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Vážení a milí spoluobčané,
není to dlouho, co druhou červnovou sobotu P. Karel Chylík, farář římskokatolické
farnosti Sloup, požehnal novému hřbitovu ve Vavřinci. Po více jak deseti letech se tak
podařilo dokončit stavbu, která bude sloužit několika generacím občanů z naší sloučené
obce. I přes slušnou návštěvu veřejnosti na vlastní akci žehnání většina z vás se jí nezúčastnila a hřbitov asi dosud ani nenavštívila. Dovolte mně proto parafrázovat několika
větami část mého proslovu na uvedené akci.
Nebývá v životě obce mnoho událostí, které se stanou historickými. Ale podle mého,
zbudování hřbitova za historické pro naši obec považovat můžeme. Města a obce mají
spoustu, jak zákonných povinností, tak také nevím ani jak to nazvat, snad úkolů, které
jim ale nikdo nenařizuje, ale které spíše vychází z potřeby vyřešit určitou situaci. Jistě
budete se mnou souhlasit s tím, když řeknu, že mezi takovéto úkoly můžeme počítat i to,
že by obec měla vytvořit pro své občany podmínky, které jim umožní uložit pozůstatky
jejich blízkých na důstojném místě jejich posledního odpočinku. Život každého z nás je
provázený jak těmi situacemi příjemnými, tak také méně příjemnými. Tak je to prostě
na tomto světě zařízené a máme jen málo možností to ovlivnit.
Co jsme však ovlivnit mohli, byla realizace záměru zbudování nového veřejného
pohřebiště u nás v obci. Na samém začátku bylo hledání vhodného místa pro jeho umístění.
Po jeho nalezení byl záměr zapracovaný do nového územního plánu, po jeho schválení
jsme nechali vyhotovit projektovou dokumentaci, vyřídili stavební povolení tak, aby
mohla být na jaře loňského roku stavba tohoto areálu firmou Stavkom z Boskovic zahájená
a koncem listopadu dokončená. Letos již jen proběhlo dokončení parkových úprav. Věřte,
že mám velice dobrý pocit z toho, že se nám podařilo tuto stavbu zrealizovat a že jsem
se na tom mohl určitou měrou podílet.
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem nejmenovaným spoluobčanům,
kteří se různou měrou podíleli během těch uplynulých 10 roků na přípravě a dokončení
této stavby.
Dílo tedy bylo dokončeno a mým přáním je, aby se tento areál stal pro ty občany
z Vavřince, Veselice, Suchdolu i Nových Dvorů, kteří tu svoji pozemskou pouť ukončí,
důstojným místem jejich posledního odpočinku.
Další významnou událostí, která proběhla ve Vavřinci v průběhu minulého víkendu,
byla oslava 125. výročí založení místního SDH. O jejich průběhu napoví, především těm
nezúčastněným, více fotografie z oslav umístěné uvnitř zpravodaje. Protože jsem měl
z rodinných důvodů možnost se osobně zúčastnit oslav jen v sobotu odpoledne, dovolte
mně, abych využil této příležitosti a popřál všem členům sboru vše nejlepší, hlavně zdraví,
osobní pohodu a sboru samotnému do dalších let především obětavé funkcionáře.
Závěrem Vám přeji hezké a slunečné léto.
Miloslav Novotný, starosta obce
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 23.4.2018

• Rada obce Vavřinec schvaluje pachtovní smlouvu mezi obcí Vavřinec a Moravským
rybářským svazem, místní organizací Blansko s účinností na od 1.5.2018 do 31.12.2023
a výší nájmu 2 000 Kč/rok nájmu.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1 ve víceúčelové budově ve Veselici s p. Lubomírem Zburníkem, bytem Mikulovice 1, 671 33 Mikulovice, s účinností
od 1.5.2018 do 30.4.2019.
• Rada obce bere na vědomí žádost manželů Dity a Tomáše Minaříkových ze Suchdolu
o odkoupení části pozemku p. č. 791/1, k. ú. Suchdol v Moravském krasu. Současně
ukládá OV Suchdol projednat žádost na jeho nejbližší schůzi a vypracovat k žádosti
písemné stanovisko.
• Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Vavřinec na prodej pozemku p. č. 2061,
k. ú. Vavřinec na Moravě, o což požádala pí. Helena Meluzínová, bytem Vavřinec 104,
který bude sloužit jako účelová komunikace pro přístup k již existujícímu rodinnému
domu manželů Zemanových a současně k novostavbě rodinného domu, jehož výstavbu
žadatelka připravuje na sousedních pozemcích p. č. 2053/1 a p. č. 2053/2.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí zápis ze schůze finančního výboru dne 26. března
2018.
• Rada obce Vavřinec schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,
předloženou společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská
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2681/6, 130 00 Praha 3, jejímž předmětem je souhlas obce s uložením telekomunikačního
kabelu v pozemku p. č. 474/4, k. ú. Veselice na Moravě, který je ve vlastnictví obce.
Kabel bude umožňovat propojení stávajícího optického kabelu vedoucího k objektům
bývalých armádních skladů v lokalitě Stodůlky pod Veselicí s telekomunikační věží
na kopci Podvrší u Veselice.
• Rada obce schvaluje zveřejnění záměru obce na odprodej části pozemku p. č. 2092, k. ú.
Vavřinec na Moravě.
• Rada obce schvaluje rozpočtového opatření č. 1 ve výši 158,8 tis. Kč na straně příjmů
a 172,7 tis. Kč na straně výdajů s tím, že rozdíl ve výši 13,9 tis. Kč bude krytý zapojením
části finančních prostředků ze zůstatku z roku 2017.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 21.5.2018

• Rada obce Vavřinec rozhodla, že záměr obce na prodej části pozemku p. č. 2092, k. ú.
Vavřinec na Moravě, nebude předložený k projednání Zastupitelstvu obce Vavřinec.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu předloženou Jihomoravským krajem na poskytnutí investiční dotace ve výši 220 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje obci Vavřinec,
na pořízení projektové dokumentace na stavbu víceúčelové budovy v Suchdole.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu předloženou Jihomoravským krajem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 40 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje
obci Vavřinec, na spolufinancování provozu TIC Veselice v roce 2018.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice, jejímž předmětem je provedení kabelizované přípojky NN
uložené v pozemku p. č. 181/12 a 847/1, vedoucí ke stavebnímu pozemku p. č. 321/3,
vše k. ú. Vavřinec na Moravě.
• Rada obce bere na vědomí dopis z Jihomoravského kraje, kterým je obci Vavřinec sděleno,
že jí nebylo schváleno poskytnutí dotace na pořízení sakrální plastiky na hřbitov ve Vavřinci,
o kterou žádala v rámci dotačního programu na poskytování individuálních dotací.
• Rada obce bere na vědomí písemné stanovisko stavebního úřadu Blansko, oddělení
územního plánování a regionálního rozvoje k žádosti manželů ing. Jiřího a ing. Lucie
Opustilových, bytem Veselice 66, o změnu územního plánu, spočívající v rozdělení
pozemku p. č. 448/2, k. ú. Veselice na Moravě, za účelem stavby rodinného domu. Současně
nedoporučuje Zastupitelstvu obce Vavřinec žádost o změnu územního plánu schválit.
• Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
obce Vavřinec, okres Blansko.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí stavební povolení na prodloužení vodovodního řadu
v délce 170 m v Suchdole v místní komunikaci vedoucí směrem na Vavřinec na pozemku
p. č 1322, 791/1 a 759/1, vše k. ú. Suchdol v Moravském krasu.
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• Rada obce schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu č. 6/2008, kterým se nájem bytu
č. 5 ve víceúčelové budově ve Vavřinci uvedenou smlouvou prodlužuje do 31.5.2020,
s nájemcem p. Vladimírem Langhammerem, bytem Vavřinec 54.
• Rada obce Vavřinec schvaluje v souladu s § 85 odst. b zákona č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích, v platném znění, peněžitý dar ve výši 2 000 Kč subjektu – Český svazu včelařů
z. s., ZO Sloup, na činnost spolku.
• Rada obce Vavřinec schvaluje v souladu s § 85 odst. b zákona č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích, v platném znění, peněžitý dar ve výši 2 000 Kč subjektu – Myslivecký spolek
Hřebenáč, se sídlem Sloup čp. 1, na činnost spolku.
• Rada obce Vavřinec schvaluje dodatek č. 1 ke SOD č. 03-2018, na akci: „Hudební altán
Vavřinec“, kterým se prodlužuje termín pro dokončení díla do 20.6.2018.
USNESENÍ ZO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 28.5.2018

• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se navyšují příjmy
o částku 273,4 tis. Kč a výdaje o částku 119,9 tis. Kč, s tím, že rozdíl obou částek ve výši
153,5 tis. Kč bude převedený do rozpočtové rezervy obce Vavřinec.
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Vavřinec za rok 2017.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením Obce Vavřinec za rok 2017
s výhradou.
• Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby zajistil dodržování podmínek sjednaných
ve smlouvách o dílo.
• Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce doúčtovat předpis k pohledávce za prodej dřeva
uskutečněného na základě kupní smlouvy ze dne 28.7.2017.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 473/1, k. ú. Veselice na Moravě,
ostatní plocha o výměře 10 m², p. Aloisi Skotákovi, bytem Veselice 87, za cenu 100 Kč/1 m²
pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující. Prodej
za cenu nižší než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého posudku zdůvodňuje tím, že
se jedná o vypořádání dlouhodobého užívacího stavu ze strany kupujícího.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 181/12, ostatní plocha o výměře
19 m², k. ú. Vavřinec na Moravě, dle geometrického plánu č. 341 – 10012/2018, vyhotoveného společností GB – geodezie s. r. o., Smetanova 6, 67801 Blansko, pí. Adolfě
Šebelové, bytem Vavřinec 52, za cenu 100 Kč/1 m² pozemku s tím, že ostatní náklady
spojené s převodem pozemku ponese kupující. Prodej za cenu nižší než je cena zjištěná
vyhotovením znaleckého posudku zdůvodňuje tím, že se jedná o vypořádání dlouhodobého užívacího stavu ze strany kupující.
• Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků v k. ú. Suchdol v Moravském krasu,
a to pozemku p. č. 51/1, zahrada o výměře 791 m², p. č. 1411/1, vodní plocha o výměře
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102 m², pozemek p. č. 51/3, zahrada o výměře 6 m², od p. Františka Skotáka, bytem
Suchdol 6, a současně část pozemku p. č. 53, zahrada o výměře 47 m², od manželů
Františka a Jaromíry Skotákových, bytem Suchdol 6, vše podle geometrického plánu
č. 270 – 10140/2017, vyhotoveného společností GB – geodezie Brno s. r. o., Smetanova
6, 67801 Blansko, to vše za cenu 100 Kč/1 m².
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 759/6, ostatní plocha o výměře
72 m², část pozemku p. č. 836/2, ostatní plocha o výměře 19 m², část pozemku p. č. st. 4,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m², část pozemku p. č. st. 120, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 21 m² a část pozemku p. č. 52/3, ostatní plocha o výměře 12 m²,
vše k. ú. Suchdol v Moravském krasu, podle geometrického plánu č. 270 – 10140/2017,
vyhotoveného společností GB – geodézie Brno s. r. o., Smetanova 6, 67801 Blansko,
manželům Františkovi a Jaromíře Skotákovým, bytem Suchdol 6, 67913 Sloup, to vše
za cenu 100 Kč/1 m². Prodej za cenu nižší než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého
posudku zdůvodňuje tím, že se jedná o vypořádání dlouhodobého užívacího stavu ze
strany kupujícího.
• Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotací níže uvedeným spolkům na činnost
v roce 2018.
Spolek
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vavřinec
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselice
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Suchdol
VESELICKÁ KAPLIČKA z. s.
PINEC Veselice z. s.
OB Veselice z. s.
TJ Vavřinec
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., MO Vavřinec
Svaz žen Veselice, z. s.

Částka
25 000 Kč
10 000 Kč
18 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
23 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč

USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 11.6.2018

• Rada obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště ve Vavřinci, na jehož základě bude možné
s účinností od 1.7.2018 zahájit na veřejném pohřebišti pohřbívání ostatků zemřelých.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu předloženou společností E.ON DISTRIBUCE,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, o převodu práv
a povinností z územního rozhodnutí, na provedení přeložky sloupu NN, v souvislosti
s připravovanou výstavbou nové víceúčelové budovy v Suchdole.
• Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 3/2017/SNB, kterým se
nájem bytu č. 6 ve víceúčelové budově ve Vavřinci uvedeným dodatkem prodlužuje
do 30.6.2019, s nájemkyní pí. Marií Buchtovou, bytem Vavřinec 54.
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• Rada obce Vavřinec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Hřbitov
Vavřinec“, kterým se navyšuje cena díla o částku ve výši 521 159 Kč včetně DPH,
z důvodu provedení víceprací, jako např. zbudování odvodňovací šachty na přípojce
vody, rozšíření stávajícího chodníku, použití kvalitnějšího kameniva a zbudování vyšší
tloušťky podkladních vrstev na zpevněných plochách v areálu hřbitova, apod.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Obecní úřad sděluje, že se mimořádně mění svoz tříděných odpadů
(pytle s plastem a papírem) z pondělí 2. července 2018 na středu 4.7. 2018.

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ VE VAVŘINCI

Vážení spoluobčané,
mnozí z vás určitě zaznamenali, že v sobotu 9. června 2018 bylo oficiálně požehnáno
našemu novému hřbitovu (veřejnému pohřebišti) ve Vavřinci. Této akci předcházela vlastní
kolaudace stavby, jejíž součástí je i přístupový chodník od obce včetně zpevněných ploch
před areálem hřbitova. Hřbitovu požehnal P. Karel Chylík, farář římskokatolické farnosti
Sloup. Nyní tedy již nic nebrání tomu, aby bylo možné zahájit pronájem hrobových
míst a začít na hřbitově pohřbívat. Za tímto účelem schválila Rada obce Vavřinec na své
schůzi 11. června 2018 Řád veřejného pohřebiště Vavřinec, který předtím schválil KÚ
Jihomoravského kraje. Provozovatelem hřbitova je obec Vavřinec a Rada obce současně
schválila i velikost hrobů a urnových míst a současně s tím i cenu za jejich pronájem.
Uvedené údaje najdete níže. Vlastní pronájem hrobových míst bude uzavírán na základě
smlouvy o nájmu hrobového místa na dobu 10 roků. Formulář žádosti bude možné
vyzvednout od pondělí 16. července v kanceláři na ObÚ Vavřinec. Zde bude také možné
se domluvit i na tom, o který z hrobů nájemce bude žádat. Přidělování jednotlivých
hrobových míst bude v kompetenci obce, a to především z důvodu, aby jejich obsazování
bylo postupné. Prozatím nebude možné na hřbitově pronajmout kolumbárium. To bude
teprve zbudované v příštím roce. Řád veřejného pohřebiště umožňuje nájemci zbudování
hrobu a jeho příslušenství nebo urnového místa, jak svépomocí, tak také prostřednictvím
firmy, jež má oprávnění ke kamenickým a zednickým pracem. Další informace k uzavření
smlouvy o pronájmu hrobového místa získá zájemce na ObÚ Vavřinec.
Rozměry hrobových míst:

Cena pronájmu:

Druh hrobu

Rozměr v cm

Druh hrobu

Pronájem za 1 rok

Jednohrob

120 x 250

Jednohrob

70 Kč

Dvojhrob

220 x 250

Dvojhrob

140 Kč

Urnové místo

100 x 100

Urnové místo

40 Kč
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ZPRÁVY Z MK VESELICE
–– LETNÍ RECEPTY ––

Rybíz, letní ovoce našich zahrádek, které je doslova plné vitamínů. Je skvělý v ovocných
salátech, hodí se k masu, dá se z něj vyrobit vynikající džem i sirup. Dobře také snáší mražení, takže ho můžete mít k dispozici po celý rok, třeba do ovocných moučníků. Vyzkoušejte
pár zajímavých receptů (zdroj internet), určitě potěšíte celou rodinu!
Rybíz jako brusinky

Jestli už máte dost klasických zavařenin a kompotů, zkuste si zavařit rybíz s kořením. Hodí
se například k pečenému masu, zvěřině a paštice. Ke svíčkové je lepší než tradiční brusinky.
Svařte 1/4 l vody se stejným množstvím octa, horkým roztokem spařte 1 kg opraných
kuliček rybízu, sceďte je a přesypte do kastrolu. Přidejte cukr a koření (na 1 kg rybízu
počítejte 500 g cukru, kousek skořice, 1 badyán, 5 hřebíčků), podlijte 2 dl vody a duste
10|minut. Pak vyndejte koření, horký rybíz naplňte do nahřátých skleniček, uzavřete víčky
a sterilujte 10 minut při 85 °C.
Nevařená marmeláda z černého rybízu

Na 1 kg omytého rybízu dáme 1 kg pískového cukru. Ovoce vložíme do robotu a mixujeme zhruba 5 minut, pak přidáme 20 dkg cukru, na chvíli opět pustíme robot a po té necháme
stát asi tak 10–15 minut. Tento postup několikrát zopakujeme. Cukr se nesmí dát najednou,
ale po částech a celková doba přípravy je zhruba 2 hodiny. Marmeláda je ve finále hodně
hustá a slupky se úplně rozmixují. Je moc dobrá a plná vitamínů. Skladujte ji v chladu.
Na linecké vánoční cukroví neznám lepší marmeládu.
Čepičkový koláč

25 dkg pískového cukru a stejně tolik másla utřete do pěny spolu se dvěma vejci a třemi
žloutky. Přidáte prášek do pečiva, špetku soli, 40 dkg polohrubé mouky a dopracujete tak, že
přidáte mléko dle potřeby. Těsto se dá ozvláštnit i mletými vlašskými ořechy. Po té se nalije
na plech a do předehřáté trouby se vkládá hustě posypaný rybízem. Po dvaceti minutách
se vyjme a doplní – potře vyšlehaným sněhem z bílků a troškou cukru. Pak zapeče než se
vytvoří růžová čepice.
Švédské masové kuličky s rybízovou zavařeninou

V míse smíchejte 400 g vepřového mletého masa, vejce, najemno nakrájenou cibuli, 85 g
strouhanky a najemno pokrájený kopr. Podle chuti osolte a opepřete. Mezi dlaněmi ze směsi
vyválejte dvacet kuliček velikosti vlašského ořechu. Olivový olej rozpalte v pánvi a pak
na něm nechte ze všech stran zhnědnout masové kuličky. Vyjměte je z pánve a pak do ní
přidejte kousek másla a po jeho rozpuštění vsypte trošku mouku. Opékejte dvě minuty, poté
opatrně vlijte 400 ml vývaru. Nechte patnáct minut vařit do zhoustnutí a pak do omáčky
vraťte masové koule. Ještě chvíli prohřejte a na konec posypte dalším koprem. Podávejte
s bramborovou kaší a rybízovou zavařeninou (dle receptu výše).
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INFORMACE ZE ZŠ SLOUP

Užijte si léto! Příjemnou dovolenou plnou koupání, výletů a sluníčka přejí všem malým
i velkým zaměstnanci ZŠ Sloup.
Přijímačky jsou za námi

I letos čekaly deváťáky povinné státní přijímací zkoušky. Opět se potvrdilo, že naši žáci
jsou na tyto zkoušky dobře připraveni a mohou se všichni těšit na studium v jedné ze svých
vybraných střední škol. Z celkového počtu 42 žáků bude 32 studovat maturitní a 10 učební
obor. Jedna žákyně se dostala na konzervatoř, dvě na školu s uměleckým zaměřením.
Na gymnázia se dostalo 6 žáků.
První třídy 2018/2019

