze Sloupu a nedalekých obcí, aby
poznávali tajemný život včel a učili se staré včelařské moudrosti, jak o včely a jejich dary
dobře pečovat. V dubnu 2017 navíc čeká naše včelaříky veliká premiéra: „Budou hostit
účastníky soutěže Zlatá včela“. Pokud přípravu akce podpoříte i drobnou částkou, budeme
velmi rádi. Každoročně v září již zkušenější včelaříky doplní či nahradí malí včelaříci
kadeti. V letošním školním roce se tak potkává 8 dětí z 2. až 9. ročníku. Včelařský kroužek
se pravidelně schází týden co týden v Základní škole Sloup, kde využívá k výuce i audiovizuální projekci. Výjimkou jsou velké prázdniny, kdy jsou včelaříci zaneprázdněni letním
dováděním nebo jsou rozlítaní po naší vlasti i v zahraničí. V jarních a letních měsících,
kdy včeličky vylétají mimo úl, včelaříky čeká praktická výuka na včelnici, kde s pomocí
vedoucího kroužku odpovědně pečují o své vlastní 4 úly.
Nové včely v Moravském krasu

Včelařský kroužek má během roku řadu aktivit. Pravidelně se účastní Medového jarmarku
ve Sloupu a Vánočního posezení v Šošůvce. Loni si přítomné děti i dospělí měli možnost
vyzkoušet své znalosti botaniky v kvízu a zhotovit si např. voskové svíčky. Na konci školního
roku si včelaříci také jako každý rok užívali spolu se sourozenci, rodiči i prarodiči vytáčení
medu při medobraní. A krásnou zprávou je, že pro chov vlastních včel se letos rozhodly další
tři rodiny včelaříků. Po místních loukách a lesích tak létají a o přírodu pečují tisíce nových včel.
Soutěžíme a radujeme se z úspěchů

Na konci minulého školního roku nejaktivnější včelaříci vyjeli na celostátní setkání
včelařských kroužků ROJENÍ 2016. Letos navíc poprvé i s vlastní vlajkou. Velkou a oblíbenou událostí pro včelařské kroužky je soutěž Zlatá včela, která nejprve probíhá na oblastní
úrovni jednotlivých krajů, a poté vítězové z oblastních kol pokračují v soutěži celostátní
ve Včelařském učilišti v Nasavrkách. Ti nejlepší z celostátního kola se účastní Mezinárodního setkání včelařské mládeže IMYB. V letošní Zlaté včele naši milí včelaříci opět
zazářili – Jenda Štrajt a Honza Skoták se umístili na 2. a 5. místě v kategorii mladších žáků
do páté třídy, Vítek Skoták se pak v kategorii starších žáků umístil ve velké konkurenci
na skvělém 3. místě a postoupil do celostátního kola.
Oblastní soutěž Zlaté včely pro Jihomoravský kraj v severním regionu se bude v letošním
roce konat na naší ZŠ ve Sloupu a to v sobotu 13. května 2017. Přijede k nám okolo stovky
včelaříků se svými vedoucími kroužků. V dopoledních hodinách proběhnou soutěžní
disciplíny v písemném testu obecných znalostí chovu včel, v botanice v určování rodového
a druhového jména, pylodárnosti a nektarodárnosti vystavených rostlin, mikroskopování
včely, poznávání a vysvětlení funkce včelařských pomůcek a včelařské praxe. Po vyhlášení
výsledků bude následovat odpoledne s doprovodnými programy.
Podpořte nás při přípravě Zlaté včely 2017

Organizace i financování celé akce pro nás bude velkou výzvou, ale věříme, že s pomocí
týmu pedagogů, starších žáků školy, rodičů včelaříků a dalších pomocníků vše hladce
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zvládneme. Chceme všem účastníkům Zlaté včely připravit dobře připravenou soutěž,
příjemné a motivující prostředí jak ve vlastní soutěži, tak i v mimosoutěžních aktivitách.
Budeme velmi vděční, pokud nám pomůžete. Přispět můžete jakoukoli symbolickou částkou
na bankovní účet školy: 153771359/0300, v. s. 201704. Pokud byste chtěli uplatnit dar
ve svém daňovém přiznání, nezapomeňte uvést i jméno a bydliště dárce.
Ing. Ivan Doležal, vedoucí včelařského kroužku
http: //vcelarici-sloup.webnode.cz
POŽEHNANÁ HOREČKA

