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Vážení spoluobčané,
právě jste otevřeli předposlední číslo letošního zpravodaje, které vychází nedlouho
po krajských a senátních volbách. V nich bylo zvoleno nové zastupitelstvo Jihomoravského
kraje a do Senátu ing. Jaromíra Vítková z Boskovic, která nahradí dnes již bývalého
senátora Jozefa Regece.
Úvodní fotografie na obálce tohoto zpravodaje předznamenává, že se příroda postupně
připravuje k zaslouženému odpočinku, listí na stromech se vybarvuje a padá a někteří
z nás na svých zahradách sklízí poslední ovoce. Ostatní fotografie a informace uvnitř
zpravodaje zase např. potvrzují, že po prázdninové přestávce zahájily provoz naše
knihovny, pomalu bude končit podzimní část fotbalových soutěží a naopak byl zahájený
nový ročník okresních soutěží ve stolním tenise. Zkrátka, každé roční období má v našich
obcích své charakteristické události a volnočasové aktivity.
Přesto, že se pomalu blíží zima, tak zanedlouho budou zahájené zemní práce na výstavbě
našeho nového hřbitova ve Vavřinci. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací
na tuto akci byla vybraná firma STAVKOM Boskovice. Snahou vedení obce bude stavbu
dokončit do konce příštího roku, aby mohl být hřbitov co nejdříve využíván. Náklady na jeho
výstavbu nejsou zrovna nejmenší, ale jsem přesvědčený, že je to zařízení velice potřebné.
Další z připravovaných akcí, která však bude z větší části financovaná ze státního
rozpočtu, je oprava cesty z Veselice do Petrovic. Akce bude zahájená v polovině příštího
roku a prozatím dojde ke zbudování nové cesty v úseku od křižovatky se silnicí Sloup
– Blansko po kraj lesa v lokalitě Zdubina. Důvodem je jednak ta skutečnost, že cesta
je budovaná jako hlavní zemědělská cesta sloužící k obsluze přilehlých zemědělských
pozemků, ale jen po uvedený lesní porost, protože pozemky lesa nebyly součástí
komplexní pozemkové úpravy. Druhým důvodem je ta skutečnost, že ve směru jízdy
na Petrovice je levá polovina cesty procházející lesem vedena na pozemku ve vlastnictví obce Vavřinec a pravá polovina cesty je vedena na pozemku ve vlastnictví obce
Petrovice a poté i na pozemku ve vlastnictví společnosti Lesy ČR. Mimo to vede
středem komunikace i katastrální hranice mezi k. ú. Veselice na Moravě a k. ú. Petrovice
u Blanska. Snahou vedení naší obce je vyřešit co nejdříve vlastnické vztahy k celému
profilu cesty, což je nezbytně nutné k zahájení projektové přípravy na opravu uvedeného
„lesního“ úseku cesty a za tímto účelem budou zahájena ještě do konce letošního roku
jednání s vlastníky pozemků.
Častým tématem úvodníku našeho zpravodaje je problematika odpadů. Využívám
této možnosti a chtěl bych vyzvat všechny, kdo na sběrný dvůr ukládají zeleň ze svých
zahrad, aby se snažili v co největší míře tento druh opadu třídit. Mám na mysli především
oddělení větví z ovocných stromů, ale také např. okrasných keřů a tůjí od ostatní zeleně,
jako např. trávy, listí a ostatní drobné zeleně. Věřte, že i menší „skrytý“ kámen, či např.
pařez, dokáže napáchat na technice v kompostárně nemalé škody. Dbejte proto prosím
pokynů obsluhy na sběrném dvoře a nesnažte se ze svých vozíků vysypávat uvedené
odpady do kontejneru smíchané, což má za následek problémy při jejich dalším zpracování
na kompostárně v Blansku. Totéž platí o odpadech, které jsou ukládané do kontejnerů
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přistavených v obci. Naší snahou bude kontejnery přistavovat častěji a je jen zapotřebí
sledovat, na jaký druh zeleně je kontejner právě určený. To se občan dozví z tabulky,
kterou bude kontejner označen. Chtěl bych tímto předem poděkovat všem, kteří se budou
snažit zlepšit třídění biologicky rozložitelných odpadů.
Závěrem mně dovolte, abych Vám popřál hezký zbytek podzimu, klid do blížícího se
období Adventu a rodinnou pohodu.
Miloslav Novotný, starosta obce
V tomto informačním zpravodaji naleznete
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Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 12. 9. 2016

• Rada obce souhlasí s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na umístění kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1215, sloužícího ke zřízení nové
přípojky NN k zahradě na pozemku p. č. 717/7, vše k. ú. Suchdol v Moravském krasu,
jejímž majitelem je p. Jelínek.
• Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 3 ve víceúčelové budově
ve Veselici, na adrese Veselice 17, s pí. Ilonou Součkovou, bytem Šošůvka 50.
• Rada obce souhlasí se zabetonováním odtokové roury z obecní kanalizace vedoucí přes
pozemek p. č. 26/1, do vodní nádrže ve Vavřinci na pozemku p. č. 28, vše k. ú. Vavřinec
na Moravě.
• Rada obce rozhodla, že komunikace na pozemku p. č. 2061, k. ú. Vavřinec na Moravě,
je veřejně přístupná účelová komunikace.
• Rada obce souhlasí s provedenýmí úpravami povrchu obecní cesty na pozemku p. č.
2059, k. ú. Vavřinec na Moravě. Současně nařizuje p. Jiřímu Skotákovi a p. Pavlu
Králíkoví, aby v případě sesuvu navezené zeminy na sousední pozemek p. č. 2050
zeminu z uvedeného pozemku odklidili.
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Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 19. 9. 2016