Třídní učitelkou 1. A bude ve školním roce 2018/2019 Mgr. Monika Gregorová (žáci ze
Sloupu, Šošůvky a Němčic). 1. B bude učit Mgr. Marie Koutná (žáci z Vavřince, Veselice,
Suchdolu, Petrovic a Žďáru). V obou prvních třídách bude 20 dětí.
Fyzika v novém

Učebna fyziky je pro školu klíčová ze dvou důvodů – jde o jedinou třídu, kde lze provádět
pokusy a laboratorní práce a je to také jediná učebna, do které se dá současně umístit celý
jeden ročník.
Fyzika je dosud v původním stavu z roku 1982 a kromě drobných oprav nebyla nikdy
rekonstruována. Tomu odpovídá její současný stav, který lze označit za havarijní.
Od roku 2004 jsme nejméně třikrát vypracovali a předložili investiční projekty do vyhlášených výzev. Přestože úspěšně prošly formálním hodnocením, na finanční prostředky jsme
dosud nikdy nedosáhli. Pro informaci – paralelně jsme podali již také pět neinvestičních
„měkkých“ projektů; tyto dosud uspěly všechny.
Nyní se však „zablesklo na lepší časy“. Společně se zřizovatelem připravujeme důležitou
akci – kompletní opravu této učebny. V posledním čtvrtletí letošního roku zde vznikne
pracoviště, ve kterém nebudou chybět nejmodernější učební pomůcky pro výuku fyziky,
chemie i dalších přírodopisných předmětů.
Co budeme vylepšovat v létě?

• Největší akcí, na které se budeme podílet společně s městysem Sloup, je kompletní
rekonstrukce učebny fyziky. V současné době probíhá výběr dodavatele; předpokládaná
hodnota zakázky se pohybuje ve výši 1,6 milionu Kč. Z důvodu kapacit firem se však
předpokládá realizace až v posledním čtvrtletí roku 2018, tedy za plného provozu školy.
• Pokračujeme v postupné výměně nábytku ve třídách. Původní nábytek – opět z roku
1982 – nahradíme novým v budoucích prvních třídách.
• V současné době probíhají jednání o další etapě opravy školního bazénu. Bude třeba
opravit podlahu v bazénové hale. Původní dlažba z roku 1982 již špatně těsní, takže
občas dochází k zatékání chlorované vody do strojovny.
• Mnoho tříd a prostor školy čeká výmalba, na galerii nad tělocvičnou vyměníme linoleum.
• Obnovy se dočká fond učebnic, jednáme o možnosti nákupu dalších interaktivních tabulí,
brzy bude třeba investovat do školní počítačové sítě.
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• Pozitivní zprávou je zvýšení státního příspěvku na provoz škol v ČR, takže na opravy
a rekonstrukce bude k dispozici více peněz.
Matematici uspěli

Ve druhém pololetí jsme zaznamenali několik výrazných úspěchů našich žáků ve vědomostních soutěžích. Nejvíce si považujeme 1. místa Viléma Pořízky a 2. místa Kateřiny Ševčíkové
v okresním kole matematické olympiády, do které se zapojilo celkem 16 škol a 103 žáků.
V květnu jsme pozvali žáky pěti okolních škol na vědomostní soutěže v českém jazyku,
matematice, angličtině a informatice s názvem Cirsiáda. Na www.zssloup.net si můžete
prohlédnout kompletní výsledky. Na stupních vítězů se často umísťovali i žáci ZŠ Sloup.
V tomto období probíhají mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English, do kterých
se zapojují pod vedením učitelů také naši žáci. O výsledcích vás budeme informovat.
Byli jsme v Srbsku

V květnu jsme měli možnost oplatit návštěvu našim partnerům z Osnovna škola Milutin
i Draginja Todorovič v srbském Kragujevaci. V úterý 15. května ráno vyrazil ze Sloupu
autobus s 38 žáky a 5 vyučujícími směrem do Srbska. Cesta proběhla bez problémů, takže
navečer před osmou hodinou jsme byli na místě.
Naši hostitelé připravili pro děti i dospělé skvělý program, kterému letos výjimečně přálo
i počasí. Vrcholem akce byl poznávací výlet do Bělehradu. Užili jsme si vyhlídku z 200 m
vysoké televizní věže, absolvovali plavbu na lodi, prohlídku historického centra města
pěšky i vláčkem a velmi zajímavou prohlídku muzea automobilů. Také ostatní dny pobytu
stály za to. Nechyběla ani sportovní utkání a společné workshopy českých i srbských dětí.
Nás učitele těšil především fakt, že děti byly nuceny celou dobu pobytu intenzivně
komunikovat anglicky. Mladí Srbové jsou totiž v angličtině velmi dobří.
Na závěr jsme naše přátele pozvali na návštěvu Sloupu, která by se měla uskutečnit
na jaře 2019.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy
Z ČINNOSTI SPOLKU – SVAZ ŽEN VESELICE

Vážení spoluobčané.
Chtěla bych vás seznámit s nově založeným spolkem „Svaz žen Veselice“. Rády
bychom navázaly na tradice a soužití v obci a spolupracovaly s jinými spolky.
V minulých letech byly organizace třeba ČSŽ nebo Červený kříž, které udržovaly
tradice, některé fungují dodnes. V dnešní době mají lidé málo času na posezení, zábavu
a činnosti v obci. Chtěly bychom se více seznámit se spoluobčany jak novými, tak usedlíky.
V dubnu jsme pořádaly vycházku po Včelí stezce. Provázela nás s bohatým výkladem
Ivanka Švancarová ze spolku Včela lidem provozujícího Muzeum včelařství. SDH
Veselice nám zajistil občerstvení na hřišti, kde jsme si opekli párky. Potom jsme se
přesunuli do muzea včelařství, kde měly děti připravené otázky o včelách. Sladká
odměna bonbonů ze včelího medu nechyběla. Ukončením bylo spaní v muzeu s bohatou
snídaní, kterou nám svým sponzorským darem věnoval pan Vybíhal. Všem moc děkuji.
Akce byla velice zajímavá a účast hojná.
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V květnu jsme pořádaly Pálení čarodějnic. Pro děti byly připraveny soutěže, střelba
ze vzduchovky a šipkovaná. Odměnou byl poklad, který si děti musely najít. Celá akce
probíhala v hospůdce Na Kasárnách. Pan Zmeko nachystal vatru, do které si děti napíchaly
svoje čarodějnice. Po opečení párků se uskutečnil jako tradičně lampionový průvod.
Děkujeme všem, kteří si udělali chvilku a zúčastnili se.
Do konce toho roku plánujeme další akce, o kterých se dozvíte buď ze zpravodaje
nebo budou ve formě plakátu.
Pokud byste se chtěli stát členy spolku, pište na e-mail: svazzenveselice@seznam.cz
Přeji Vám za celý spolek hezké léto plné sluníčka a bohatých zážitků a dětem hezké
prázdniny
předsedkyně spolku Romana Fabiánková
INFORMACE Z DĚNÍ V TJ VAVŘINEC

Vážení občané, sportovní přátelé!
V těchto dnech již máme za sebou všechny zápasy jarní části fotbalové sezóny a hráči si
užívají zasloužený odpočinek. Po nevydařené podzimní části na jaře zabrali a polepšili si.
Áčko na šesté místo a B tým skončil na místě pátém. S koncem sezóny končí jako trenér
a vedoucí B mužstva Milan Kadlec a tak mu za jeho obětavou práci děkujeme. Ke hledání
vhodných hráčských posil nám ale přibyla starost s hledáním nového trenéra.
Jak jsem už zmínil, hráči předvedli v jarní části výkony zlepšené a ty neunikly pozornosti
okolních klubů. Hned několik hráčů má nabídky odejít jinam, ostatně tak to bývá téměř
každé přestupní období. My bychom ale rádi udrželi kádr pohromadě a zachovali dva týmy
mužů i pro sezónu následující. Zároveň se do klubu snažíme přilákat hráče nové, aby tým
posílili a zvýšili konkurenci. Bota nás tlačí zejména na postu brankáře, který je delší dobu
v Juniorce neobsazen. Už nyní můžeme ohlásit dvě jména v kolonce příchodů. Do klubu se
vrací ze Šošůvky Jan Fabiánek a novou tváří je Michal Skála z Vísek. Oba dva přicházejí
v rámci volného pohybu hráčů, tj. bez potřeby souhlasu původního klubu.
Naši nejmenší byli v jarních měsících také velmi aktivní. Sehráli přátelské utkání
v Olomučanech, kde se rozdělili na tým mladší a starší přípravky. Při odvetě ve Vavřinci
sestavili dokonce tři týmy. Starší a mladší přípravku a předpřípravku. Zároveň se tak hrálo
na třech hřištích. O uplynulém víkendu pak přípravkáři sehráli turnaj v Rájci, kde jim byli
soupeřem Moravská Slavia Brno, Kuřim, Rájec a Šošůvka. V nabité konkurenci získali
další cenné zkušenosti.
V oblastech mimosportovních jsme ve spolupráci s vavřineckými maminkami a SDH
Vavřinec uspořádali dětský den. Nejmenší návštěvníky neodradila ani dešťová přeháňka
a po úspěšném absolvování všech stanovišť je čekala sladká odměna i bonus v podobě
muffinů. Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.
Ve stejný den, jako se odehrál turnaj přípravek v Rájci, jsme provedli na hřišti postřik
proti plevelům. Ošetřeno bylo jak fotbalové hřiště a přilehlé plochy, tak dráha pro hasičský
sport. Když jsme u toho hasičského sportu, v květnu uspořádal SDH Vavřinec okrskovou
soutěž v požárním sportu a štafetu 4 x 100 metrů absolvovali závodníci na hrací ploše
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fotbalového hřiště. Oproti loňsku nastala jedna změna, hasiči totiž vystavěli štafetové
dráhy přímo u hlavní tribuny. Návštěvníci tak mohli přihlížet hasičskému sportu pěkně
z nadhledu a pohodlí tribuny. Hřiště ani tentokráte neutrpělo újmy a není důvod ve spolupráci
nepokračovat i v letech dalších.
Naše žádost na Jihomoravský krajský úřad o poskytnutí dotace na nákup nové sekačky
nám byla opět zamítnuta. V příštím roce tak zkusíme zvážit změnu a třeba požádat o příspěvek na jiné vybavení. Už nyní přemýšlíme nad několika tématy.
Rekordně vysoké teploty nám dělají starosti při péči o hřiště. Jinak je tomu při provozování občerstvení na výletišti. Letos se nám podařilo otevřít stánek včas a tak spoluobčané
zaženou žízeň při posezení na čerstvém vzduchu.
A co nás čeká nyní? V letní přestávce budeme pracovat na transferech hráčů, obsazení
postu trenéra B týmu. Budeme řešit situaci okolo přípravky, jestli přihlásit mistrovskou
soutěž nebo nadále pokračovat v přátelských zápasech. Letní přípravu zahájí fotbalisté
17. července a mistrovskou soutěž tradičně na vavřineckou pouť.
Tak hezké léto!

