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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
je tu opět ten krásný vánoční čas. Čas, kdy většina z nás otevírá své srdce a jsme si opět
alespoň na krátkou dobu o něco bližší. Mnozí z nás se už těší na krásné chvíle strávené
v kruhu nejbližších, jiní zase vzpomínají na léta minulá, vracejí se ve vzpomínkách
do svého dětství a mládí. Ne všichni to ale takto mají. Jsou i ti osamocení, nebo např.
ti, kterým osud prostě nepřál ať už z jakéhokoli důvodu. Vzpomeňme si proto v tomto
čase i na ně, určitě se najdou i v našem okolí. Ale vzpomeňme i na ty neznámé. K tomu
budeme mít příležitost hned na začátku roku např. tím, že přispějeme na konto Tříkrálové
sbírky, která se jako již tradičně uskuteční i v naší obci.
Konec roku je však i časem ohlédnutí zpět. Ohlédnutí za tím, co se událo, jak v našich
rodinách, ale třeba také i v našem bydlišti. Událostí hodných připomenutí by byla
spousta, ale to ponechám na každého z nás. Vždy si ale při této příležitosti vzpomenu
na ty spoluobčany, kteří jsou už méně pohybliví a tak jsou určitě vděčni za informace
o dění v obci, jež najdou i v tomto našem obecním zpravodaji. Proto bych je, ale i vás
ostatní např. rád informoval o tom, že koncem listopadu byla obci předána dokončená
stavba hřbitova s několika málo nedodělky. Ty budou dokončené hned, jak to jen půjde
na jaře roku následujícího. Při této příležitosti bych také rád sdělil, že hřbitov bude jak
pro vavřinecké, tak také pro další části naší obce. Ptáte se proč toto sdělení? No právě
proto, že se od občanů mimo vavřineckých setkávám s názory, že hřbitov bude jen právě
pro rodiny z Vavřince. Tak to jen na upřesněnou.
Další událostí, kterou naše obec v závěru letošního roku žije, je přechod na nový způsob
likvidace komunálního odpadu. Jeho smyslem je zdokonalení třídění odpadů. Za tímto
účelem obdrží do konce roku většina domácností vše potřebné, co s tím souvisí. Tedy
jak vlastní pytle, tak potřebné informace. Během prvního čtvrtletí obdrží totéž i majitelé
ostatních nemovitostí, kteří je využívají jako chalupy, či chaty především k rekreaci
mimo zimní období.
Ve zpravodaji najdete i fotografii nového dopravního automobilu naší společné JSDH.
Automobil bude sloužit hasičskému družstvu z Veselice a stávající FORD TRANSIT
bude na začátku příštího roku přemístěný do Suchdolu, kde bude zase sloužit tamnímu
hasičskému družstvu. Pořizovací cena automobilu je 922 tis. Kč s tím, že 750 tis. Kč
pokryla dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihomoravského kraje.
Závěrem mně dovolte, abych Vám všem popřál štědré Vánoce, klid a pohodu v závěru
letošního roku, veselého Silvestra a do roku 2018 především zdraví, štěstí a mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Miloslav Novotný, starosta obce
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 8.11.2017

• Rada obce Vavřinec bere na vědomí návrh Zprávy o projednání uplatňování Územního
plánu Vavřinec, zpracované ing. arch. Zitou Řehůřkovou ze SÚ Blansko a současně
ukládá starostovi zaslat jmenované k posouzení jednotlivé návrhy na pořízení změn
územního plánu doručené na obecní úřad.
• Rada obce Vavřinec schvaluje dodatek č. 1, ke smlouvě č. 043733/17/OKH, kterým
se posunuje termín pro poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje ve výši 300 000 Kč
na spolufinancování pořízení dopravního automobilu pro JSDH Vavřinec do 31.3.2018.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí a společností
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
jejímž předmětem je souhlas obce s realizací akce: „Vavřinec – úprava DS, Bém“, při
níž bude zhotovena přípojka NN vedoucí v pozemku p. č. 59/20, který je ve vlastnictví
obce ke stavebnímu pozemku p. č. 59/22, vše k. ú. Vavřinec na Moravě.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi obcí a společností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, jejímž předmětem je umístění kabelového vedení NN ve Vavřinci v pozemku p. č. pozemku p. č. 59/20, k. ú. Vavřinec na Moravě, jejichž vlastníkem
je obec Vavřinec, v souvislosti s realizací stavby: „Vavřinec – úprava DS, Bém“
• Rada obce Vavřinec schvaluje účetní uzávěrku a hospodaření příspěvkové organizace
MŠ Vavřinec, okres Blansko, Vavřinec 54, 67913 Sloup, která k termínu 30.9.2017
hospodařila se ztrátou 9 631,39 Kč.
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• Rada obce Vavřinec bere na vědomí žádost pí. Jitky Musilové, bytem Suchdol čp. 10,
o odstranění 2 stromů (jedle) z pozemku p. č. st. 21, k. ú. Suchdol v Moravském krasu,
a ukládá starostovi obce projednat skácení stromů s majitelem uvedeného pozemku.
• Rada obce Vavřinec souhlasí se zveřejněním záměru obce na úřední desku ve věci odprodeje části pozemku p. č. 575/3 a části pozemku p. č. 857, vše k. ú. Vavřinec na Moravě,
o jejichž odkoupení požádali manželé Pavel a Iva Kuncovi, bytem Vavřinec 151.
USNESENÍ ZO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 29.11.2017