• Rada obce na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku
na akci Novostavba hřbitova ve Vavřinci společnosti STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní
1332/32, 68001 Boskovice, a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo se smluvní
cenou za provedení díla ve výši max. 7 568 589 Kč včetně DPH.
• Rada obce schvaluje protokol o vazbách příspěvkové organizace MŠ Vavřinec, okres
Blansko, Vavřinec 54, 67913 Sloup, jež dokládá hospodaření organizace za období
1 – 6/2016.
Usnesení ZO Vavřinec ze zasedání dne 19. 9. 2016

• Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z jednání Rady obce dne 11.7.2016, 1.8.2016,
29.8.2016, 12.9.2016 a 19.9.2016 přednesenou místostarostou obce.
• Zastupitelstvo obce neschválilo veřejnoprávní smlouvu s městem Blansko na projednávání přestupků, ke kterým došlo na území obce Vavřinec a ukládá starostovi obce zaslat
na město Blansko písemné stanovisko s návrhem na dodržení termínu platnosti stávající
smlouvy, tedy k termínu 31.12.2018.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje smlouvu s městem Blansko o spolufinancování
sítě sociálních služeb v roce 2016 ve výši příspěvku 8 000 Kč na služby sociální péče
a ve výši příspěvku 22 000 Kč na služby sociální prevence a sociálního poradenství
ve správním obvodu ORP Blansko.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2016 schválené Radou obce
na jejím zasedání dne 11.7.2016, ve výši 8 tis. Kč na straně příjmů a 100 tis. Kč na straně
výdajů, s tím, že rozdíl bude krytý zapojením přebytku hospodaření z roku 2015.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 schválené Radou obce
na jejím zasedání dne 29.8. 2016, ve výši 100 tis. Kč na straně výdajů, které budou kryté
zapojením přebytku hospodaření z roku 2015.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 ve výši 88 tis. Kč na straně
příjmů a 258,6 tis. Kč na straně výdajů s tím, že rozdíl ve výši 170,6 tis. Kč bude krytý
z přebytku hospodaření obce v roce 2015.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 1298, ve výměře 28 m², k. ú.
Suchdol v Moravském krasu, p. Jaroslavu Kaderkovi, bytem Jasanová 2034/11, 678 01
Blansko, za cenu zjištěnou vyhotovením znaleckého posudku, což činí celkem 400 Kč
s tím, že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 759/3, k. ú. Suchdol v Moravském
krasu, p. Aleši Mokrému, bytem Krajní 1951/2, 678 01 Blansko, za cenu 100 Kč/1 m²
uvedeného pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponese
kupující.
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• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 759/1, o výměře 13 m², k. ú.
Suchdol v Moravském krasu, manželům ing. Miloslavu a Petře Mikuláškovým, bytem
Suchdol 1, za cenu 100 Kč/1 m² pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem
pozemku ponesou kupující.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 759/1, o výměře 187 m², k. ú. Suchdol v Moravském krasu, ing. Liborovi Kutilovi, bytem Suchdol 32, za cenu 100 Kč/1 m²
pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 457/1, o výměře 5 m², k. ú.
Veselice na Moravě, pí. Miloslavě Zmekové, bytem Veselice 77, za cenu 100 Kč/1 m²
pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 457/1, o výměře 38 m², k. ú.
Veselice na Moravě, pí. Naděždě Novotné, bytem Veselice 29, za cenu 100 Kč/1 m²
pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující.
• Zastupitelstvo obce bere ma vědomí zprávu z jednání finančního výboru za období
1 – 8/2016 přednesenou předsedou finančního výboru ing. Miloslavem Mikuláškem.
• Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 14 000 Kč panu Pavlu
Zmekovi, bytem Vavřinec čp. 100, za provedení těžby dřeva v obecním lese.
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí Vavřinec a Jihomoravským krajem
o právu provést stavbu, řešící umístění chodníku podél silnice Blansko – Sloup od zástavby
ve Vavřinci směrem k areálu hřbitova, a to částečně na pozemcích p. č. 852/1 a p. č. 2206,
vše k. ú. Vavřinec na Moravě.
Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 17. 10. 2016