Radek Štolpa, člen výboru TJ Vavřinec

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ SDH VAVŘINEC

Blíží se nám prázdniny a mladí hasiči mají za sebou perné jaro. Proto mi dovolte, abych
vás seznámil s průběhem jarního období.
Činnost v letošním roce byla zahájena v pondělí 12. února. Scházeli jsme se jednou týdně
ve společenské místnosti budovy MŠ. Starší děti procvičovaly vázání uzlů na čas, k čemuž
vypomohl nově zakoupený uzlový stojan. Mladší pak zdokonalovaly práci s hadicemi a jiné
hasičské úkony.
Již 3. března jsme absolvovali první závody a to okrskovou uzlovačku. Závod byl určen
pro jednotlivce. Nejlépe se vedlo Toníku Moravci a obsadil 9. místo z 31 jednotlivců.
Následovala uzlovačka okresní a to v Šošůvce 7. dubna. Naše družstvo obsadilo 12. místo.
Od 9. dubna jsme začali trénovat venku a to dvakrát týdně na tréninkové trati u hřiště.
S tréninky začala aktivně vypomáhat Michaela Kadlecová. Hlavní náplní tréninku byla
příprava na jarní kolo hry Plamen. 23. dubna proběhly zkoušky z odznaků odbornosti.
Tím jsme splnili část celoroční činnosti. 5. května proběhl 19. ročník soutěže žáků o Pohár
SDH Vavřinec. S menšími problémy při požárním útoku jsme celkově obsadili 10. místo
z 21 družstev, starších družstev žáků se zúčastnilo 13. Tato soutěž byla brána také jako
okrsková a díky rychlým štafetám jsme brali pohár za nejvyšší příčku.
19. května přišlo na řadu dlouho očekávané jarní kolo hry Plamen. Většina dětí z družstva
běžela některé disciplíny poprvé a nervozita byla znát. O to překvapující pak byl celkový
výsledek. Po součtu podzimního kola a celoroční činnosti jsme se vyšplhali na 14. místo
ze 42 družstev.
V neděli 20. května se podívala na start dorostenka Michaela Kadlecová. Jarní přípravu
absolvovala na Těchově a pod vedením Pavla Bezděka ml. byla důkladně připravovaná
na reprezentaci našeho sboru. Na okresním kole se dařilo a Míša si 3. místem vybojovala
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postup na kolo krajské. Toto kolo se konalo 17. června v areálu VUT v Brně. Při velké
konkurenci a získávání nových zkušeností se Míša umístila na 7. místě.
V sobotu 23. června jsme předvedli práci mladých hasičů na výročí založení sboru.
28. června proběhlo předprázdninové zakončení s opečením párků. Jarní část pak bude
zakončena nočními závody v Senetářově 30. června.
Na závěr bych chtěl všem popřát krásné léto a odpočinkové dovolené.
Tomáš Kakáč, vedoucí mládeže
Z ČINNOSTI SPOLKU PINEC VESELICE

Vážení spoluobčané, vážení příznivci stolního tenisu.
Chtěl bych vás informovat o výsledcích našich družstev po ukončení loňské sezóny
a o další činnosti našeho spolku.
Obě družstva nastoupila do sezóny s podobným cílem, a to udržet se v hraných soutěžích a snažit se uhrát co nejvíce bodů. Naše mužstva nastoupila v soutěžích RPI, kde
jsme odehráli druhou sezónu a RPIII, kam se podařilo postoupit v předchozím ročníku.
„Áčku“ se v první polovině sezóny podařilo uhrát body pouze ve čtyřech zápasech
s družstvy z konce tabulky, kdy porazilo družstvo Svitávky a poslední Olešnici. Remízu
uhrálo s Rohozcem a Letovicemi. Tyto výsledky nás řadily na předposlední místo, ale
na vyšší příčky byla minimální bodová ztráta. Ve druhé polovině soutěže si „Áčko“
připsalo čtyři výtězství, ale rozhodla prohra v existenčním zápasu s Letovicemi, která
nás poslala zpět na předposlední místo a následně nasměrovala k sestupu z této soutěže.
Za družstvo pravidelně nastupovali: Nečas Martin, Skoták Jiří, Fabiánek Jan a Musil
Martin.
„Béčko“ zahájilo sezónu ještě hůře, když se podařilo porazit poslední Křetín a uhrát
remízu se Zbraslavcem a Adamovem, což znamenalo taktéž předposlední místo, ale
bodová ztráta byla již větší a dávala pouze malou naději na nápravu v druhé polovině, kdy
„Béčko“ nastupovalo proti soupeřům z dolní poloviny tabulky, která se dělí po polovině
sezóny na horní a dolní šestku. V následujících pěti utkáních „B“ tým přidal k povinné
porážce Křetína výhru s Velenovem, což nestačilo na žádný posun a „Béčko“ zakončilo
sezónu stejně, jako „Áčko“ na předposlední sestupové pozici. Za družstvo pravidelně
nastupovali: Straka Josef, Stloukal Pavel, Manoušek Radim, Fabiánek Jiří a Jarůšek Josef.
V nedávné minulosti se v našem areálu odehrály pouťové oslavy, kterých už tradiční
součástí jsou běžecké závody LESEMPOLEM, kde se naši členové starají především
o občerstvení závodníků i příchozích diváků.
Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelům obce za podporu, bez které by bylo velmi
obtížné udržovat svěřený areál a chod činností našeho spolku.
Martin Nečas, předseda spolku Pinec Veselice
- 12 -

Z dění v MŠ Vavřinec

13

14

15

16

17

20

18

Nový hřbitov ve Vavřinci a jeho žehnání

21

19

22

23

Běh LESEMPOLEM
a Veselická pouť

24
22

27

25

26

29

28

31

32

Oslava výročí 125. výroč

34

35

30

33

čí založení SDH Vavřinec

36

Soutěže hasičů
ve Vavřinci

37

38

40
39

41

Rekonstrukce přístřešku
a napojení vodovodu
na Blansko

42

43

46

44

45

49

48

Svátek matek a Den dětí
ve Vavřinci
47

50

51

červen 2018

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

VESELICKÁ POUŤ S KOTRŽINOU

Veselická pouť pro společenství Kotržiny (složené ze členů SDH Veselice, sportovních
oddílů Pinec Veselice a OB Veselice a dalších dobrovolníků) začala v sobotních ranních
hodinách uspořádáním 6. ročníku běžeckého krosového závodu Lesempolem. Oblíbenost
tohoto závodu mezi dětmi i elitními běžci potvrdila historicky druhá největší účast závodníků ve startovním poli. Tento fakt je největším oceněním všem pořadatelům a to zvláště
s přihlédnutím k obecnému trendu, kdy počty závodníků klesají vlivem množství nově
pořádaných závodů.
Díky páteční práci na trati v lese, kdy bylo potřeba vyčistit trať od zbytků polomů a práci
lesníků, se délky tratí podařilo ponechat po vzoru minulých ročníků.
To, že naše malá vesnice dá dohromady z vlastních zdrojů 19 pořadatelů rozmístěných
po trati a dalších 24 v prostoru cíle, je skvělé. A nejen to. Z vlastních řad je zajištěna
prezentace, vyhodnocení, časomíra a on-line přenos výsledků závodu na velkou obrazovku.
Autorem a provozovatelem programu, umožňující plynulý chod celého závodu, je rovněž
zasloužilý Kotržiňák Tomáš Kozák z SDH Veselice. Díky tomuto programu, společně se
schopností umět zorganizovat velký podnik, jsme už třetí rok pomohli organizaci také
tradičního Běhu Černou Horou (čtvrtého nejstaršího běhu v ČR). Ta nám pak na oplátku
poskytuje pitný režim. Uznáním kvality našeho pořadatelského servisu je pozvání k zabezpečení časomíry na mistrovství ČR veteránů, které proběhne na podzim v Rudici. Podle slov
hlavního organizátora tohoto MČR ho k oslovení přesvědčil hladký průběh našeho závodu,
kde se na vlastní oči přesvědčil, že o zdar svého závodu nemusí mít obavy.
Výroba medailí pro všechny závodníky (letos ozdobené šišky), příprava a značení
celé tratě stojí na kolektivu dobrovolníků pod vedením Kotržiňáka Luboše Němce z SDH
Veselice. ten zde úročí svoji kreativitu, zručnost i zkušenosti z minulých ročníků. Všichni
ostatní pomáhají a odvádí obrovské množství práce, důležité pro konání podniku takového
rozsahu. O tom, že všichni pracují perfektně, svědčí kladné a spokojené ohlasy účastníků,
kteří se k nám opakovaně rádi vracejí.
Po letošním ročníku se dá konstatovat, že konání Lesempolem není jen o závodě vlastním,
ale především o společné práci, která vede k dobrému pocitu. A to z povedeného závodu,
který přináší ovoce v podobě zájmu dětí, mládeže a dospělých o atletiku jako takovou.
Celý den zakončila pouťová zábava s kapelou Silver Band. Po skončení produkce této
legendární kapely nastoupilo společné Karaoke. Pro ty, co seděli opodál a poslouchali zpěv
linoucí se ze tří mikrofonů a velké skupiny zpěvuchtivých hrdel, to po vystoupení skvělé
kapely mohlo sice působit rušivě, ale v davu zpívajících vládla výborná nálada.
V nedělních odpoledních hodinách, tedy v době, kdy jiné roky areál s pouťovými
atrakcemi osiří, jsme uspořádali folkrockové odpoledne s Kotržinou. Na tomto festivalu
vystoupilo šest kapel od těch nejmenších a nejmladších až po zkušené matadory. To, že
šlo o vystoupení toho nejlepšího z našeho kraje, včetně vítěze loňské celostátní Porty, se
potvrdilo vysokou kvalitou celého festivalu. Mezi diváky nechybělo několik vzácných
hostů z řad sponzorů a reprezentantů ultramaratonců, kteří přispěchali ze závodů na 100 km
v dalekém Salzburku přímo k nám. Škoda jen, že počet příchozích místních občanů, včetně
těch ze sloučených obcí, byl oproti očekávání velmi nízký. Tak snad příště?
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Poděkování patří:
Časomíra:

Tomáš Kozák (SDH Veselice, člen společenství Kotržiny), Martin Nečas
(SDH, Pinec Veselice, člen společenství Kotržiny), Jiří Fabiánek (SDH, Pinec
Veselice, člen společenství Kotržiny)
Prezentace a první
Ludmila Kozáková (SDH Veselice, člen společenství Kotržiny), Dagmar
pomoc:
Andrlíková (člen společenství Kotržiny), Karolína Stloukalová (Veselice),
Radka Haasová (člen společenství Kotržiny), Tereza Machačová (člen
společenství Kotržiny), Jaroslava Machačová (člen společenství Kotržiny)
Traťový komisař:
Lubomír Němec (SDH Veselice, člen společenství Kotržiny)
Moderátor:
Zdeněk Přibyl (SC Ráječko)
Rozcestníci:
Bohumil Nečas (SDH Veselice, člen společenství Kotržiny),
Anna Nečasová (Veselice), Jan Bobek Fabiánek (SDH, Pinec Veselice, člen
společenství Kotržiny), Hana Vlk Blažková (člen společenství Kotržiny),
Radim Manoušek (SDH Veselice, Pinec Veselice), Martin Musil (Pinec
Veselice), Tomáš Skoumal (SDH Veselice, člen společenství Kotržiny),
Miloš Straka (SDH Veselice), František Němec (Veselice), Simona Němcová
(Veselice), Ruda Skoumal St. (Veselice), Ruda Skoumal (člen společenství
Kotržiny), Jiří Souček (SDH Veselice), Zdenka Straková (SDH Veselice),
Milan Fabiánek (SDH Veselice), Romana Fabiánková (Veselice), Marie
Fabiánková (Veselice), Aleš Štolpa (člen společenství Kotržiny), Jiří Sotolář
(SDH Veselice, člen společenství Kotržiny)
Občerstvení
Petra Hromková (člen společenství Kotržiny), Erik Hromek (člen společenství
na trati:
Kotržiny)
Parkoviště:
Petra Hromková (člen společ. Kotržiny), Erik Hromek (člen společ. Kotržiny)
Udírna:
Pavel Stloukal (Pinec Veselice), Josef Jarůšek (Pinec Veselice),
Jana Stloukalová (Veselice)
Občerstvení
Josef Straka (Pinec Veselice), Lojza Skoták (SDH Veselice), Milena Kolářová
ve stanu:
(člen společenství Kotržiny)
Zdravá srava:
přátelé zdravé výživy ze Skalice (členové společenství Kotržiny)
Sponzoři přespolní: Trido vrata, CS Systém, Benefit print, pivovar Černá Hora
Sponzoři z místních SK autoservis, MTM Tech s.r.o. a Společenství Kotržiny, složené ze členů
podnikatelů a složek: SDH Veselice, oddílu Pinec Veselice, oddílu OB Veselice a dobrovolníků
Hudebníci:
Aleš Petržela s kapelou, Šnek s kapelou, skupina Quapla, skupina Hovaduo,
skupina Ňufáci a skupina Gustavo Rojo
Fotograf,
Miloš Novotný (starosta obce), Daniel Orálek (ultramaratonec reprezentant,
čestný host:
vítěz druhého ročníku Lesempolem)

Jiří Skoták st., (ředitel závodu Lesempolem, Pinec Veselice, člen společenství Kotržiny)
Výsledky jednotlivých kategorií 6. ročníku běhu LESEMPOLEM, který se uskutečnil
v sobotu 16. června 2018 ve Veselici v okolí rozhledny Podvrší
Přípravka (kluci 2007 – 2008 – 7 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Ellinger Denis
ASK Blansko
2. Worbis Radim
Kotvrdovice
3. Šafránek Jáchym Elite sport Boskovice

600 m
Čas běhu
00:02:03
00:02:07
00:02:08

Přípravka (dívky 2007 – 2008 – 11 startujících)
600 m
Pořadí / Jméno
Oddíl
Čas běhu
1. Šamšulová Martina Elite sport Boskov./Letov. 00:02:03
2. Kniesová Lucie
AK Blansko Dvorská
00:02:04
3. Jančaříková Karolína VSK UNI Brno
00:02:05
10. Vybíhalová Nikola OB Veselice
00:03:01
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Svišti (kluci 2009 – 2010 – 13 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Dostál Dominik
Elite sport Boskovice
2. Rozkošný Jakub
Lelekovice - biatlon
3. Lachman Vojtěch Letovice
10. Jarůšek Alex
Veselice
11. Ondroušek Petr
OB Veselice

200 m
Čas běhu
00:00:29
00:00:29
00:00:30
00:00:38
00:00:39

Svišti (dívky 2009 – 2010 – 9 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Jandáková Zuzana ASK Blansko
2. Meluzínová Nela
Elite sport Boskovice
3. Hegedüšová Simona Elite sport Boskovice
6. Horská Nikol
OB Veselice
9. Sotolářová Barbora OB Veselice

200 m
Čas běhu
00:00:32
00:00:33
00:00:33
00:00:37
00:00:39

Svištíci (kluci 2011 a mladší – 13 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Martinek Lukáš
Těchov
2. Kacetl Richard
Těchov
3. Korgo Matouš SPORT Max Training J. Kohut
5. Sotolář Adam
OB Veselice
6. Ondroušek Felix
OB Veselice
11.Novotný Jan
Nové Dvory
12.Novák Max
Suchdol

100 m
Čas běhu
00:00:18
00:00:18
00:00:18
00:00:19
00:00:20
00:00:23
00:00:23

Svištíci (dívky 2011 a mladší – 13 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Skořepová Sofie
Elite sport Boskovice
2. Černá Adéla
Blansko
3. Vybíhalová Denisa OB Veselice
12. Novotná Alžběta Veselice
13. Ondroušková Eva OB Veselice

100 m
Čas běhu
00:00:17
00:00:19
00:00:19
00:00:35
00:00:38

Mladší žáci (2005 – 2006 – 5 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Charvát Matyáš
Elite sport Boskovice
2. Kroupa Kryštof
ASK Blansko Dvorská
3. Jančařík Tomáš
VSK UNI Brno

1 350 m
Čas běhu
00:05:55
00:05:58
00:06:15

Mladší žákyně (2005 – 2006 – 3 startující)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Křížová Viktorie
Elite sport Boskovice
2. Matušková Julie
ASK Blansko
3. Dobrovská Lucie
AK Blansko

1 350 m
Čas běhu
00:06:37
00:06:45
00:06:48

Starší žákyně (2003 – 2004 – 1 startující)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Kubínová Adéla
Elite sport Boskovice

1 350 m
Čas běhu
00:06:56

Starší žáci (2003 – 2004 – 4 startující)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Dobrovský Michal Biatlon Blansko
2. Malits marek
ASK Blansko
3. Dvořák Tomáš
Kulířov

1 350 m
Čas běhu
00:05:51
00:06:44
00:07:11

Junioři (1999 – 2002 – 1 startující)
5 000 m
Pořadí / Jméno
Oddíl
Čas běhu
1. Říha Jaroslav UNI Brno/Újezd u Černé Hory 00:23:25
Ženy (1979 – 1998 – 10 startujících)
10 000 m
Pořadí / Jméno
Oddíl
Čas běhu
1. Poláchová Lenka Horizont Kola Novák Blansko 00:44:32
2. Kriklová Alena
Jaroměřice
00:47:09
3. Klepalová Kamila Perun Team Blansko
00:48:07
Ženy V1 (1969 – 1978 - 8 startujících)
10 000 m
Pořadí / Jméno
Oddíl
Čas běhu
1. Kakáčová Jana Elite Sport Max Training Blansko 00:49:52
2. Ondroušková Ivana Blansko
00:51:45
3. Polášková Martina Blansko
00:58:56
Ženy V2 (do 1968 - 3 startující)
1. Žákovská Alena Horizont Kola Novák Blansko
2. Jalová Margita
Elite Sport Boskovice
3. Klepalová Lenka
Perun Team Blansko

10 000 m
00:58:21
01:00:33
01:17:02

Muži (1979 – 1998 - 19 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Grü Vojtěch
Elite sport Boskovice
2. Beneš Petr
Blansko
3. Šindelář Ondřej
Elite sport Boskovice
6. Fabiánek Jan
Veselice
12. Novák Pavel
Suchdol
16. Fabiánek Filip
OB Veselice