• Zastupitelstvo obce Vavřinec bere na vědomí zprávu z jednání Rady obce ze dne 20. 9.,
18. 10., 8. 11. a 29. 11. 2017, přednesenou místostarostou obce.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vavřinec.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o místním
poplatku za odpady na rok 2018, s výší poplatku 450 Kč na poplatníka a rok.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Vavřinec
na období 2018 – 2020.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje rozpočtové provizorium na I. Q 2018.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 35 000 Kč
TJ Vavřinec na činnost v roce 2017.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích, schvaluje TJ Vavřinec neinvestiční dotaci ve výši 120 tis. Kč na zajištění
provozu fotbalového hřiště ve Vavřinci v roce 2017.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje prodej části pozemku p. č. 279/20, k. ú. Veselice
na Moravě, o výměře 14 m², pí. Soni Babindeliové, bytem Veselice č. p. 37, za cenu
100 Kč/1 m² pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponese
z poloviny kupující a z poloviny obec. Prodej za cenu nižší než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého posudku se zdůvodňuje tím, že se jedná o vypořádání dlouhodobého
užívacího stavu ze strany kupujících.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje odkoupení části pozemku p. č. st. 29 o výměře
15 m² a části pozemku p. č. 276 o výměře 10 m², to vše od pí. Soni Babindeliové,
bytem Veselice č. p. 37, za cenu 100 Kč/1 m² pozemku s tím, že ostatní náklady spojené
s převodem pozemku ponese z poloviny obec a z poloviny prodávající.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje prodej části pozemku p. č. 448/9, o výměře 45 m²,
k. ú. Veselice na Moravě, manželům Michalovi a Pavle Roháčkovým, bytem Veselice
č. p. 103, za cenu 100 Kč/1 m² pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem
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pozemku ponesou kupující. Prodej za cenu nižší než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého posudku se zdůvodňuje tím, že se jedná o vypořádání dlouhodobého užívacího
stavu ze strany kupujících.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje prodej části pozemku p. č. 864/4, o výměře
67 m² a části pozemku p. č. 852/15, o výměře 33 m², p. Liboru Bulíkovi, bytem Vavřinec
č. p. 1, za cenu 100 Kč/1 m² pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem
pozemku ponese z poloviny kupující a z poloviny obec. Prodej za cenu nižší než je cena
zjištěná vyhotovením znaleckého posudku se zdůvodňuje tím, že se jedná o vypořádání
dlouhodobého užívacího stavu ze strany kupujících.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 1/2, k. ú. Vavřinec na Moravě, o výměře 3 m², od p. Libora Bulíka, bytem Vavřinec č. p. 1, za cenu
100 Kč/1 m² pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponese
z poloviny obec a z poloviny prodávající.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje prodej části pozemku p. č. 575/3 o výměře 4 m²,
a části pozemku p. č. 857 o výměře 4 m², vše k. ú. Vavřinec na Moravě, manželům,
Pavlovi a Ivě Kuncovým, bytem Vavřinec č. p. 151, za cenu 100 Kč/1 m² pozemku s tím,
že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponesou kupující. Prodej za cenu nižší
než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého posudku se zdůvodňuje tím, že se jedná
o vypořádání dlouhodobého užívacího stavu ze strany kupujících.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec pověřuje Radu obce Vavřinec provádět na jejich zasedáních
rozpočtová opatření v maximální výši do 200 000 Kč na straně příjmů i výdajů.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje Program rozvoje venkova pro jednotlivé místní
části obce.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec schvaluje vymezení částí obce Vavřinec na k. ú. Suchdol
v Moravském krasu, pojmenovaných jako Suchdol, Nové Dvory a Punkevní žleb

ZPRÁVY ZE ZŠ SLOUP

Šťastné a veselé! Příjemné prožití Vánoc, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2018
přejí všem dětem, rodičům a přátelům školy zaměstnanci ZŠ Sloup.
Od prosince 2017 pracuje školská rada při ZŠ Sloup na základě voleb v tomto složení:
zástupce zřizovatele – Vladimír Čípek, zástupce rodičů – Ing. Tomáš Vybíhal, zástupce
pedagogických pracovníků – Mgr. Eva Turčanová. Informace o úkolech a kompetencích
školské rady najdete na www. zssloup.net.
V pátek 19. ledna se od 20:00 hodin koná v KD Sloup školní ples. Hraje skupina PROROCK,
bude připravena bohatá tombola a občerstvení. Vstupenky s místenkami v ceně 100 Kč
budou (pouze v předprodeji) k dostání na sekretariátu školy.
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Před Vánocemi jsme pro žáky připravili množství zajímavých aktivit. Sérii turnajů absolvují
florbalisté a šachisté, páťáci se vypravili do planetária, šesťáci do Moravského zemského
muzea Brno, vyšší ročníky čekají olympiády – technická a ekonomická v Blansku.
V prosinci navštíví naši školu odborníci z červeného kříže, kteří mají pro žáky osmých
a devátých tříd připravený celodenní intenzivní vzdělávací program na téma první pomoc
a záchrana lidského života.
V listopadu a prosinci jsme také pokračovali ve vylepšování školního prostředí. Ve čtyřech
třídách a na galerii vyměníme původní linoleum; objednali jsme nový nábytek do dalších
dvou tříd. Na druhém stupni jsou již všude k dispozici dataprojektory i s ozvučením a vylepšení se dočkají relaxační žákovské koutky na prvním stupni. Nové vybavení pořizujeme
i do družin a počítačové učebny.
S napětím očekáváme výsledek výzvy v rámci IROP, ve které máme podán investiční projekt
za 7,3 milionu Kč. V lednu 2018 se dovíme, zdali náš projekt uspěl. Pokud se to podaří,
škola získá tři odborné učebny s nejmodernějším vybavením, bezbariérový přístup po celé
budově a zcela novou podobu získá i prostor před budovou.
Máme potvrzen termín tradičního výjezdu do Srbska. Naši přátelé zvou 35 dětí a 5 vyučujících na výměnný pobyt, který se uskuteční 16. – 20. května 2018. Hlavním přínosem
je pro naše žáky možnost procvičení cizího jazyka. Mladí Srbové totiž hovoří výborně
anglicky. V současné době se také bude určitě velmi hodit budování vztahu k odlišným
kulturám a životním stylům.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy
Malování voskem.
Druháci si vyzkoušeli
malování horkým
voskem.
Tato malířská
technika se nazývá
enkaustika.
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY VESELICE
Výtvarná dílna

–––  CHYSTANÉ AKCE  –––

V některém lednovém podvečeru (přesné datum bude vyhlášeno) proběhne v knihovně
zajímavá výtvarná dílná. Předvést svého koníčka (quilling) a třeba nás i něčemu naučit
přijde paní Svobodová z Blanska. Quilling nebo také papírový filigrán je kreativní výtvarná
technika, při které se využívají proužky papíru (barevného či třeba v přírodních odstínech), které jsou stáčeny a formovány do požadovaného tvaru. Díky správné kompozici
jednotlivých tvarů vznikají krásné a originální obrazce, které se dají vyskládat na různé
formáty – od přáníček po velkoformátové obrazy či dokonce trojrozměrné objekty. Obrazy
zpracované touto technikou byly v knihovně k vidění po celý listopad na výstavě výtvarných
prací paní Svobodové.
–––  KNIŽNÍ NOVINKY  –––

S Jirkou do světa

Kdybych měla tu možnost a mohla zvolit knihu roku 2017, byla by to určitě kniha
S Jirkou do světa, tu po smrti Jirky Máry vydala vlastním nákladem jeho rodina. Kdo chodí
na naše cestovatelské přednášky (cestujeme s hendikepem) rodinu Márovu zná osobně,
zná jejich silný životní příběh, boj s těžkou nevyléčitelnou nemocí Jirky, který se bohužel
nedal vyhrát. Kniha je vzpomínkou na deset let cestování po všech obydlených světadílech.
Každá kapitola začíná úvodním slovem a představením navštívených zemí. Následuje
ilustrovaná mapa s trasou cesty. Díky komentovaným fotografiím podrobně seznamuje
s největšími zážitky a zajímavostmi, které se této rodině podařilo v cizině nasbírat. Obsahuje
850 krásných fotografií a 288 stran. Tento cestopis je nejen pěkně zpracovaný a poutavý,
ale hlavně je vzpomínkou na úžasného člověka.
Atlas světa