• Rada obce bere na vědomí oznámení z Moravské zemské knihovny v Brně o změně
výkonu provozu regionálních funkcí knihoven, díky které tato funkce přechází s účinností
od 1.1.2017 na organizaci Kulturní zařízení města Boskovice.
• Rada obce bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Vavřinec ze dne 3.10.2016.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstena 2151/6, 37049 České Budějovice,
řešící uložení kabelu od přípojky NN v pozemku p. č. 2291/2, k. ú. Vavřinec na Moravě,
s jednorázovou úhradou ve výši 1 000 Kč ve prospěch obce Vavřinec.
• Rada obce bere na vědomí sdělení Státního pozemkového úřadu ČR, pobočka Blansko,
o tom, že v roce 2017 bude zahájená projektová příprava na opravu místní komunikace
Suchdol – Vavřinec.
• Rada obce schvaluje, na základě žádosti organizace Lesy ČR s. p. Lesní správa Černá
Hora, skácení 1 ks stromu lípy srdčité, stojící na okraji křižovatky silnice Blansko – Sloup
s místní komunikací na Nových Dvorech.
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• Rada obce bere na vědomí sdělení Stavebního úřadu v Blansku o vydání stavebního
povolení na stavbu márnice na hřbitově ve Vavřinci.
• Rada obce bere na vědomí sdělení o vydání Územního souhlasu Stavebním úřadem
v Blansku na umístění informačního panelu u areálu Dům přírody Moravského krasu
v lokalitě Skalní mlýn.
• Rada obce bere na vědomí usnesení Stavebního úřadu v Blansku o přerušení stavebního
řízení na odstranění budovy bývalé hasičské zbrojnice a knihovny ve Veselici s výzvou
k doplnění podkladů k žádosti – stanovisko Policie ČR, Odboru Stavební úřad, oddělení
silničního hospodářství a společnosti E. ON ČR, s. r. o. Současně ukládá starostovi obce
uvedené dokumenty zajistit a předat na SÚ Blansko.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 037538/16/ORR na poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na provoz TIC Veselice v roce 2016.
• Rada obce schvaluje, na základě žádosti p. Petra Voznici, majitele RD čp. 82 ve Vavřinci,
skácení 1 ks stromu – ořech vlašský, stojícího na pozemku p. č. 181/29, k. ú. Vavřinec
na Moravě.
• Rada obce bere na vědomí oznámení geologického průzkumu – hydrogeologický
průzkumný vrt o hloubce 65 m, na pozemku p. č. 313, k. ú. Vavřinec na Moravě, jehož
majitelem je p. Adam Hirsch.
• Rada obce bere na vědomí výzvu SÚ Blansko k účasti na kontrolní prohlídce terénních
úprav na pozemku p. č. 2089, k. ú. Vavřinec na Moravě, jehož majitelem je p. Adam
Hirsch z Brna a ukládá starostovi obce se kontrolní prohlídky zúčastnit.
• Rada obce schvaluje pojistnou smlouvu se společností KOOPERATIVA a. s. na pojištění
pojizdného štěpkovače, který je umístěný na Sběrném dvoru odpadů ve Veselici se
smluvní cenou ve výši 122 Kč /1 rok.
• Rada obce schvaluje rozpočtového opatření č. 6/2016 ve výši 100 tis. Kč na straně příjmů
i výdajů.
• Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o schůzce na Pozemkovém úřadu
ČR, pobočka Blansko, k problematice dokončení projektové dokumentace na opravu
místní komunikace Veselice – Petrovice – PD je hotova a PÚ vyhlásí veřejnou zakázku
na zhotovitele stavby s tím, že zahájení stavby se předpokládá koncem I. pololetí 2017.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu č. 1/2010, kterým se prodlužuje
nájem bytu č. 2 ve víceúčelové budově ve Vavřinci pro nájemce pí. Světlanu Štrajtovou,
bytem Vavřinec 54, do 31.10.2017.
• Rada obce bere na vědomí žádost obce Petrovice o předložení návrhu smlouvy na možnost ukládání stavební suti občany z obce Petrovice na Sběrném dvoru odpadů ve Veselici.
Současně však rozhodla žádosti nevyhovět z důvodu, že by obec porušila podmínky
přiznané dotace na zbudování sběrného dvoru a jeho provozování po dobu 5 roků, což
je tzv. udržitelnost projektu.
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Výsledky voleb do Zastupitelstva JMK
– Vavřinec

– Veselice
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– Suchdol

Výsledky voleb do Senátu ČR
– Vavřinec
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY VESELICE
Večerníček v knihovně

Kolik je v přírodě zajímavého materiálu k výtvarnému tvoření, se mohly děti přesvědčit
na podzimní procházce pod rozhlednou. V pátek 30. září si na ní nasbíraly šípky, hložinky,
kaštany, šišky a mnohé další, které pak v knihovně použily k vytvoření lesních skřítků.
Odměnou za krásné výtvory jim pak byla pohádka. Večerníček v knihovně se nám opět
vydařil.

CHYSTANÉ AKCE
Osadní výbor Veselice a MK Veselice zvou na Mikulášskou nadílku

V pondělí 5. prosince navštíví Kulturní dům ve Veselici Mikuláš se svojí družinou. Pokud
děti nezlobily, jsou šikovné a umí splnit zapeklité úkoly, dostanou od Mikuláše dárky
a po nadílce si zatancují na mini diskotéce. Občerstvení pro děti i dospělé bude zajištěno.
Začátek je v 17 hodin.
Vánoce v knihovně

Čas adventní je časem příprav, ale hlavně těšení se na Vánoce. Děti si tento nekonečný čas
mohou zkrátit v pátek 9. prosince na našich devátých Vánocích v knihovně. Těšit se mohou
na výtvarnou dílnu – výrobu ozdob z včelího vosku, povídání o vánočních zvycích, zpívání
koled a mlsání cukroví. Určitě zbude čas i na pohádku. Začátek je v 17 hodin.
KNIŽNÍ NOVINKY