10 000 m
Čas běhu
00:38:27
00:44:57
00:45:05
00:49:05
00:54:29
00:57:52

Muži V1 (1969 – 1978 – 17 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Široký Stanislav
AK Blansko Dvorská
2. Hrnčíř Tomáš
Řicmanice
3. Jančík Tomáš
Elite sport Boskovice
7. Sotolář Stanislav OB Veselice
8. Horský Radek
OB Veselice

10 000 m
Čas běhu
00:40:11
00:41:22
00:42:51
00:46:55
00:47:33

Muži V2 (1959 – 1968 - 13 startujících)
10 000 m
Pořadí / Jméno
Oddíl
Čas běhu
1. Dvořáček Jiří Elite Sport Max Training Petrovice 00:41:46
2. Grün Gustav
AV Okrouhlá
00:45:09
3. Bachratý Pavel
Blansko
00:46:11
Muži V3 (do 1958 - 7 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Svoboda Pavel
TJ Sloup
2. Šperka Oldřich
Jedovnice
3. Petřek Zdenek
Sokol Bohuňovice
- 15 -
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1378 – 2018 • 640. VÝROČÍ OBCE VAVŘINEC

Pokračování z minulého zpravodaje
Slavit či neslavit? Rozhodně připomenout! Bylo by nedůstojné opomenout Vavřinecké
důležité a pamětihodné události z let 1318 až 2018.
1793 – Tohoto roku patřilo Vavřinecké vsi 230 jiter vlastních pozemků v těchto tratích:
na Rovných, nad Žleby, Humna, Žlíbek, Zdubina, Vrbky, Zdálky Čtvrtě, Příčné a Hájce.
Úroků platili Vavřinečtí poddaní o sv. Jiří 6 zlatých a 58 krejcarů, o sv. Václavu 7 zlatých
a 36 krejcarů, 38 slepic a 2 kopy vajec.Robotovalo 5 sedláků s potahem 3 dni a 12 podsedků
3 dny týdně pěšky.
1799 – Poslední vůle Matouše Nečase, podsedka z Vavřince č.12, který zemřel 2.února 1799
Poručení Matóša Nečasa na obci vavřinecké, jeho manželce a jeho dětům.
Žena Anna do své vůle bode hospodařit, dež be se jí nelíbilo, má si vzít véměno: ho Zdobine
pod cesťo na 1 měřico, ho Zdálek 6 achtlů. Hospodář to véměno má dělat, krávo si živit vona.
Synovi Janovi gront, von z toho gronto splácet předně. Matce pohřeb vypravit – 5 zlatéch, na
dlohe Tomášovi Ševčíkovi ve Sloupě 19 zl., Marině 5 zlatéch rénskéch a 1 krávo, Antošovi
5 zl., Anně 5 zl., Frantovi 5 zl., Františce 5 zl., Josefovi 5 zl., Karlovi 5 zl. Na gront zvostává
20 zl. a 1 kůň za 15 zl., 1 kráva za 15 zl., 1volek za 15 zl., 1 jalůvka za 4 zl. Zvostává při
hospodářství vůz a ploh, brána, pila, sekyra, moteke, to Jankovi všecko ke gronto.
Jakub Trávníček – rychtář, Karel Jarůšek – svědek, František Slóka – svědek.
1803– 1815

Napoleonské války byly nekonečnou řadou válečných konfliktů a skončily porážkou
Napoleona v bitvě u Waterloo r.1815. Nesmyslná válka velmi ovlivňovala také život všem
prostým venkovanům z Vavřince a okolí. Od 10.12 1805 do konce ledna 1806 byla jedna
francouzká posádka v Rájci a všechny okolní obce tam odváděly potraviny. Vše bylo pod
dozorem a volně se mohlo pohybovat jen na vojenský pas. Adamovské i Blanenské hamry
pracovaly naplno na různé válečné výrobě. Samotní dělníci měli plat jen 18 krejcarů denně.
Stěžovali si, že nemohou být z toho živi a raději že půjdou k dobře placenému vojsku.
Ve válečné době stála 1 libra (neboli funt -0,56 kg) masa 17 krejcarů, 1 libra kávy 6 zlatých,
1 libra cukru rovněž 6 zlatých, vysoké boty 40 zlatých. V r. 1809 byly konány první povinné
odvody k zeměbraně, do té doby se na vojnu chytalo. Každý hospodář musel předvést syna
od 18 roků a kdo byl tažen losem, musel na vojnu. Bylo též možno z této vojenské povinnosti
se vyplatiti, ale musel za sebe druhého nováčka dovést a ještě zaplatit 130 zlatých. Nováčci
byli cvičeni doma a po výcviku nastoupili k landvérům do Brna, kde vyfasovali mundur
perníkové barvy, pitvorně ušitý. Po bitvě u Wagramu dorazili do Rájce první Francouzské
oddíly generála Montebru a po něm oddíly generála De Alton.
Z okolních obcí odváděly se opět potraviny jako před několika léty, rovněž tak píce a rekvírovány byly koně. Vojsko se zde zdrželo až do konce října 1809. Za Napoleonských válek
bylo zraněno nebo zahynulo mnoho mladých a nevinných Vavřineckých vojáků. Uvádím
jen ty, které se podařilo vypátrat z různých dochovaných archivních materiálů. Prokop
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Josef z Vavřince, který sloužil u pěšího pluku ,,Rajský z Dubnic“ střelen byl do nohy,
když bojoval u Lipska. Prodělal válečná léta 1813 – 1815 a po zranění se léčil v pražské
nemocnici Invalidovna.
Úmrtní listy: Zouhar Matouš z Vavřince č. 4 (u Kašparů) sloužil u pluku Baron Reiský,
infaterist (pěšák), stár 20 roků, katolík, zemřel v nemocnici na vysílení 23.12 r. 1809
ve Skalici na Slovensku. Potvrzení o úmrtí bylo zasláno z Uherských Košic až roku 1818.
Kakáč Jakob Vavřinec č. 11 (u Petrů) pěšák sloužící u regimentu Reiský kompanie 7, stár
20 roků, zemřel u Verony v Itálii v polním lazaretě 31.3. 1814. Ještě se dovídáme o bývalých
vojínech sloužících v roce 1811. Kučera Josef z Vavřince, stár 23 roků odveden r.1809,
sloužil u setniny Caldara. Trávníček František stár 22 roků sloužil u setniny Weber a Straka
Martin, Vavřinec č. 15 syn hostinského, stár 24 roků sloužil též u setniny Weber.
1848 – Zrušení roboty. Na bývalou robotu, kterou byli naši předkové zavázáni na panstvích,

kde bydleli, máme jen mlhavé vzpomínky. Čím větší odstup let je od doby jejího zrušení,
tím více na ni zapomínáme. Byla to doba nevolnictví a poroby našeho zemědělského lidu.
Rolnický lid byl zotročen, byl jen zbožím, se kterým si majitel panství mohl nakládati, jak
chtěl. Není divu, že se lidé bouřili proti svému zotročení. V r. 1848, kdy vládl císař Ferdinand Dobrotivý, vyvrcholily boje za změnu ústavy a nastával obrat i v otázce svobody.
Nově zřízený 268členný Moravský zemský sněm, který se skládal z poslanců velkostatků,
měst, olomouckých vysokých škol a venkovských obcí, navrhnul císaři usnesení sněmu
o zrušení roboty, desátků a naturálních dávek. Císař Ferdinand Dobrotivý schválil usnesení
sněmu o zrušení roboty 26.6.1848. Tak si pomohla Morava sama na svém sněmu od roboty
a desátků, do té doby, jako jediná ze všech zemí Rakouska. Z našeho okolí pro zrušení
roboty také hlasoval poslanec Josef Vaněk, rolník z Ostrova u Macochy.

1849 – Po r. 1849 dochází k novému správnímu zřízení, jehož základem se stal politický
okres, řízený okresním hejtmanem, se sídlem v Boskovicích. Správu obce Vavřinec začal
vykonávat starosta spolu s obecním představenstvem a ve vyšší instanci okresní hejtmanství
v Boskovicích, okresní soud v Blansku, berní úřad v Boskovicích a od r. 1870 i okresní
školní rada v Boskovicích. Do té doby měl ve Vavřinci větší důležitost rychtář, ustanovovaný
velkostatkem v Rájci, kde bylo sídlo panství a kterému Vavřinec byl poddán a povinnen
robotou. Tam se dříve chodilo na zámek či na kancelář. Obecní rychtář chodíval týdně
k raportu a přijímal rozkazy ohledně roboty, tam pudmistr odváděl vybrané daně (kontribuci)
tam v drábovně (kulatá věž naproti kostelu) bývali trestáni sedláci a zavíráni do šatlavy.
Tyto a podobné útrapy skončily zánikem rájeckého panství.
Do Rájce se ale započalo chodit z jiného důvodu a to dokončení a zprovoznění železniční
trati z Brna do Prahy. Stavba byla dána do provozu 1.1.1849 a stála 8 991 504 zlatých a také
si vyžádala 20 lidských životů při různých pracích. Tehdy každou neděli putovaly houfy
zvědavců ne-li přímo k nádraží tedy aspoň nad zámek, aby spatřily ten nový div „mašino“,
řadu vozů z nichž první chrlil mocné mraky kouře a ty ostatní vozy táhl. Staří lidé při
příjezdu vlaku, jemuž říkali ohnivý lucifer, klekali na kolena a křižovali se. Však také bylo
málo lidí, kteří hned první roky překonali strach a odpor, aby se pustili ,,mašinou“ do Brna,
také ta cesta z Rájce do Brna stála hodně, celý 1 rýnský zlatý.
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1871 – Dům č. 5 – obecní pastouška, byla rozdělena na dvě části, průčelí si zakoupil od obce

v roce 1882 Juda Fein a zřídil v ní obchod, později i pražírnu kávy.