Je tomu asi šedesát let, co se zakázalo rodit a umírat doma, znalosti porodních babiček
a bylinkářek byly rozmetány a zesměšněny, stejně jako moudrost statkářů s jejich úrodnými
polnostmi a zdravými zvířaty.
Přirozeně – spirituální bylo nahrazováno technicko-chemickým šílenstvím. Naše těla
začala být pojímána čistě materialisticky, slovo duše se stalo blábolem pomatenců, moudří
utekli, pozavírali se do cel a blázinců, knihy se spálily. Jenomže pravda a láska se ze světa
sprovodit nedá, viď Vašku?
Vědomí lidí se pozvolna mění, však je nejvyšší čas. Nikdy jsme nebyli tak nemocní
a frustrovaní jako jsme dnes. Je s podivem, že po tolika vstřebaných chemikáliích je nás
ještě poměrně dost jakžtakž zdravých. Žijeme v úžasném období, kdy nás nikdo neupálí,
nezavře za to, že se léčíme bylinkami, odmítáme se očkovat a nakupovat jedovaté výrobky
s názvem potraviny, že cestujeme a komunikujeme, s kým se nám zachce.
Když můj synek měl poprvé horečku 40,5 °C, vím, jak mi tlouklo srdce a kolik odvahy
jsem musela posbírat, protože mně samotné nikdy nebylo dopřáno mít tak úžasnou teplotu.
Byla jsem krmena různobarevnými tabletami, poněvadž rodiče měli strach a výcvik poslušnosti. A dnes už ze zkušeností vím, že děti, které si mohou teplotami projít, jsou celkově
vitálnější a zralejší.
Horečka je zdravý projev silného imunitního systému. S každým stupněm horečky se
zdvojnásobuje výkon imunity. Aktivní obranyschopnost těla proti bacilům je důležitým
školením na cestě k samostatné, svébytné a životaschopné osobnosti. Mnozí rodiče to
prožívají formou zvýšeného sebevědomí jejich dítěte po prožité horečnaté krizi. Proběhl
proces zrání. Takové děti mohou vzít svůj život do vlastních rukou úplně jiným způsobem,
dokážou testovat své hranice, dokážou odmlouvat a přít se. Jsou pohotové, rázné a jsou plné
nadšení. Děti – stejně jako dospělí – se neučí tím, že je jim ve všem ulevováno a všechny
potíže jsou jim odstraněny z cesty. Měly by být naopak provázeny svou krizí s láskou
a důvěrou a podporovány, zatímco ji prožívají samy a samostatně ji také zvládají. Onkologičtí
pacienti mají často ve svých anamnézách, že roky neměli teplotu, nedostávalo se jim této
vitální reakce a tím nedozrál jejich imunitní obranný systém těla. Navíc se stále používají
potlačující, zcela nevhodné paracetamolové přípravky, paralen…
Dnes máme spoustu literatury v každém knihkupectví k prostudování, přibývá osvícených
lékařů a homeopatů, kteří vám rádi poradí, jak s horečkou zacházet, co použít, na co si dát
pozor. (použito pár vět od mého učitele R. Dahlkeho z knihy: Nemoc jako řeč…)
- 18 -
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Jak dětem v horečce pomoci

• v počáteční fázi horečky, kdy teplota stoupá, nedávat zábaly, nikdy ne na hrudník, je
to velká zátěž pro srdíčko, až když jsou dlaně a chodidla prohřáté a teplota se ustaluje,
můžeme dávat vlažné zábaly na lýtka, po 10minutách vyměnit, třikrát můžeme zopakovat,
pak necháme dítě v klidu a po hodině můžeme zopakovat
• malým dětem sundat plastové plenky, kumulují teplo, a používat látkové, často vyměňovat
za suché
• nabízet dostatek tekutin, bylinkové čaje z lípy, bezu, heřmánku, tužebníku s medem
odšťavnit dětem oblíbené ovoce
• pokusit se děti udržet v klidu pohádkami, vyprávěním
• a samozřejmě neustálá blízkost a láskyplná podpora rodičů
Jana Leinweberová, Vavřinec
Publikované názory nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsahovou
stránku textů nese jejich autor.

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
SEZNAM JUBILANTŮ V OBDOBÍ LEDEN – ÚNOR 2017

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

Bydliště
Veselice 18

Jubilantovi srdečně blahopřejeme.
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KALENDÁŘ AKCÍ NA BŘEZEN – KVĚTEN 2017

Karneval pro děti................................................................ sobota 18. 3. 2017
Kulturní dům ve Veselici, začátek 14.30 hod., zajištěno občerstvení
i tombola, vstupné dobrovolné
Školení řidičů . ...................................................................... pátek 31. 3. 2017
Společ. místnost ve Vavřinci, začátek v 18.00 hod.
Velikonoční dílna . ............................................................... středa 12. 4. 2017
Společ. místnost ve Vavřinci
Velikonoční jarmark .......................................................... sobota 15. 4. 2017
Areál rozhledny Podvrší a prostranství před KD Veselice, začátek v 9 hod.
Den Země ........................................................................... čtvrtek 20. 4. 2017
Uklid okolí obce, pořádají TS Vavřinec
Noc s Andersenem ................................................................ pátek 28. 4. 2017
Knihovna Veselice, začátek v 17 hod.
Vycházka do okolí ............................................................. sobota 29. 4. 2017
Organizuje spolek VESELICKÁ KAPLIČKA,
trasa vycházky bude upřesněna na plakátu
Pálení čarodějnic na pastvisku............................................ neděle 30. 4. 2017
Zábavný program pro děti od 18.00 hodin, zapálení vatry ve 20.15 hodin
Zápis dětí do MŠ Vavřinec .......................................................... květen 2017
Zápis se uskuteční mezi 2. až 16. květnem 2017 a termín bude
upřesněn v dubnovém čísle zpravodaje včetně kriterií pro přijetí do MŠ
Soutěž mladých hasičů . ........................................................ sobota 6. 5. 2017
XVIII. ročník soutěže žáků o Pohár SDH Vavřinec, začátek v 8.15 hodin
Oslava Svátku matek ..........................................................neděle 14. 5. 2017
Výletiště ve Vavřinci, pořádají TS Vavřinec ve spolupráci s MŠ Vavřinec,
začátek v 15.30 hod.
Soutěž okrsku Sloup ........................................................... sobota 27. 5. 2017
Sportovní areál ve Vavřinci, začátek v 7.30 hodin
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBÚ VAVŘINEC

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

10
Masopust v MŠ Vavřinec

8
Děti ze ZŠ Sloup na
lyžařském výcviku

Ostatky ve Veselici
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Ostatky ve Vavřinci • Na titulní straně: Příroda u Vavřince v lokalitě Zdálky
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