Do sbírky regionální literatury nám přibylo pár zajímavých publikací. Novou knihu o proměnách Blanska nám věnoval její autor pan Svoboda a neméně zajímavá je publikace Blanensko
1945: Vzpomínání na poslední roky války. Od paní Celé z Veselice dostala knihovna darem
několik biografií českých umělců – Jaroslava Marvana, Dany Medřické, Jiřího Sováka,
Jiřiny Bohdalové a dalších. Ani děti nepřijdou zkrátka a mohou si přijít zapůjčit novinky
spisovatelky Zuzany Pospíšilové Hasičské pohádky a knihu Záhada školní půdy.
Pavel Svoboda: Proměny Blanska 1960 – 1989
Blansko – od začátku šedesátých let po sametovou revoluci. Bezmála tři desetiletí. Za tu
dobu se toho v ulicích Blanska změnilo opravdu hodně. Starou zástavbu v centru města
postupně vystřídaly betonové kolosy v podobě výškové budovy na okraji Wanklova náměstí,
obchodního centra na Rožmitálově ulici nebo velké budovy městského úřadu na náměstí
Republiky. Dělníci se tehdy pustili do stavby několika rozlehlých sídlišť. Právě toto období
mapuje kniha blanenského galeristy Pavla Svobody s názvem Proměny Blanska 1960 až
1989. V knize najdete dobové fotografie, výstřižky z novin i vzpomínky z kronik.
Kolektiv autorů: Blanensko 1945: Vzpomínání na poslední roky války
Druhá světová válka je jednou z nejsmutnějších kapitol dějin 20. století. Miliony lidí
připravila o život a dalších nespočet ovlivnila. Většinu těch, kteří ji osobně zažili, ovlivnila
na celý život. Prožité události i vlastní pocity jsou schopni detailně popisovat i po více než
sedmi desítkách let. Jak ji vnímali, jak se s ní vypořádali a jaké životní útrapy, zvraty a ztráty
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pro ně představovala, právě to se tato publikace snaží poodhalit. V knize najdete vzpomínky
na první roky války a její dopady na Blanensku doplněné záznamy z pamětní knihy, emotivní
zážitky pamětníků, kteří byli zapojeni do odboje, zkušenosti z bombardování i vzpomínky
na odchod Němců, ničení mostů a příchod i vítání osvoboditelů. Kniha je plná unikátních
fotografií z okolí Blanska a doplňují je i osobní fotografie pamětníků z jejich rodinných alb.
Zuzana Pospíšilová: Hasičské pohádky
Hasiči se vždycky snaží, aby i ten nejžhavější průšvih měl dobrý konec, a tak si svoje
pohádky rozhodně zaslouží. Víte, že prvním hasičem byl vodník Vodička? Budete se možná
divit, kdo další ještě přiloží ruku k dílu, když jde o hašení požárů. V těchto pohádkách
mají kromě hasičů svoje místo taky vodníci, zvířátka a hasičská auta. Ti všichni dětem
připomenou, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A kdo má všechny neplechy s ohněm
na svědomí? Dejte si pozor na čerty a na skřítka Ohnivce. Veselé počtení pro všechny děti.
PODZIMNÍ RECEPTY

Také sledujete, co potraviny obsahují za přídatné látky? Zda jsou zdravé a jestli neškodí
vašemu zdraví? Stále častěji se vracíte k domácímu vaření, pečení i zavařování a to zejména
z produktů vašich zahrádek? Pak vám jistě přijdou vhod nové podzimní recepty. Přeji pevné
zdraví a dobrou chuť.
Domácí polévkové koření

Na struhadle, kutrovači nebo v robotu nastrouháte 1 kg mrkve, 5 petrželí, 1 celer, kedlubnu,
pórek, 2 červené cibule. Natě z libečku, petržele, celeru, majoránky pokrájíte nebo také rozkutrujete. Vše pak usušíte v troubě (při 50 °C), sušičce nebo na topení, dokud nejsou kousky
zcela vysušené (na topení to bude trvat déle). Poté k usušené zelenině a bylinkám přidáme
hrubozrnnou sůl, drcený kmín a hrubě podrcený barevný pepř. Ještě naposledy necháme
důkladně proschnout. Hotovou sušenou zeleninu přendáme do sklenice, kterou uzavřeme
a skladujeme na suchém a temném místě. Pokud budete sušenou zeleninu používat na vaření
pro malé děti, nepřidávejte sůl ani koření. I tak bude k dochucení pokrmů moc dobrá.
Kvašená zelenina

1 kg zeleniny – základ je zelí (může být bílé i červené), cibule a mrkev, další zeleninu přidáte,
jak máte rádi např. červenou řepu, kedluben, papriku, cuketu…, kmín (dle chuti), může být
i trocha čerstvého křenu, 1 lžička soli
Zelí, cibuli, ostatní zeleninu a křen nakrájíme najemno, mrkev nastrouháme nahrubo. Vše
smícháme dohromady, přidáme mořskou sůl, kmín a dobře propracováváme rukama, až
pustí šťávu. Potom ji začneme pěchovat do nádoby. Pokud nemáte kvašák, tak zeleninu
v nádobě zatížíme. Nádobu se směsí necháme 3 až 5 dní kvasit při pokojové teplotě. Jakmile
je zelenina zkvašená a je v ní poměrně hodně šťávy, můžeme si ji přendat do malých skleniček, které dobře uzavřeme a uschováme v ledničce. Snížením okolní teploty se kvašení
zastaví. Takto upravená zelenina vydrží až 3 měsíce. Podmínkou však je, aby byla po celou
dobu zcela ponořená ve šťávě. Pokud zelenina sama nepustí šťávu tak, aby byla ponořená
alespoň 1–2 cm, zalijte ji převařenou vychladlou osolenou vodou.
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Vločkové sušenky – zdravé mlsání nejen pro děti