1886 – V létech 1885– 1886 byla vystavěna dvoutřídní škola pro Vavřinec a přiškolen byl
Suchdol a Veselice. Školu postavil boskovický stavitel František Šteigr za 12 013 zlatých.
Prvními učiteli byli Jan Kreisl, provizorní učitel ze Sloupu a Josef Klimecký nadučitel
a počet žáků se pohyboval kolem 200. Do první světové války působilo nebo vyučovalo
ve vavřinecké škole 16 učitelů a 6 učitelek a již tehdy byla c.k. okresními školdozorci kladně
hodnocena a měla dobrou úroveň. Podrobněji příště, jelikož školní kronika na zdejší škole
od počátku až do roku 1916 nebyla vedena.
1887 – Na jaře roku 1887 potkalo naši obec neštěstí. Vypukl velký požár a vyhořelo 8 vedle

sebe postavených selských usedlostí, od č.1, tehdy u Musilů až po č. 39, tehdy Moravcovy.

1891 – Obecní volby ve Vavřinci březen r. 1891

Starosta: Jan Kakáč, rolník č.37, radní: Matěj Trávníček, rolník č 8, Josef Jarůšek rolník
č. 18, obecní výbor: Josef Ševčík rolník č. 6, Josef Klimecký, nadučitel, František Ševčík,
rolník č. 26, Blažej Ondroušek, rolník č. 9, Karel Moravec, rolník č. 39, Jan Vais, kovář č. 33.
Náhradníci: Josef Kakáč, rolník č.11, Vincenc Mikulášek, rolník č. 12, Alois Šebela, rolník
č. 22, František Kakáč, rolník č. 17, Josef Hudec, rolník č. 21.

1893 – Založení hasičského sboru ve Vavřinci bylo reakcí na opakující se požáry. Tehdejší

obecní funkcionáři (všichni jsou vyjmenováni v předchozím odstavci r. 1891) měli společně
z nadučitelem Josefem Klimeckým největší podíl na založení a rozvoji hasičského sboru
ve Vavřinci. Hasické potřeby a první stříkačka byly zakoupeny obecním představenstvem
z peněz získaných z odprodeje obecních pozemků na stavby nových domů a byly věnovány
nově založenému sboru dobrovolných hasičů.

Lidová rčení našich předků a pranostiky lidu

V létě dělej, v zimě vzdělávej
ČERVEN

V červnu deštivo a chladno, způsobí rok neúrodný snadno.
Hřmí-li v červnu, bude dobré obilí, ale dobytek bude metati a lidé mříti.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
V červnu rojení, nestojí za zvonění.

ČERVENEC Červenec žně žita a též višně k sobě přivítá.
Prší-li na Marie navštívení, 40 dní deště konce není.
Svatá Markéta vede žence do žita.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Sv. Anna chladno z rána.
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Z počátku-li srpen hodně hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Kde stoklasa, má chléb pán i chasa, kde metlice, nemá ho hospodář, ni slepice.
Krásně-li o sv. Vavřinci a Bartoloměji, na dobrý podzim měj pevnou naději.
Vavřinec ukazuje, jaká jeseň nastupuje.

Pokračování příště.

Burget Rostislav st.
HISTORIE VESELICKÝCH RODŮ

Cílem tohoto článku je seznamit s historií jednotlivých rodů, jejichž příslušníci žili
a hospodařili ve Veselici. Informace se týkají období od začátku 17. do konce 19. století.
Obsahuje i údaje o tom, které další domy v uvedeném období zbudovali. Pro lepší orientaci
je zde umístěná i mapka, v níž jsou jednotlivé zemědělské usedlosti v obci vyznačené. Tato
první část obsahuje informace o rodu Stloukalů. Skotáků, Urbanů, Hrazdírů a Šenkýřů.
Vůbec první písemný doklad o existenci Veselice nacházíme v listině olomouckého biskupa
Bruna z roku 1267. Olomoučtí biskupové byli totiž vlastníky území v okolí středověkého
hradu Blansko a podle uvedené listiny k hradu patřilo městečko Blansko a majetky ve vsích
Češkovice, Suchdol, Vilémovice, Veselice, Neradice, Bezděčice… a dalších. Další historický
dokument, jímž je soupis majetků na tomto území z doby nástupu biskupa Konráda z roku
1318, zvaný „Blanenský majetek“ dokládá, že ve Veselici půdu obhospodařují Ondřej
(Andreas) na 1,5 lánu, Bedřich (Fricko) na 2 lánech, Znata (Zisnata) na 2 lánech a Vaněk
(Vanko) na 1 lánu. Další informace o obyvatelích ve Veselici poskytuje tzv. Lánový rejstřík
z roku 1675 (dále jen LR). Jedná se o nejstarší moravský katastr poddanských usedlostí
a pozemků, z nichž se platila daň tzv. berně. Poskytuje v podstatě informace o hospodářích
na zemědělských usedlostech a najdeme zde také informace o příjmení a jménu držitelů
jednotlivých usedlostí (lán, pololán, čtvrtlán, chalupník, zahradník apod.), ale také výměru
polností, které k usedlosti náležely v roce 1675. Současně ale poskytuje také případně i informace o předešlém držiteli z roku 1657. Lánové rejstříky vznikly jako reakce na následky
třicetileté války (1618– 1648) s jejími průtahy vojsk, požáry, hladomory, morem, bídou,
velkou úmrtností a Turky s Tatary, přitáhlými v 60. letech 16. století, kdy zůstaly obrovské
plochy neobdělávané půdy. Lánové rejstříky měly sloužit vrchnosti k získání informací
o tom, kolik, kde a jaké polnosti jsou a nejsou pusté, aby vrchnost mohla efektivně vybírat
daně. Aby byly zajištěny daně, které měla jednotlivá panství či vesnice odvádět, bylo nutné
obsadit pusté pozemky novými hospodáři, ke kterým byla vrchnost mnohdy shovívavá
a v prvních letech, než se hospodářství vzpamatuje, požadovala nižší daně, než by tomu
jinak bylo před válkou.
Z tohoto dokumentu je zřejmé, že ve Veselici v té době nebyl žádný ze 4 pololánických
gruntů pustý a hospodařili na nich příslušníci rodu Martina Stloukala (dnes čp. 4), Blažeje
Urbana (dnes čp. 3 a 10), Josefa Hrazdíry (dnes čp. 1 a čp. 12) a Ondřeje Nečase (dnes
čp. 8), ale mimo uvedených pololánů zde hospodařil i čtvrtláník Adam Kudla (dnes čp. 2)
a jeden tvz. chalupník bez půdy, kterým byl Jakub Nečas (dnes čp. 11).
Dovolte, abych objasnil, jak jsem došel k tomu, na kterých usedlostech jednotlivé rody
žili a hospodařili. Nejdříve bych chtěl poznamenat, že k očíslování jednotlivých domů
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došlo na základě císařského nařízení vydaného Marií Terezií v roce 1770. K vlastnímu
očíslování jednotlivých domů však došlo až na jaře roku 1771 a do té doby byly v různých
rejstřících a katastrech, sloužících k evidenci půdy, jednotlivá hospodářství vedena pod tzv.
držebnostním číslem.
Pod držebnostním číslem 1 byla v minulosti vedená usedlost mající dnes čp. 4, kde je v LR
uváděný hospodářem Martin Stloukal. Jeho mužští následovníci na tomto gruntu působili
minimálně od roku 1657 až do roku 1871. Toho roku si Mariánu, dceru Antonína Stloukala,
posledního majitele usedlosti tohoto příjmení, vzal Josef Skoták z veselické usedlosti čp.
24. Stloukalové během svého působení ve Veselici založili i zemědělskou usedlost čp. 10
a čp. 23, ale i další domy jako např. čp. 6, 15, 19, 22 a 29. V čp. 23, kde se dosud přezdívá
„Dolní Stlókalovi“ žijí Stloukalové dosud.
Zmíněný rod Skotáků se do Veselice dostal ze Suchdolu. Zajímavý údaj o výskytu tohoto
příjmení, ale nejen jeho, na území České republiky najdeme na webu www.kdejsme.cz,
z něhož se dozvídáme, že tohoto příjmení je nejrozšířenější na okrese Blansko. Nejstarší
dochovaný písemný záznam o tomto příjmení nacházíme v LR, kde je v obci Suchdol jako
„zahradník“ uvedený Jan Skoták a potom ještě v Ráječku, kde hospodařil na pololánu
Valentin Skoták (Vala Skotáků). Předchůdce dnešních příslušníků rodu Skotáků, kteří dosud
ve Veselici žijí, byl Blažej Skoták, který se v roce 1738 přiženil na usedlost mající dnes čp. 8.
Vzal si Mariánu, dceru Vavřince Nečase, který na této usedlosti hospodařil po smrti Ondry
a Mariány Nečasových. Zmíněný Blažej Skoták byl vnuk „suchdolského“ Jana Skotáka.
Pocházel z početné rodiny Jiřího Skotáka, který měl se ženou Ester, roz. Rybářovou ze
Suchdolu, celkem 8 dětí. Na usedlosti čp. 8 (držebnost č. 4) hospodařily po Blažejovi další
3 generace jeho následovníků (Matyáš, Jan, Antonín). Jelikož se jim pololánová usedlost
stala malou, tak cca v roce 1834 staví Antonín dům čp. 24, v němž později žil jeho syn Jan.
Informace o spojení Stloukalů se Skotáky v roce 1871 je zmínka výše. Za necelých 150 roků,
co na usedlosti čp. 4 Skotákové žijí, se zde vystřídalo již dalších 6 generací tohoto rodu.
Dalším rodem byli Urbanové, kteří ve Veselici působili oproti Stloukalům mnohem
kratší dobu. Jednalo se o časový úsek v letech 1667– 1684. Přesněji řečeno, v uvedeném
období se zde rodičům Blažeji a Dorotě narodilo celkem 9 dětí. Bohužel další informace
o nich nenacházíme, a to ani v matrikách, což naznačuje, že Veselici opustili někdy koncem
17. století z dosud neznámých důvodů. Urbanové žili na gruntu dnes označenému čp. 10
(držebnost č. 2). Tato zemědělská usedlost byla na začátku 18. století rozdělená na dva tzv.
podsedky. V Rektifikačních aktech z roku 1749 jsou jako hospodáři, na takto vzniklých
2 menších hospodářstvích, uvádění Matouš Nečas (dnes čp. 3) a Říha Stloukal (dnes čp. 10),
tedy opět příslušníci místních rodů.
Dalším rodem působícím ve Veselici byl rod Hrazdírů. V LR je Josef Hrazdíra (Hrazdil)
vedený jako hospodář na půllánové usedlosti (dnes čp. 1) a jejich přítomnost ve Veselici
dokládají i matrika narozených a zemřelých. Ve Veselici působili minimálně od roku 1651
do roku 1718. V červnu uvedeného roku je však v matrice zemřelých zápis o úmrtí Josefa
Hrazdíry. Ten společně s Mikulášem, Šimonem a Matějem, který byl asi jejich otcem, jsou
uvádění v matrice narozených jako otcové dětí. Zápis obsahuje i poznámku cituji: „od kusu
při střelbě na slavnost, usmrcen, starý 40 let!“ (Slovo kus mohlo být asi dělo nebo moždíř,
které mohly být použité snad na slavnosti letnic, což je svátek 50 dnů po Velikonocích).
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Jeho skonem tento rod ve Veselici pravděpodobně také skončil, nebo alespoň jeho mužští
příslušníci, neboť o nich později v matrikách nenacházíme více informací. Najdeme tam
jen informaci o sňatku Josefovy dcery Kateřiny, provdané do Dolní Lhoty za Stanislava
Molla. No a ještě jeden zajímavý zápis nás informuje o sňatku dcery Jiřího Hrazdíry
Ludmily v roce 1710, s Vítem, synem Jana Šenkýře. Tím se dostáváme k dalšímu rodu,
který ve Veselici působil.