Další z řady knih pro Albi tužku umožní dětem objevit krásy naší planety. Seznámí je se
všemi kontinenty a oceány světa, státy a jejich hlavními městy a zajímavostmi v jednotlivých
státech. Kniha obsahuje osm různých map. Na jednotlivých stranách děti najdou všechny
kontinenty a země naší planety a zjistí, kde tyto leží. Nechybí zde ani představení oceánů,
moří, velkých řek a pohoří. Obrázky na mapách ukáží, jaká zvířata, stavby či jiné zajímavosti
lze v jednotlivých zemích najít. Své znalosti si pak mohou ověřit pomocí zábavných kvízů.
Kniha je namluvena známým českým hercem Otakarem Brouskem ml. a obsahuje přes
1800 zvuků a textů. Vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem.
–––  VÝROČÍ  –––

Milí čtenáři, v době, kdy budete číst tyto řádky, nám do konce roku bude zbývat jen pár
dní. Tento čas bývá časem k zamyšlení a bilancování, třeba nad tím, co se událo za posledních dvanácti měsíců. Já bych však ráda svoje zamyšlení rozšířila nejen na deklarovaných
dvanáct měsíců, ale i na posledních deset roků, tak dlouho jsem totiž knihovnicí ve veselické
knihovně. Je to až k neuvěření, jak ten čas letí. Moc ráda vzpomínám na „starou“ knihovnu
a krásné chvíle s „prvními“ dětmi. Naše vánoční knihovny, výtvarné tvoření, vycházky,
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koloběžkové výlety a mnohé další akce. Také na stěhování do nových prostor knihovny,
plánování a zařizování s Ivou Machovou, převod knih do výpůjčního systému, tvorbu
webových stránek. Mnohem více, než ocenění Knihovny roku 2011, si cením toho, že si
do knihovny za těch deset roků našli cestu čtenáři, hlavně ti nejmenší. Také toho, že jsem
díky této soutěži měla možnost poznat knihovníky z celé republiky, kteří jsou ti nej v tomto
oboru, Na každoročním podzimním setkání, které proběhlo v roce 2013 i v naší obci, jsem
se měla možnost (letos již po páté) potkávat s přáteli, načerpat plno pozitivní energie,
najít nové nápady pro činnost a také vidět krásné kouty naší vlasti. Jen tak mimochodem,
dodnes knihovníci vzpomínají na setkání u nás a vzkazují pozdrav vavřineckým hasičům,
se vzpomínkou na jejich parádní vystoupení.
K činnosti knihovny jsem našla statistiky, které se každoročně vyplňují pro pověřenou
knihovnu, a napočítala, že za deset roků bylo zapůjčeno 16 427 knih, pořízeno 882 nových
knih a uskutečnilo se 144 akcí – výstav, výtvarného tvoření, cestovatelských besed…
Nebudu unavovat výčtem všeho, co se událo, spíše bych chtěla touto cestou poděkovat
všem, kteří mně v knihovně pomáhali, rodině, přátelům, vedení obce, šikovným maminkám
i dětem. Snad i ten rok nadcházející bude pro knihovnu i nás všechny rokem dobrým.
Užijte si krásné vánoční svátky a Silvestra. Do roku 2018 přeji hodně zdraví, štěstí,
lásky a klidný svět pro nás všechny.
Olga Hájková
–––  ZIMNÍ RECEPTY  –––

V předvánočním čase se často stočí hovor k jednomu tématu, jaké pečeme cukroví, jaké
máme nové recepty, co nám nejvíc chutná… Každoročně mimo osvědčených receptů,
zkoušíme i nějaké nové, tu s dobrým, tu s horším výsledkem. Končí to většinou tak, že
rodina řekne: „Linecké a vanilkové rohlíčky jsou stejně nejlepší“.
V předvánočním čase ke mně doputovalo několik zajímavých receptů (i těch zdravějších).
Pokud vás zaujmou, vyzkoušejte je a oslaďte si jimi nadcházející sváteční dny.
Medové kornoutky

Na těsto: 250 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru, 150 g medu, 2 žloutky, 1 polévková
lžíce mléka, na špičku nože sody
Na krém: 1 máslo, 1 karamelové SALKO, rum
Utřeme žloutky s cukrem, přidáme ostatní přísady a vypracujeme těsto. Necháme
v lednici odpočinout. Vyválíme plát a vykrájíme kolečka. Pečeme na 160 stupňů, vždy jen
po cca pěti kusech a ještě horké stočíme do kornoutku. Po vychladnutí konečky namočíme
do čokolády a plníme krémem (karamelové SALKO smícháme s máslem a troškou rumu).
Margot čtyřlístky

Linecké těsto: 460 g hladké mouky, 300 g másla, 220 g moučkový cukr, 4 žloutky, citronová
kůra
Náplň: 150 g jemně strouhané Margot tyčinky, 200 g másla, 2 polévkové lžíce moučkového
cukru, 3 polévkové lžíce rumu
Z přísad vypracujeme těsto, vykrájíme tvary, upečeme, naplníme krémem a povrch
potřeme rozehřátou čokoládou.
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Špaldové sušenky s lískovými oříšky

3 vejce, 80 g třtinového cukru, 90 g hladké špaldové mouky, 1 vanilkový cukr, špetka soli,
½ lžičky jedlé sody, 30 g mletých lískových oříšků, 50 g sekaných lískových oříšků, sekané
lískové oříšky na posypání
Postup: Žloutky utřeme s oběma cukry a v jiné nádobě ušleháme bílky se špetkou soli.
Mouku smícháme s jedlou sodou a střídavě se žloutkovou směsí přidáváme k bílkům.
Opatrně vmícháme mleté i sekané oříšky. Směs naplníme do sáčku, odstřihneme špičku
a stříkáme na plech menší kolečka (trošku se roztečou). Posypeme sekanými ořechy
a pečeme při 150 stupni cca 15 – 20 minut.
Mrkvové cukroví

200 g na jemno nastrouhané mrkve, 400 g špaldové mouky, 200 g změklého másla, špetka soli
60 g cukru (nebo medu), ½ prášku do pečiva
Těsto vypracujeme a necháme v ledničce aspoň půl hodiny odpočinout, vykrajujeme
kolečka a pečeme na 180 stupňů cca 20 minut. Slepuje povidly.
POKRAČOVÁNÍ Z KNIHY ROBERTA SEDLÁKA
Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí

(převyprávěné paní Bařinovou z Vídně)
Král Přemysl Otakar II. v našem kraji

Jednoho úterý v srpnu dostal purkrabí na blanenském hradu kurýrní poštou doporučenou depeši. Zaslal jí lénní pán olomouckého biskupa Bruna a sděloval, že za týden přijede
do našeho kraje český král Přemysl Otakar II. Se svou družinou, pány velmoži a s celým
vojskem, těžkooděnci, cepníky, sudličníky. Aby tak vykonal slíbenou návštěvu na jeho
nejmohutnějším hradu a zároveň shlédl propast, skály – a zařídil snad to nejpotřebnější,
přemluvit moravské pány k boji proti Rudolfovi, císaři římskému.
Biskup Buno nařídil, aby byly okamžitě započaty práce spojené s ohlášenou návštěvou,
jak to stálo v depeši, aby nebylo nic zanedbáno, opomenuto, jinak že za případné nedostatky ručí hlavou on i ostatní zodpovědní. Biskup dále oznámil, že tři dny před královým
příjezdem přijede on sám přes Pozořice do Blanska, aby prohlédl připravené tábořiště,
závady a nedostatky nechal odstranit, aby se tak králi železnému a zlatému dostalo té
nejvyšší pocty, jak se sluší a patří.
Ještě toho dne objížděli na koních purkrabí, direktor, písaři a panoši vesnice až
do dalekého okolí a slovně nařizovali rychtářům, stařešinům a jiným místním úředním
osobám, co všechno mají vykonat. Aby dnem a nocí byli přiváděni dělníci, chlapi a parobci
do hostitelské krajiny, ke kostelu na Blanště, ke stavbě tří velkých stanů tak, aby byly
postaveny do neděle čtrnáctého srpna. V poslední dny pak, tj. v pátek a sobotu, aby byla
přivážena píce pro koně, voly a jídlo pro dva tisíce osob.
Na vyhlédnuté místo jižně od kostela se dostavila vrchnost, aby vedla a dohlížela
na přípravné práce. Z Olomouce přijelo třicet mistrů tesařů a vodáků. Z vesnic přicházeli
dělníci dřevorubci, ženy v doprovodu rychtářů a začali mýtit starý jedlový les. Osekávali
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klády, sváželi je na určená místa a tesaři z nich stavěli stany a střechy, vyráběli stoly
a lavice. Ženy osekávaly větve, vybrané kladly na povozy a těmi byly pokryty dva poboční
stany. Prostřední hlavní stan byl na dvě kopy loktů dlouhý a deset loktů široký, pokrytý
režným plátnem.
Rychtáři sousedních obcí Neradic, Bezděčic, Zdislavic, Čechovic, Veselice, Suchdolu
a ostatních dohlíželi na práci dělníků. Panští drábi s karabáči v rukou a se psy obcházeli,
aby dělníci a robotníci neutíkali z lesa.
V Sadech u Neradic bylo velmi rušno. Hluk ze štípání špalků na desky, povelů drábů,
volání vozků na dobytek, hýkání oslů, řehtání koní, štěkot psů a sténání unavených, hladových robotníků se nesl okolím. Pracovní tábořiště zmlklo jen občas, když hlásní volskými
rohy ohlašovali příchod nějaké vrchnosti a robotníci se pokřižovali, poklekli – a tak si
chvíli oddychli. Všichni pracovali na své náklady, při svém jídle. Vrchnost jim dovážela
jen slanou nebo okyselenou vodu v bečkách. Jen pro ohlášenou návštěvu poslední dny
povozy přivážely chleba, maso, drůbež všeho druhu, zvěřinu, máslo, sýry, vejce. Též
rozličné ovoce, voňavé koření, zeleninu a vše, co k takové vzácné hostině patří.
Z Pozořic přijely tři povozy se třemi bečkami vína na každém. Při skládání oněch devíti
sudů u jednoho praskly dřevěné obruče a víno vyteklo. Purkrabí dovolil, aby si robotníci
víno sbírali nebo ze země pili. Z Plumlova přijelo pět volských spřežení s nákladem stolic
a mnoha balíků režného plátna. Z Holštýna přijely dva vozy s dřevěným nádobím na stolování. Z Olomouce dva koňské povozy s hliněným a cínovým nádobím, mnoha stříbrnými
podnosy, číšemi, džbány, konvicemi a jinými potřebami. Z Letovic bylo doručeno mnoho
balíků režného plátna, pokrývek na zem, věder, houní a sítí. Odtud a též ze Studnic byly
dopraveny velké hliněné džbery a kotle. Z Brna bylo odesláno mnoho sukna, barevného
plátna na stoly, židle, lavice a mnoho různých vzácných prostěradel a koberců.
V pátek ráno přijela na Blanště na kontrolu slíbená biskupská družina, ale bez biskupa,
který zůstal na hradě v Pozořicích. Bruna zastupoval olomoucký děkan Budislav. V družině
dále byli probošt Aleš a probošt konický Mikuláš. Děkan Budislav pronášel jen slova
chvály a nařídil, aby byl ještě postaven polní oltář – který byl postaven ještě v době jeho
pobytu, za necelé dvě hodiny!
V sobotu byly stany a okolí z větší části upraveny a purkmistři a rychtáři s robotníky
odjížděli zpět do svých vesnic. Půda v tábořišti byla upěchována, před hlavním stanem
posypána květy. Stany byly potaženy, stoly, lavice, sedadlo pro krále a jeho rádce na místě
zhotoveny, ozdobeny a zdobně vypalovány. Nejvíce práce si vyžádalo řečnické místo krále,
které navrhl mistr Přerovský z Přerova.
K tomuto účelu byl poražen mohutný starý dub o síle kmenu dvou loktů. Jeho větve
a celý strom byly upraveny jako mohutný svícen a zasazen do země vedle hlavního stanu.
Celý byl zbaven kůry, natřen barevnými vosky, ozdoben vypalovanými ornamenty a opatřen
třemi sedadly zdobenými zlacenými dubovými listy.
Na trojitém schodišti vedoucím k sedadlům ležely purpurové koberce zlatem protkávané. Na větvích stromů, upravených jako svícny, byly rozžaty stříbrné svíce. Od svícnů
vlály pestře barevné stuhy. Nad prostředním sedadlem pro krále byla umístěna korouhev
-9-
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s nápisem – Otakare, králi, tebe lid chválí. Tak krásné bylo místo, kde měl král pronášet
svůj projev, že až zrak přecházel.
Silná vůně čerstvě uřezaného chvojí se rozprostírala kolem celého táboru.
V sobotu přijel z Pozořic biskup Bruno s celou rodinou a při zhlédnutí díla byl spokojen.
Na hradě se začaly chystat pokrmy pro žaludky velmožů. Biskupova manželka nechala
v Olomouci ze včelího vosku odlít několik tisíc medailí a ženy je opatřovaly barevnými
stužkami z lýka. Na medailích stálo – Otakar Praha, Bruno Blansko 1278.
Hrad Blansko byl doslova přecpán urozenými pány a členy jejich rodin. Panoši a nižší
úřednictvo nocovalo ve stanech kolem hradu, na místech pozdější Staré zahrady. Hrad
byl po celou noc rozsvícen, kolem plály ohně a pochodně. Spánku bylo málo, za to více
zvědavosti na vladaře železného!
Kostelní ranní pobožnosti byly přesunuty na odpoledne a polní mše, jíž se zúčastnil
král, byla sloužena biskupem Brunem. Bylo právě poledne, v neděli čtrnáctého srpna, kdy
slavnostní průvod vykročil z hradu naproti králi a jeho vojsku. V průvodu se nacházeli
biskup Bruno, markrabě moravský Zbislav ze Žerotína, purkrabí z Vranova, Milota
z Dědic, Hartman z Holštýna a jiní. Proud vítajících Moravanů se ubíral směrem k Čechovicím a osadě Blanenské. Ze široka daleka se sešlo tolik prostého poddaného lidu, že
cesta nestačila, a tak s pochodujícím průvodem šly po stranách davy lidí, které na polích
a v lese nechávaly zcela vyšlapané cesty. V předvoji kráčely malé děti opásané bílým