160 g ovesných vloček, 20 g cukru, 160 g másla, 200 g hladké mouky, 1 lžička jedlé sody,
2 vejce, špetka soli, hrst ořechů, hrst rozinek, hrst čokolády, hrst slunečnicových semínek
Na pánvi si na sucho opražíme rozsekané vločky a necháme vychladnout. Oříšky, čokoládu,
rozinky atd. nakrájíme na menší kousky a smícháme s ostatními přísadami. Vypracujeme
těsto, které necháme hodinu odpočinout v lednici. Pak tvarujeme malé koláčky, ukládáme
na plech vyložený pečícím papírem a při teplotě 200 stupňů pečeme cca 10 minut.
Trnkový gin podle Herbáře

Trnkové plody obsahují vitamíny i svíravé třísloviny, které křiví pusu, ale i stahují a dezinfikují například zažívací orgány nebo působí proti kašli. Teď je ten pravý čas vyrazit do přírody
a posbírat je dřív, než vás předběhnou ptáci, pro které jsou trnky spolu s jeřabinami a šípkem
vítanou pochoutkou a trnité keře i útočištěm. Nejlepší jsou ty, co přešly prvním mrazem.
Co budete potřebovat: 1 láhev cca 750 ml, 3 plné hrsti trnek, 1 láhev kvalitního ginu, cukr
dle chuti. Kdo má rád, může přidat i hřebíček a skořici.
Postup: Do prázdné čisté láhve nasypeme trnky zhruba do 3/4 obsahu. Nejméně však
do poloviny. Lahev dáme do mrazáku a nejméně 24 hodin necháme mrazit. Trnky tak
mírně zesládnou a ztratí na své svíravé chuti. Poté láhev s přemrzlými trnkami dolijeme
kvalitním ginem. Kdo má rád, může přidat i hřebíček a skořici. Pokud máte raději sladší
alkohol, přidejte do láhve i cukr. Uložte do spíže nejméně na 2 měsíce. První týdny často
protřepávejte. Trnkový gin podávejte jako aperitiv.
POKRAČOVÁNÍ Z KNIHY ROBERTA SEDLÁKA
Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí

(převyprávěné paní Bařinovou z Vídně)
Zříceniny hradu Blanska a hajný ze Suchdolu

Po vystěhování posledních zřízenců z hradiště bylo stále navštěvováno hledači pokladů,
protože mezi lidmi kolovala pověst o pokladu zde ukrytém. Touha nalézt bohatství sváděla
mnoho občanů z blízkého okolí i ze vzdálených obcí. Hradiště bylo v krátké době od hledačů svého štěstí doslova rozryto, čehož si všimla vrchnost. Kopání zde bylo pod trestem
zakázáno a všechny cesty k místu vedoucí byly střeženy a označeny výstražnými tabulkami.
Přesto hledání na hradu zcela neustalo. Proto dostali purkmistři a rychtáři sousedních obcí
pokyn, aby byli hlídání objektu nápomocni. Odvážlivci se přesto na lákavé místo vydávali
dál, hlavně o nedělích a svátcích a nejlépe ve skupinkách. Jedni kopali, druzí hlídali, aby
je případná hlídka nepřekvapila.
Je třeba říci, že nikdo nikdy zde žádný poklad nenašel, ani v jeskyni pod hradem. Hledači
pokladů pouze vyprávěli své zážitky, které je za hledáním vzácnosti na tajemných Starých
zámcích potkaly.
Úkol hlídat hradiště měl i hajný ze Suchdolu. Přišel za dělníky, dřevaři u ohniště a stěžoval si, jak byl správou pokárán, že Staré zámky špatně hlídá. Přitom věděl, že jedna ze tří
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dvojic dělníků sama hledání pokladu propadla a chodila na hradiště kopat. Byli to mladí
lidé, dobří pracanti a tak je hajný nechtěl vrchnosti nahlásit, jelikož by byli jistě propuštěni.
Nechtěl to udělat i proto, že měli početné rodiny. Rozhodl se ale, že pokladokopy trochu
postraší a třeba to pomůže k tomu, že nekalé činnosti zanechají.
V lese nasbíral svítící bukový troud, nařezal z něho kostky a přilepil jednu vedle druhé
na dřevěný oblouk. Ze slabé desky vyřezal lebku kostlivce se dvěma zkříženými hnáty a tenhle
svůj výrobek rovněž svítícími kousky polepil. Když si v noci zkoušel účinek své lsti, zhodnotil.
Jestliže se tohoto nepolekají, pak ničeho na světě!
Hajný požádal dřevorubce Jana, o němž věděl, že umí držet jazyk za zuby, aby mu zjistil,
kdy ti dva mladí na hrad chodí. Ujistil ho, že je neudá, ale chce je jen postrašit. Janova manželka zjistila od ženy jednoho z dobrodruhů, že kopat se půjde v pondělí večer. Jan informoval
hajného, hajný lesního správce, aby si naládoval flintu, že v pondělí půjdou na hradiště.
V pondělí se ke hradu opravdu dva lesní spiklenci ubírali. Hajný nesl strašidelné nářadí,
cylindr z lampy a naládovanou pušku. Myslivec měl rovněž flintu již nabitou. Na hradišti
si v křoví upravili posed a dobře se zamaskovali. Na kopáče čekali dobrou hodinu. Byla
už tma jako v pytli, když uviděli světlo a čtyři osoby. Dva muži nesli krumpáče, jedna žena
dvě lopaty, druhá lucernu, kterou pověsila na strom a hned se pustili do práce. Při práci
nemluvili a hajný zprvu ani nemohl rozpoznat, jestli jsou to ti jeho hříšníci. Když se jedné
z žen zazdálo, že slyšela jakoby zapraskání, chvíli s prací přestali, ale pak se znovu pustili
do díla. Úderem třiadvacáté hodiny strčil hajný do lesníka, aby vystřelil. Výstřel zasáhl
visící lampu, nastala tma a okamžik, kdy hajný vystoupil z keře se svítící lebkou s hnáty.
Kopáči se tak lekli, že ani nemohli zděšením vykřiknout, ale pak se jich zmocnila nevýslovná
panika. Děsivé výkřiky, nářek, úpěnlivé volání všech svatých a pláč žen se rozezněl nocí.
Hajný si přiložil cylindr k ústům a hlubokým hlasem promluvil:
„Volám ze spodu, že nemohu vám dát pokladu z památných důvodů. Abyste ztratili odvahu
a zlodějskou povahu, z hradu vám pomohu, šetřit vás nebudu! ” Nářek a vzlykot přerušila
druhá salva vypálená hajným. Volání světic, svatých, prosby k pánu Bohu všemohoucímu,
to zapůsobilo na lesníky, kteří ve strašení polevili.
Kopáči se téměř po kolenou doplazili domů, na hradišti se nikdy více neobjevili a ostatní
od úmyslu, vydat se na hrad za pokladem zrazovali, jak mohli. Hajný byl spokojený, že mohl
vrchním místům nahlásit, že hrad má od nezvaných návštěvníků klid a on vlastně také. Jak
čas běžel, občas se vyptával na zdraví bývalých kopáčů. Dlouhého věku se prý nedožili, žili
v neshodách a svárech a všelijaké rodinné trampoty je doprovázely.
Olga Hájková
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE VESELICI