Příslušníky rodu Šenkýřů registrujeme ve Veselici minimálně od roku 1680. Prvně zmiňovaným je Jan, kterému se s manželkou Zuzanou ve Veselici narodilo celkem 8 dětí, ale Jan celkem
brzy zemřel – 1703 (49 roků) a Zuzana – 1713 (60 roků). Jan je uvedený v Urbáři z roku 1696
jako hospodář na půllánové usedlosti mající dnes čp. 1. Vedení hospodářství po Janovi převzal
pravděpodobně jeho syn Vít, což však nemáme doloženo. Vít zemřel v roce 1758 ve věku
75 roků. V Tereziánském katastru z let 1741– 1748 je jako hospodář na této usedlosti uvedený
jeho syn Jakub, který však také brzy umírá – 1761 (46 roků). Jeho odchodem se půllánový
grunt pravděpodobně dostává do problémů, což vyvrcholí až v jeho rozdělení na 2 čtvrtlány
někdy v roce 1770. Jako další mužští příslušníci rodu Šenkýřů jsou v matrice narozených,
coby otcové dětí, uvedeni další Janův syn Bartoloměj, ale vedle něj i další Bartoloměj, jež
byl synem Víta. No a poslední zmínku o příslušníku tohoto rodu, Karlovi, synovi zemřelého
Bartoloměje Šenkýře, nacházíme v matrice oddaných v zápise z roku 1778, který se oženil
s Annou Nečasovou z Těchova. Jak Hrazdírové, tak Šenkýřové tedy hospodařili ve Veselici
původně na pololánu, dnes označeném čp. 1. Rozdělením tohoto pololánu byl nově vzniklý
druhý čtvrtlán označený čp. 12. Jeho existenci nám dokládá již Josefínský katastr z roku 1789,
tedy nedlouho po očíslování jednotlivých usedlostí čísly popisnými. Z tohoto důvodu také
nezapadá do číselné řady mezi čp. 1 a čp. 2, byť se mezi těmito usedlostmi fyzicky nachází.
V uvedeném roce 1789 je jako jeho majitel uvedený Matěj Nečas.
Pokračování příště
Novotný Miloslav
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Jedna z největších zeměměřických firem v ČR s nabídkou
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Práce v katastru nemovitostí
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BLANSKO, Smetanova 6
Blažek Leoš
tel. 723 830 686
blazekl@geodezie-brno.cz
www.geodezie–brno.cz
VČELÍ PRODUKTY

Vilém Mrštík: Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně
bude objevovat.
V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili informace z publikace Včelí produkty s podtitulem Ve výživě člověka a v lékařství, kterou sestavil MUDr. Bohuslav Handl, bývalý
primář na chirurgickém oddělení nemocnice v Boskovicích. Jedním ze včelích produktů
je i propolis a jemu se budeme věnovat v tomto čísle.
Propolis (včelí tmel, dluž, smlouňka)
Produktem včel, který jednou bude určitě mít význam pro lékařství, je propolis. Římský
historik Plinius se o něm zmiňuje ve svém díle: Historia naturalis – jako o léčebném
prostředku. Slovo propolis se odvozuje z řeckých slov pro (pro ochranu nebo v obraně)
a slovo polis (město). Propolis tedy znamená obranu města (úlu). O původu propolisu bylo
několik teorií. Nyní se má všeobecně za to, že v severním mírném pásmu včely sbírají
propolis z různých druhů topolů, bříz, jív, jeřábu, jilmu, olší, buku, osik, jehličnatých stromů,
koňského kaštanu a některých rostlin.
Včely nanášejí propolis v tenké vrstvě na vnitřní strany úlu, k zatmelení otvorů a skulin,
k opravě plástů, k utěsnění česen. Dále včely používají propolis k balzámování mrtvolek
různých vetřelců, které usmrtily a nemohou je dostat z úlu ven.

Shrneme-li všechny účinky propolisu, pak jsou to tyto:
a) baktericidní – ničí a usmrcuje bakterie
b) bakteriostatické – brzdí růst bakterií
c) anestetické – tlumí citlivost a bolest
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d) stimulační – povzbuzuje imunologický systém organismu
e) antitoxické – ruší účinky některých jedů a bakteriálních toxinů
f) antivirové – proti některým virům
g) antimykozní – zastavuje růst a ničí plísně
h) antiflogistický – protizánětlivý
i) dermatoplastický – podporuje hojení ran
j) tlumí účinek škodlivého záření na organismus
Výše uvedená publikace dále obsahuje velké množství informací a současně návody
na výrobu různých extraktů z propolisu a na jejich použití. Z důvodu jejich rozsahu
doporučujeme zájemcům o další informace si publikaci ve veselické knihovně vypůjčit
a nebo je tam možnost i obdržet kopii textu o propolisu.
SEZNAM JUBILANTŮ V OBDOBÍ DUBEN – ČERVEN 2018

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

Bydliště

Nečasová Jaroslava
Šebelová Adolfa
Štolpová Jindřiška
Dvořák Eduard

Vavřinec 107
Vavřinec 52
Vavřinec 61
Vavřinec 5

Věk

83
84
88
89

Jubilantům srdečně blahopřejeme.
KALENDÁŘ AKCÍ NA ČERVENEC – SRPEN 2018

Svatoanenská pouť ................................................................. 27. – 29. 7. 2018
Pátek – reprodukovaná hudba , začátek ve 20 hod. ,
Sobota – turnaj v malé kopané, začátek v 9.00 hod., občerstvení zajištěno
Sobota – taneční zábava se skupinou PROROCK, začátek ve 21 hod.
Neděle – Mše svatá u kapličky, začátek v 10.45 hod.
Neděle – reprodukovaná hudba
Svatovavřinecká pouť ............................................................. 10. – 12. 8. 2018
Pátek – taneční zábava, skupina EXPLOZE, začátek ve 21 hod.,
vstupné 60,- Kč
Sobota – taneční zábava, skupina MEDIUM, začátek ve 21 hod.,
vstupné 60,- Kč
Neděle – posezení s dechovou hudbou BIVOJANKA, začátek ve 14 hod.,
– taneční zábava se skupinou TAMDEM, začátek v 18 hod.,
vstupné 60,- Kč
Po celý víkend na výletišti v Parku točené pivo, limo, uzená klobása
Sobota, neděle, pondělí: otevřeno od 9:00 hod. Pondělí – tradiční dozvuky.
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KAMENICTVÍ
GRIC SENETÁŘOV
VÉ
SLEVA 20 % NA NO
ÁKLAD
OBRUBY A NOVÝ Z
VEŠKERÉ KAMENICKÉ A KRBAŘSKÉ PRÁCE
VÝROBA, PRODEJ, MONTÁŽ
Nové pomníky, opravy pomníku,
krycích desek na hroby.
➨ Dosekávání nápisů, obnova písma,
hřbitovní doplňky.
➨ Okenní parapety, schody, obklady, dlažby,
pracovní desky kuchyňských linek.
➨ Studniční skruže tenkostěnné,
různé průměry.
➨

Senetářov 42, 679 06 Jedovnice
e-mail: kamenictvi.gric@seznam.cz; www.
kamenictvi-gric.cz
Jednatel firmy: 604 758 514

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBÚ VAVŘINEC

• Obecní úřad připomíná občanům, že dne 31. 7. 2018 uplyne termín pro zaplacení
místního poplatku za odpady na letošní rok. Po tomto termínu bude nezaplacená výše
poplatku vymáhána ve správním řízení formou exekučního příkazu.
• Obecní úřad sděluje, že se mimořádně mění svoz tříděných odpadů (pytle s plastem a
papírem) z pondělí 2. července 2018 na středu 4. 7. 2018.
Obecní úřad
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Pálení čarodějnic v Suchdole

7
Pálení čarodějnic
ve Vavřinci

10
Bylinková vycházka ve Veselici

8
Vycházka spolku
VESELICKÁ KAPLIČKA

11
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Vítání občánků
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