režným plátnem, každé neslo lipovou ratolest. Za nimi šly ženy usedlíků, dvořáků, oděných
do bílých halen, na rukou s dubovými ratolestmi. Pak jelo čtyřspřeží černých koní vezoucí
biskupskou rodinu. Biskup Bruno seděl s manželkou v kočáře vzadu, vepředu seděly jejich
děti Mikuláš, Petr a Vilém, ostatní rozhazovaly do okolí stojícího davu voskové medaile.
Za biskupským vozem jela ostatní moravská vrchnost církevní a světská.
Od kostela neujeli daleko, když byl slyšet štěkot psů, což znamenalo, že královo
vojsko se blíží. Vítající průvod se zastavil a než se kdo nadál, přiklusalo na sto psovodů
na koních. Každý psovod držel obojky dvou velkých dog. Za nimi následovalo jezdectvo,
těžkooděnci, královská družina a zbytek vojska. Přijíždějící vojsko a vítající čelo Moravanů
se rozestoupilo. Král sestoupil z koně a to už biskup Bruno vyšel králi v ústrety a tři kroky
před ním poklekl. Za velkého jásotu zúčastněných provolával biskup slávu králi.
Mezi jiným řekl: „Milovaný králi, vítán a slaven buď, nechť sláva nebes dotkne se
hlavy tvé!” Král Otakar přistoupil blíže ke klečícímu biskupovi, objal jeho hlavu a přitiskl
ke své obrněné hrudi se slovy: „Milý synu, tvojí moudrosti a zbožnosti jsem oddán. Nyní
já i má vojska žádostivá boje hodláme přijmout i pohostinství tvé! ”
Po uvítacích ceremoniích nastoupila královská družina do čela průvodu, který se
ubíral ke kostelu na Blanště, na místa připravená k modlitbě. Cesta duněla pod kopyty
těžkooděnců, železem obitých vozů, kocourů zvaných. Přes hodinu trvalo, než vojsko
stanulo na tábořišti kolem polního oltáře. Za hlaholu zvonů kostela na Blanště i dvou zvonů
zavěšených před oltářem, nastupovali velmoži ke mši, kterou sloužil biskup Bruno a ostatní
děkani, preláti a proboštové moravští ministrovali. Před oltářem uprostřed věřících stáli
král Otakar s manželkou Brunovou a syny Vilémem a Petrem a nemanželským synem
královým Mikulášem, obklopeni tělesnou stráží, která držela zvednuté, obnažené meče.
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Za nábožného zpěvu Bruno posvětil všechny ovečky svého stáda a udělil nebeské
požehnání králi a jeho vojsku k dosažení vítězství nad vojsky Rudolfovými. Po skončení
mše přinesli dva probošti od oltáře střevíce z armasinového atlasu, obroubené krajkami.
Biskup Bruno sedícího krále Otakara vyzul z plechových bot a nazul mu střevíce královské. Ještě poděkoval a přál blaženost pro všechny dny dalšího života i po něm. Na závěr
pobožnosti nechal král zazpívat duchovní píseň „Gospodine, pomiluj ny”, která byla při
válečných taženích i písní bojovou.
Poté se panstvo odebralo pod tři stany ke slavnostní hostině. Jen královská rodina
s biskupskou odjely na půl hodiny na hrad Blansko, aby Bruno krále informoval, že
mezi hejtmany jsou zrádci a patří k nim též Milota. Otakar se vrátil z hradu pohněván,
a když mluvil při hostině s pány duchovními a světskými, tušili, že něco není v pořádku,
že snad na ně bylo žalováno? Zvláště, když biskup několikrát zvedl číši ke slavnostnímu
přípitku, volání slávy králi nemělo konce. Otakar zesmutněl tak, že sklopil hlavu a oči
se mu zalily slzami.
Po velkolepé hostině vystoupil panovník na připravené řečnické místo. Několika větami
poděkoval a prosil panstvo a poddané, aby byl u nich v přízni dále zachován, pro velkou,
spravedlivou věc celého království. Vyzval, aby páni hejtmani i duchovní, kdyby se někdo
z nich jemu zpronevěřiti chtěl, ať tak učiní hned, než vyteče mnoho nevinné krve. Všichni
zúčastnění vstali a přísahou věrnost králi obnovili. Král sestoupil od řečnického stolce,
vyžádal si krátký oddech a po půl hodině nařídil vojskům odjezd.
Lid byl dobrým soudcem. Věděl, že jeho panování přineslo poddanému lidu mnoho
dobrého, a proto při jeho odjezdu z blanenského léna hlasitě plakal. Když poslední část
vojska minula tábořiště, slunce již bylo za obzorem.
Král s vojskem táhl na jižní Moravu, do horní části Rakous, do boje proti Rudolfovi,
císaři římskému. Dne dvacátého šestého srpna, v pátek, za krásného dne, Přemysl
Otakar II. seřadil vojsko tak, že stálo ve třech útvarech. Ty stály obloukovitě čelem k jihu
a uprostřed nich král se svými českými těžkými jezdci, s vybranými duryňskými bojovníky
v počtu asi jednoho tisíce mužů. Po jeho boku bojoval jeho nemanželský syn Mikuláš,
pozdější vévoda opavský. Zadní voj byl určen k podporování ochablých částí vojska. Král
byl přesvědčen o svém naprostém vítězství, a proto vojsko Miloty z Dědic do přední linie
nepostavil, aby se v něm náhodou neprobudilo zrádcovství, které by ohrozilo výsledek bitvy.
Před králem byla nesena válečná korouhev na kopí sv. Václava s vyobrazením bílého
dvojocasého lva v červeném poli.
Časně zrána, v den bitvy, projížděl král Otakar II. ve skvostném, drahocenném oděvu
řadami svého vojska, za jeho stálého povzbuzování a slibech odměny. Potom nechal zazpívat
bojovou píseň „Hospodine, pomiluj ny”. To už byla křídla jeho vojska v boji. Duchovní
vrchnosti stojící při králi zpovídali a nabádali k boji, jak tomu velel tehdejší obyčej.
Ve třech útocích bylo vítězství Otakarovo zcela jisté, ve čtvrtém boji již na jeho konci
potřeboval posilu, ale marně na ni čekal. Stále se ohlížel, ale uviděl jen, jak ze zrady
nařčený Milota ujíždí z bojiště, nikým nestíhám, podél řeky Moravy. I když se dalo
na útěk ještě několik hejtmanů, král se svojí věrnou tělesnou stráží třiceti rytířů se pustil
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s největší udatností do houfu nepřátel. V nerovném boji jakýsi Berchtold krále smrtelně
zranil a ostatní nepřátelé jeho, bezbranného, sečnými ranami ukrutně zavraždili. Král
byl mlád čtyřicet osm let.
Otakarovo tělo bylo na rozkaz Rudolfa omyto a přeneseno na kopec, aby se každý
o jeho smrti mohl přesvědčit. Z bojiště byl král převezen ke Skotům, později k Minoritům.
Ovšem bez pocty a vyzvánění zvonů, neboť zemřel v kletbě, kterou na něho uvalil papež.
Na žádost královny Kunhuty a českých pánů byly královy ostatky z Vídně převezeny
do Znojma, později pak, roku 1297, byly uloženy k věčnému odpočinku v kostele Svatovítském v Praze.
Král Přemysl Otakar II. zanechal sedmiletého syna Václava III., vdovu Kunhutu,
nemanželského syna Mikuláše, pozdějšího pána opavského. Dvě nemanželské dcery
– devítiletou Anežku a čtyřletou Kunhutu.
Následky porážky králova vojska byly nedozírné. Cizácká vojska německá a maďarská
vyplenila české země, nastal nesmírný hlad, který doprovázel strašlivý mor.
Ve vyprávění se dochovala pověst, že v Neradsku blíže kostela ležel před bitvou král
s vojskem a v místech se jim dostalo požehnání pro bitvu, ve které prý král padl zradou
svých věrných. Dle události dostalo toto místo název Na Královce.
SDH VAVŘINEC ZVE NA VALNOU HROMADU