Osadní výbor Veselice zve dětí, rodiče, prarodiče i širokou veřejnost na rozsvěcení
vánočního stromečku, které se bude konat v sobotu 26. listopadu na návsi u kapličky.
V programu tradičně vystoupí děti z MŠ Vavřinec a děti z Veselice. Pro zahřátí bude
přichystán teplý čaj a pro dospělé svařené víno. Přijďte společně s dětmi příjemně
prožít první adventní sobotu. Začátek v 15 hodin.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA SUCHDOL
zve na zdobení medových perníků

Hledáte inspiraci na zdobení medových perníčků? Tu spolu s dětmi najdete v sobotu
3. prosince na tradičním předvánočním setkání dětí i dospělých ve společenské
místnosti v Suchdole. Paní Klímová opět napeče výborné perníčky, které provoní celé
setkání a zasvětí nás i do tajů jejich zdobení. Začátek je ve 13 hodin.
Technické sporty Vavřinec

Ve státní svátek 28. 9. 2016 jsme uspořádali plánovanou Drakiádu a střelbu ze vzduchovky
O přeborníka obce. Tentokrát jsme zvolili prostory u vleku. Souběžně s drakiádou probíhala
soutěž o přeborníka obce ve střelbě ze vzduchovky.
Právě proto, že to bylo netradiční místo, museli rodiče s dětmi vyběhnout až na kopec.
Určit, který drak je nejlepší nebo létá nejvýše je složité a tak ocenění si zaslouží všichni.
Zatímco draci létali, probíhala soutěž ve střelbě. Od začátku vedl František Gilar, který byl
na závěr odsunut na třetí místo a přeborníkem obce se po rozstřelu stal Miroslav Kočí před
Jiřím Kakáčem. U žen bodové rozestupy byly větší, vyhrála Leona Dvořáčková, druhá byla
Martina Vágnerová a třetí místo si vystřílela Magda Slouková st. V průběhu odpoledne se
podávala „tradiční“ gulášová polévka, kterou vařil již osvědčený kuchař Miloš Dvořáček.
A opět nezklamal, polévka, přestože byla ve dvou kotlících, málem nestačila. Překvapeni jsme
byli z návštěvnosti, celé odpoledne potěšilo nejen mě, ale všechny organizátory, kteří tento
den připravovali. Hasičům děkujeme za vstřícnost, že přizpůsobili svůj program naší akci.
Výbor TS děkuje všem, kteří se zúčastnili a prožili s námi krásné odpoledne.
Dále do konce roku plánujeme:

30.10.2016 Zájezd za rodákem Josefem Pořízkem do Ježkovic u Vyškova,
který je tam starostou obce. Odjezd je ve 12.30 hod.
27.11.2016 Rozsvěcování vánočního stromu, začátek v 15 hod.
17.12.2016 Výroční členská schůze TS Vavřinec, začátek v 17 hod.
Termín Vánoční dílny bude upřesněn.
Za výbor TS Miroslav Kočí
Ukončení rybářské sezóny na požární nádrži ve Vavřinci

Dne 24.9.2016 se uskutečnilo ukončení rybářské sezóny, kterou pořádal SDH Vavřinec. Bylo
připraveno občerstvení, a to, mimo jiné, uzení kapři, které naložil Josef Vladík a rybí polévka,
kterou uvařil sám porybný. Samozřejmě ryby pocházely z této nádrže. Ráno se sešlo asi 15 rybářů
a začalo se chytat. Zatopilo se v udírně, kterou obsluhoval, jako tradičně, Jan Brzobohatý. V přátelském duchu probíhalo celé dopoledne, čekalo se na prvního chyceného kapra. Ti se ale jako
tradičně zase domluvili a jen se občas podívali nad hladinu a šup zpátky do hlubin. Uzení se pomalu
schylovalo k závěru, kousky už byly krásně zlatavé, těsně před polednem začala udírna vydávat
první pochoutky. Po obědě se přece jeden kapřík chytil; šťastným rybářem byl Roman Přikryl.
Ještě mi dovolte poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli a přiložili ruku k dílu.
S pozdravem Petrův zdar porybný Otomar Kučera
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Podzimní sezóna v TJ Vavřinec

Vážení sportovní přátelé, milí spoluobčané. V těchto dnech se nacházíme v samém závěru
podzimní části fotbalové sezóny. V minulém článku jsem se zmínil o našem sestupu do nižší
soutěže. Tam si první tým vede slušně a patří do horní poloviny tabulky. Novým trenérům
se podařilo tým stabilizovat a adaptovat na nižší soutěž. Zmíněné hráče, kteří přišli v rámci
volného pohybu hráčů, doplnili později Radim Manoušek, který přestoupil ze Šošůvky,
Milan Brichta, Andrej Rek a Jiří Majer z Blanska, Tomáš Voráč z Rozstání. Novými hráči
bez registrace jsou Jakub Kolmačka a Eduard Kyzlink.
Díky početnější soupisce hráčů jsme se tak prozatím vyhnuli loňským problémům
s nedostatkem hráčů, byť v průběhu podzimní části zápasíme s četným zraněním hráčů.
V týmu je také trochu větší konkurence, což zvyšuje soutěživost a snahu porvat se o místo
v sestavě. Výsledkem je více vítězství, zlepšený herní projev i častější úsměv na hřišti
i v hledišti. Zlepšení v tomto směru zaznamenaly oba týmy.
Ve sportovních trénincích pokračuje i mládež, která se před několika týdny přesunula
z našeho travnatého hřiště do tělocvičny v Základní škole ve Sloupě. I nadále se tréninky těší
zájmu mládeže a navštěvuje je okolo dvaceti chlapců i děvčat. Všem našim trenérům, kteří
ještě nemají trenérskou licenci, jsme nabídli možnost školení trenérů absolvovat v závěru
letošního roku, kdy Okresní fotbalový svaz školení pořádá.
Koncem prázdnin jsme se zúčastnili i základního kurzu údržby fotbalových hřišť
a zjištěné poznatky už zavádíme do naší péče o hřiště. Upravili jsme režim závlahy i sečení
hřiště. Zkoušíme aplikaci smáčedel, bojujeme s houbami a před několika dny jsme provedli
pravidelnou vertikutaci. V příštím roce bychom chtěli péči nadále zlepšit a uvažujeme
i o provedení dalších zásahů, neboť samotná vertikutace nestačí.
V letní přestávce jsme se věnovali i opravám ve sportovním areálu. Posílili jsme elektroinstalaci v kabinách tak, aby mohly fungovat dva bojlery bez problémů a provedli jsme
odizolování zamokajícího rohu u klubovny. Do konce roku nás ještě čeká tradiční podzimní
brigáda, při které každoročně provádíme úklid ve sportovním areálu a přípravu na zimní
období. Ta je na programu v sobotu 12. listopadu.
Před několika týdny také skončil provoz v prodejním stánku v parku, kde jsme měli
otevřeno po celé prázdniny a téměř celé září, neboť bylo výjimečně teplé. Všem našim
návštěvníkům děkujeme za projevenou důvěru, výdělek poslouží k zajištění bezproblémového chodu a rozvoje organizace.
Před koncem roku nás čeká nejen závěr fotbalové sezóny, ale také valná hromada Tělovýchovné jednoty. Ta letos proběhne už začátkem prosince, jelikož musíme přepracovat
stanovy TJ tak, aby vyhovovaly novému občanskému zákoníku. Tyto nové stanovy musí
schválit valná hromada a před koncem roku je musíme doručit příslušným státním orgánům.
Proto bych Vás všechny rád pozval do Společenské místnosti ve Vavřinci, kde se 10. prosince
valná hromada v 18 hodin uskuteční. Na výroční schůzi samozřejmě uslyšíte podrobné
informace o celoročním dění v organizaci, a protože termín nekoliduje s vánočními svátky,
těšíme se na Vaši hojnou účast. Sportu zdar a tomu vavřineckému obzvlášť!
Radek Štolpa, člen výboru TJ Vavřinec
- 14 -
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Informace ze spolku PINEC VESELICE