V letošním roce se nám podařilo uspořádat všechny plánované akce a ještě něco navíc.
Podrobně bude činnost zhodnocena na valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve
Vavřinci, která se koná ve středu 27. prosince 2017 ve společenské místnosti budovy
mateřské školy. Výbor SDH ve Vavřinci na toto jednání srdečně zve všechny členy SDH,
příznivce, sponzory, hosty a občany obce.
Jednání valné hromady bude zahájeno v 17:00 hodin s následujícím programem:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti SDH Vavřinec v roce 2017
3. Zpráva o činnosti mládeže v roce 2017
4. Zpráva o činnosti zásahové jednotky v roce 2017
5. Zpráva porybného požární nádrže
6. Zpráva pokladní
7. Zpráva revizní
8. Návrh plánu činnosti sboru na rok 2018
9. Diskuse
10. Návrh usnesení
11. Závěr jednání, přátelské posezení s občerstvením
a promítání fotek z činnosti
S pozváním na valnou hromadu přijměte také poděkování za odvedenou práci v letošním
roce s přáním pevného zdraví, štěstí a rodinné pohody do roku následujícího.
Petr Nečas, starosta SDH Vavřinec
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PINEC VESELICE

Vážení spoluobčané, vážení příznivci stolního tenisu.
Chtěl bych vás informovat o výsledcích našich družstev a o další činnosti našeho spolku
před koncem letošního roku.
„Áčko“ zahájilo sezónu v nejvyšší okresní soutěži s plánem posunout se do vyšších pater
tabulky, ale po odehrané polovině soutěže jsme si připsali dvě výhry a dvě remízy, což nás
řadí na chvost tabulky před poslední Olešnicí. Bohužel, aktuální výkonnost hráčů nestačí
na vyrovnanou hru s mužstvy z vyšších pater tabulky a jsme schopni uhrát solidní výsledek
pouze s družstvy, které obsazují nižší patra soutěže.
„Béčko“ vstoupilo po loňském postupu do RP III“, ale výkonnost většiny hráčů, bohužel,
odpovídá nižší soutěži a to se projevuje ve výsledcích. Stejně, jako „Áčko“ se drží na předposlední pozici, ale s pouhou jednou remízou již ztrácí 7 bodů na desátý Zbraslavec a nedá
se předpokládat posun na vyšší místa.
Aktuální výsledky obou mužstev můžete sledovat na: https://stis.ping-pong.cz
Pozitivem pro budoucnost našeho spolku může být zahájení činnosti přípravky mladých
hráčů, kteří v hojném počtu začínají objevovat kouzlo bílého míčku.
Na závěr bych chtěl všem popřát do nového roku hodně štěstí, zdraví a v neposlední
řadě vánoční pohodu a odpočinek.
Martin Nečas, předseda spolku Pinec Veselice
TECHNICKÉ SPORTY VAVŘINEC

Nacházíme se v době adventní, v období, kdy je chladné počasí a každý je rád doma
v teploučku. Občas je potřeba se nadýchat čerstvého vzduchu, a proto, aby se nám lépe
dýchalo a byli jsme dobře naladěni do adventní doby, připravili jsme opět pro vás ve spolupráci s Mateřskou školou Vavřinec slavnostní rozsvěcování vánočního stromu. Než k této
slávě mohlo dojít, bylo nutné nachystat a nacvičit program.
Několik týdnů dopředu jsme mohli v dopoledních hodinách pod okny mateřské školy
zaslechnout děti, jak nacvičují básničky, v odpoledních zase jak zkouší svůj program školáci,
který chystala Petra Kovaříková a ve večerních hodinách, jak ženy ladí kytary se zpěvem.
Až se vše nazkoušelo, bylo zapotřebí napéct cukroví, abychom jeho vůní i chutí navodili
tu správnou předvánoční atmosféru. Aby se bylo čím zahřát, musel někdo uvařit dobrý čaj
a svařák. Děkuji Petrovi, Milošovi a Milanovi, že se jim přes všechny trable povedlo tohle
splnit. Trable byly spojené s nahazováním jističů.
Jakmile bylo vše nachystáno, mohlo se začít. Rozsvěcování vánočního stromu, pokud se
nemýlím, bylo pořádáno již po dvanácté. Po přivítání vystoupila mateřská školka se svým
programem, po jejich vystoupení byl rozsvícen vánoční strom, který spolu s betlémem tvoří
dominantu návsi po celé vánoční období. Ve vystoupení pokračovali školáci a doplnily je
holky se zpěvem a hrou na kytaru.
Během slavnostního odpoledne se nám o prodej svařeného vína postarali Karel a Soňa
Zouharovi a o novinku v podobě prodeje vánočních svíček Jana Přikrylová a Ota Kučera.
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Doufám, že jste si užili, i přes některé potíže, hezké, mrazivé, sváteční nedělní odpoledne.
Děkuji mateřské školce, prodávajícím i ženám za program a napečené dobré cukroví.
V závěru roku vás zveme:

konec roku bychom chtěli s vámi zakončit vycházkou plánovanou na 30. 12., trasa
směrem na Karolín, kolem nových rybníků a zakončit posezením v kasárnách u Zmeků.
Sraz v 8.30 hod na návsi.
Na závěr bych chtěl jménem výboru poděkovat všem, kteří nám pomáhali s naší činností,
sponzorům a vám, kteří se přijdete za námi pobavit a podívat na pořádané akce.
Přeji vám radostné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů
v novém roce 2018.
Za TS Vavřinec Miroslav Kočí
MLÝN NA PODOLÍ