Vážení spoluobčané, vážení příznivci stolního tenisu.
V první řadě bych Vás chtěl informovat o dokončení další etapy rekonstrukce naší herny.
Poté, co jsme v loňském roce opravili podlahu a střechu, jsme se začátkem roku dohodli
s představiteli obecního úřadu, že jménem našeho spolku zažádáme o dotaci z JMK, která by
částečně pokryla náklady na potřebnou výměnu oken a vchodových dveří, které již netěsnily
a byly v podstatě neopravitelné. Tato dotace nám po naplánování a zpracování dokumentace
rekonstrukce byla přiznána v částce, která pokryla cca 50 % rekonstrukce. Zbylou částku
na výměnu oken a dveří hradila obec, za což jí patří náš velký dík. Další náklady, které byly
nutné investovat do naší herny, byly spíše z radostného soudku, protože se jednalo o zakoupení
počítadel a ohrádek na vymezení herního prostoru, které jsou vyžadovány okresním svazem
pro účast našeho „A“ mužstva v nejvyšší okresní soutěži, do které se nám v minulé sezóně
podařilo postoupit.
V aktuální soutěžní sezóně nastupuje družstvo „A“ v Regionálním přeboru I. třídy a v době
vzniku tohoto článku okupuje osmou příčku z dvanácti se ziskem osmi bodů za jednu výhru,
remízu a dvě porážky. Vzhledem k tomu, že mužstvo nastoupilo proti družstvům, které
v uplynulé sezoně bojovaly v první šestce o postup do krajské soutěže, můžeme být s výsledky
celkem spokojeni. Dále budeme bojovat o další body, abychom splnili cíl letošní sezóny, což
je udržení v nejvyšší soutěži. Družstvo nastupuje ve složení: Nečas Martin, Skoták Jiří, Musil
Martin, Fabiánek Jan a případně je doplňováno zkušenějšími hráči z „béčka“.
Družstvo „B“ nastupuje ve IV. třídě a zatím má odehrána dvě utkání se ziskem pěti bodů
za jednu výhru a porážku. Tyto výsledky znamenají v aktuální tabulce sedmou pozici. Cílem
„B“ mužstva pro letošní sezónu je probojovat se do první šestky s možností boje o postup
v druhé polovině sezóny. Družstvo nastupuje ve složení: Straka Josef, Stloukal Pavel, Jarůšek
Josef, Manoušek Radim a Fabiánek Jiří.
Dále bychom chtěli požádat občany našich sloučených obcí a především mládež, která
by měla zájem se aktivně účastnit tohoto krásného sportu a rozšířit základnu našeho klubu,
aby se dostavili na přípravné tréninky, které pro ně budeme pořádat od 9. do 30. listopadu
každou středu od 16:30 do 18:00 hodin v herně stolního tenisu ve Veselici. Další tréninky
budou probíhat po vzájemné dohodě dle zájmu. První „nábor“ tedy proběhne ve středu
9. listopadu od 16:30 hod. Pokud nestihnete tento první termín, můžete se zúčastnit dalších
tréninků, které jsou uvedeny výše. Na trénink,
GB-geodezie, spol. s r.o.
si prosím, přineste vhodnou sportovní obuv,
Jedna z největších zeměměřických firem v ČR s nabídkou
která nezanechává barevné stopy. Pokud
komplexních geodetických prací

Práce v katastru nemovitostí
nevlastníte raketu, bude Vám pro tréninky

Geometrické plány

Pozemkové úpravy

T
echnické mapy
zapůjčena. V případě jakýchkoliv dotazů mě

Geodetické práce ve výstavbě

Speciální práce inženýrské geodézie
prosím kontaktujte na e-mail: necasmartin@

Digitalizace mapových podkladů

Geografické informační systémy - GIS
seznam. cz nebo na tel: 721 095 439. Jedinou
BLANSKO, Smetanova 6
podmínkou účasti je věk minimálně osmi let,
Blažek Leoš
protože v nižším věku bývá problém s výškou
tel. 723 830 686
blazekl@geodezie-brno.cz
hrací desky stolu a s koordinací pohybu.
Martin Nečas, předseda spolku Pinec Veselice
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KALENDÁŘ AKCÍ NA LISTOPAD – PROSINEC 2016

Nábor stolního tenisu ve Veselici ........................................ středa 9. 11. 2016
Pinec Veselice pořádá od 9. do 30. listopadu každou středu v 16:30 nábor.
Bližší informace v článku oddílu stolního tenisu.
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Veselici ...... sobota 26. 11. 2016
Prostranství na nové návsi, začátek v 15 hod.
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci .... neděle 27. 11. 2016
Prostranství u kapličky, začátek v 15 hod.
Zdobení medových perníčků.............................................. sobota 3. 12. 2016
Zdobení medových perníků organizované veselickou knihovnou
ve spolupráci s knihovnou v Suchdolu, začátek ve 13.00 hod.
v místnosti OV Suchdol
Mikulášská nadílka.............................................................. pondělí 5.12.2016
Návštěva Mikuláše se svou družinou v KD Veselice,
program pro děti, začátek v 17.00 hod.
Vánoce v knihovně ............................................................... pátek 9. 12. 2016
Akce pro děti ve veselické knihovně, tvořivá dílna na téma Vánoc,
poslech koled, zdobení vánočního stromku, začátek v 17 hod.
Valná hromada ................................................................... sobota 10.12.2016
Valná hromada TJ Vavřinec, Spol. místnost Vavřinec, začátek v 18 hod.,
Valná hromada ................................................................... sobota 17.12.2016
Valná hromada TS Vavřinec, Spol. místnost Vavřinec, začátek v 17 hod.,
Valná hromada ..................................................................... úterý 27.12.2016
Valná hromada SDH Vavřinec, Spol. místnost Vavřinec, začátek v 17 hod.,
Valná hromada .................................................................... středa 28.12.2016
Valná hromada SDH Suchdol, budova OV Suchdol, začátek v 18 hod.,
Aktuální informace z ObÚ Vavřinec

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

9

8
Soustředění mladých hasičů ve Vavřinci

Střelba ze vzduchovky
o přeborníka obce

10
Drakiáda ve Vavřinci

Zájezd SDH Vavřinec
do Kutné Hory a okolí

11

12

Zájezd členů Veselické kapličky do Loštic a okolí
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