Rybníků v okolí Petrovic bývalo sedm a většinou byly všechny založeny asi kolem r. 1575
držitelem Petrovic Bernardem Drnovským na Rájci. Rybníky byly tři na Podolí, největší
byl vypuštěn r. 1910, dále tři na Rybníčkách a jeden pod Chaloupkama.
Petrovický vodní mlýn na Podolí čp. 39 byl panský, postaven r. 1781. U prostředního
rybníka na pramenech potoka Sloupečníku, mlýn s kolem na svrchní vodu mohl mlít hlavně
na podzim, po deštích a na jaře v době tání sněhu. K rovnoměrnému přítoku vody na kolo
napomáhaly dva rybníky, které působily jako nádrže. Mimo to voda přicházející na kolo
měla silný spád několik metrů vysoký, takže i její menší množství mělo potřebnou sílu
k pohonu mlýna. Roku 1785 byl nájemcem mlýna mlynář Georg Hřebíček a jeho žena
Kateřina, roz. Klímová. K mlýnu tehdy patřilo 12 měřic (2,5 ha) polností. Mlýn po roce 1800
prosperoval a s ním i mlynář Hřebíček, který mohl dokonce půjčovat peníze petrovickým
sedlákům. Z obecních záznamů z té doby se dozvídáme, že půjčil nějakému Kučerovi
600 zlatých!! (za první republiky přibližně 20 – 30 tis. korun). A to byl pouhým nájemcem.
Mlýn patřil rájeckému pánu Karlu Josefu Salm Reifferscheidt. Od roku 1806 byl nájemcem
mlýna jeho syn Josef Hřebíček s ženou Františkou, roz. Kučerovou z Petrovic. R. 1850 se stal
novým nájemcem Nečas František s ženou Terezií, roz. Švardovou z Doubravice. R. 1860 se
stává novým nájemcem Bezděk František z Petrovic s ženou Eleonorou, roz. Kubíčkovou.
R. 1887 byl tomuto mlynáři u místní hospody „Na úlehlích“ o 4. hodině odpolední ukraden
kůň i s vozem a už nebyl nalezený. Za tohoto mlynáře se na Podolí přestalo mlet. Všichni
mlynáři z Podolí měli trápení s pytláky, kteří se občas v noci ve mlýně ohřívali, ale hlavně
uschovávali upytlačenou zvěř.
Dalším nájemcem již zrušeného mlýna se stal v r. 1888 syn Rudolf Bezděk a jeho žena
Hermína, roz. Dvořáčková z Petrovic. R. 1896 koupil zrušený mlýn už jako osamocenou
a opravy neschopnou chalupu od rájeckého velkostatku hospodský a řezník Osvald Musil.
Téměř vše zbořil, pravděpodobně i vodní kolo a vhodný materiál použil k opravě svého
hostince v Petrovicích. Domovní číslo 39 z mlýna bylo přiděleno novostavbě domu
„Na úlehlích“.
Osud nájemního panského mlýna na Podolí se po 115 převážně prosperujících letech
naplnil.
Zpracoval Rosťa Burget st.
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INFORMACE Z DĚNÍ V TJ VAVŘINEC

Vážení občané, sportovní přátelé!
Po kratší přestávce jsou pro vás připraveny čerstvé informace z dění v Tělovýchovné
jednotě.
Naši hráči A týmu mužů ukončili dohrávkou v Ráječku podzimní část soutěže. Po čtrnácti
odehraných zápasech jsou na 13. místě se ziskem 16 bodů. Na poslední Kořenec mají náskok
šesti bodů. Situace v tabulce III. třídy je sice velmi vyrovnaná, neboť Vranová na 6. místě
má pouze o tři body více. Přesto není umístění našich fotbalistů takové, jaké by si fotbalová
veřejnost a vedení oddílu představovala. Pevně věřím, že jsou na tom stejně i naši hráči
a zimní přípravu využijí k důkladné přípravě, kterou pak na hřišti přetaví v lepší výkony
i výsledky.
Lepší umístění v tabulce si vybojovali hráči B týmu, kteří jsou v polovině soutěže na
5. místě desetičlenné tabulky. Pozitivní je skutečnost, že hráči obou týmů trénují společně
a tvoří jednu partu. Nepanuje mezi týmy žádná rivalita nebo zášť. Trenér A týmu Libor
Novák si vybere hráče, které chce použít v mistrovském zápase a ostatní jsou připraveni
pro tým záložní, který koučuje Milan Kadlec. V několika případech jsme tak byli svědky,
že trenér Novák začal v průběhu sezóny pravidelně nasazovat některé hráče B týmu, kteří
byli díky tomu v pravidelné zápasové zátěži a svými výkony prvnímu týmu pomohli.
V průběhu letošního podzimu došlo několikrát ke kolizi termínů mezi oběma týmy, a tak
bylo obtížné sestavit dvě kompletní jedenáctky. Vždy se to ale podařilo. Problém s nedostatkem hráčů je dlouhodobý a nejenom v našem klubu. Sice máme aktivních registrovaných
více než třicet hráčů, přesto je sestavování týmů téměř vždy velmi obtížné. Ostatně, býti
fotbalovým trenérem je silně adrenalinový sport.
Nemůžeme zde opomenout naši mládež, která každou středu trénuje v tělocvičně ZŠ
Sloup a zájem je ohromný. Pravidelně se v hale sejde kolem dvaceti sportovců.
V sobotu 18. listopadu proběhla ve sportovním areálu podzimní brigáda zaměřená
na pravidelnou údržbu a přípravu na zimní období. Na brigádě jsme vyčistili okapy,
odmontovali a uklidili lavečky, shrabali listí, uklidili sítě z antukového hřiště, uklidili sítě
ze zápasových branek, doseli brankoviště, připravili rozmetadlo hnojiva na zimní údržbu.
Sluší se poděkovat všem zúčastněným, neboť porvali kus práce a sešli se v hojném počtu
(kolem 20 dobrovolníků). Pomohli mládežníci, hráči, členové výboru i fanoušci.
Brigádu předcházela o týden dříve poslední letošní vertikutace, následné pohnojení
a zálivka. Nyní už je vypuštěna voda ze zavlažování i z kabin.
Toliko asi k už proběhnutým událostem v našem oddílu a nyní k těm nadcházejícím.
V samotném závěru roku připravujeme i tentokrát Silvestrovský fotbal, který opět obohatíme
občerstvením a vytopenou klubovnou. Těšíme se na tradiční zápasy v rybníkovém hokeji,
ale počasí nám zatím nepřeje.
Valná hromada bude tentokráte až po novém roce a to konkrétně v sobotu 6. ledna
v 18 hodin. Závěr roku bývá plný rodinných návštěv a zajímavých událostí. My bychom
rádi, aby byla účast na valné hromadě co nejvyšší a změna termínu by mohla pomoci. Také
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bychom chtěli prezentovat videozáznam z letošních oslav 75. výročí, který by měl být
na valnou hromadu připraven. Všechny vás proto srdečně zveme!
Na závěr mého příspěvku bych chtěl poděkovat Obci Vavřinec, která je naším hlavním
partnerem. Dále našim sponzorům, všem spolkům, se kterými spolupracujeme, neboť naše
vzájemné vztahy jsou na vysoké úrovni. Rád bych poděkoval členům i nečlenům výboru
za usilovnou a obětavou práci, kterou po celý rok věnovali naší organizaci. Všem ostatním
děkuji za podporu.
Příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí, trpělivosti
a odhodlání. Sportu zdar a tomu vavřineckému obzvlášť!
Radek Štolpa, člen výboru TJ Vavřinec
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO

Od 1. do 14. ledna 2018 budete nejen po obci, ale i u vašich dveří opět potkávat
skupinku koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří
se ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální
dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.
Motto: „Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí“
Záměry Tříkrálové sbírky 2018 Oblastní charity Blansko:

• bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubravice
• nákup postelí do azylových domů pro matky s dětmi
a do Noclehárny pro muže
• podpora humanitární pomoci na okrese Blansko
Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky:

•
•
•
•
•

65 % se vrací zpět na projekty Oblastní charity Blansko
15 % je použito na projekty Diecézní charity Brno
10 % je použito na humanitární pomoc do zahraničí
5 % je použito pro potřeby Charity ČR
5 % je určeno dle zákona na režii sbírky

Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky
a přispějí do jejich pokladniček. Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují
nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Marie Sedláková, koordinátorka sbírky, Oblastní charita Blansko,
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DRUHÉ SETKÁNÍ SE SENIORY VE VAVŘINCI

16. listopadu 2017, den před svátním svátkem, se uskutečnilo již druhé setkání
se seniory ve společenské místnosti ve Vavřinci. Tentokrát „jen“ k poslechu opět
pěkně zahrál pan Martin Hasoň ze Sloupu. Pozvání na setkání využila více jak
polovina pozvaných občanů. Jakým milým překvapením bylo, kdy své kroky vážil
a vycházkou přišel nejstarší muž z naší obce, pan Antonín Kolmačka s manželkou
Zdeňkou. Program posezení zpestřil pan Jan Kakáč, bývalý starosta obce, který
promítl videa, mimo jiné i z akcí, které se ve Vavřinci uskutečnily před téměř
40 roky. Za to si zaslouží velké poděkování. Věřím, že se setkání líbilo a že se zase
setkáme při dalších posezeních.
Závěrem bych chtěla poděkovat členkám komisekomise i panu Pavlu Kuncovi,
místopředsedovi Osadního výboru Vavřinec, za příjemnou obsluhu.
Přeji všem krásné Vánoce, hodně štěstí a spokojenosti do nového roku.
Jana Přikrylová

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

komplexních geodetických prací









Práce v katastru nemovitostí
Geometrické plány
Pozemkové úpravy
Technické mapy
Geodetické práce ve výstavbě
Speciální práce inženýrské geodézie
Digitalizace mapových podkladů
Geografické informační systémy - GIS

BLANSKO, Smetanova 6
Blažek Leoš
tel. 723 830 686
blazekl@geodezie-brno.cz
www.geodezie–brno.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ NA PROSINEC 2017 – ÚNOR 2018

Valná hromada ................................................................... středa 27. 12. 2017
Valná hromada SDH Vavřinec, Spol. místnost Vavřinec,
začátek v 17.00 hod.,
Valná hromada ................................................................. čtvrtek 28. 12. 2017
Valná hromada SDH Suchdol, místnost Osadního výboru Suchdol,
začátek v 18.00 hod.,
Silvestr na rozhledně . ........................................................ neděle 31. 12. 2017
Teplé občerstvení, možnost návštěvy rozhledny 10 – 15 hod.
Silvestrovský fotbálek ve Vavřinci .................................... neděle 31.12.2017
Teplé občerstvení u krbu, začátek od 10.00 hod.
Valná hromada ...................................................................... sobota 6. 1. 2018
Valná hromada SDH Veselice, víceúčelová budova ve Veselici,
začátek v 18.00 hod.,
Valná hromada ...................................................................... sobota 6. 1. 2018
Valná hromada TJ Vavřinec, Spol. místnost Vavřinec,
začátek v 18.00 hod.,
Promítání filmů ..................................................................... pátek 19. 1. 2018
SDH Vavřinec pořádá promítání historických filmů
z hasičské činnosti a z historie rozvoje Vavřince, občerstvení zajištěno
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBÚ VAVŘINEC

• Sběrný dvůr odpadů bude v letošním roce naposledy otevřený v pátek 22. 12. 2017 a
po Novém roce bude poprvé otevřeno ve středu 3. ledna 2018.
• V závěru roku bude na obecním úřadu otevřeno ve čtvrtek 28. a pátek 29. prosince 2017
v době 8.00 –12.00 h.
Obecní úřad

–––  VÁNOČNÍ  –––
Jitka Bařinová
Lísteček s přáním jsem tajně za okno dal.
V obálce zalepený.
Pro nebeskou poštu, která ho pošle dál
a budu věřit v jeho doručení,
tak lehké
jak vločky tančí právě dnes.
Neboť napsal jsem opravdu krásně
na obálku se srdíčkem – do nebes.
- 20 -

Přál jsem si, aby zamrznul rybník.
Sypal se sníh a stromeček byl velký
a zase s perníčky z medu.
Ty já strašně rád.
A pod ním knížka plná pohádek.
A ještě pastelky, díky. Třeba jen malé.
Tím bys mě, Ježíšku, potěšil.
Abych všechnu tu krásu nakreslil.

8

7
Hřbitov ve Vavřinci

Vánoce ve veselické knihovně

9
Školení členů JSDH Vavřinec

10
Děti ze spolku OB Veselice
v zábavném centru v Brně

Zdobení perníků v Suchdole
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12
Nový DA JSDH Vavřinec
Na titulní straně: Vánoční strom v Suchdole
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