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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o některých plánovaných investičních
akcích, které budou zařazené do rozpočtu obce na letošní rok. Ten byl schválený na zasedání
zastupitelstva obce v polovině měsíce března, a tak dovolte, abych dřívější informace ještě
doplnil o další.
Předně však uvedu, že koncem měsíce března zahájila ve Vavřinci firma STAVKOM spol.
s r. o. Boskovice stavbu hřbitova a k dnešnímu dni je zhotovena přípojka vody a hrubá stavba
márnice. Následovat bude zhotovení základu pro obvodovou zeď, její postupné vyzdění,
které díky celkové délce zdi 230 m zabere asi nejvíce času a postupně budou pokračovat další
práce tak, aby stavba byla ještě v letošním roce dokončena. Zahájené byly i práce na pořízení
projektové dokumentace na stavbu nové víceúčelové budovy v Suchdole. Ta bude řešit
i opravu stávající opěrné zdi po pravé straně místní komunikace ve směru do obce, vedoucí
kolem stávající obecní budovy. Suchdolská kronika dokládá, že uvedená komunikace, tehdy
vedená jako státní silnice, byla zbudovaná v letech 1931 – 1934. Za dobu více jak 80 roků
je kamenná opěrná zeď v havarijním stavu a nutně si žádá celkovou rekonstrukci. Snahou
obce bude jak stavbu víceúčelové budovy, tak opravu místní komunikace včetně opěrné
zdi, zahájit v rámci možností co nejdříve.
Vedle uvedených nákladnějších akcí byly do rozpočtu zařazené některé akce méně
nákladné v jednotlivých místních částech. Na Nových Dvorech se jedná např. o výměnu
stávajících světel veřejného osvětlení, v Suchdole zase mimo jiné pořízení projektové
dokumentace na prodloužení vodovodního řadu v délce cca 150 m (v místní komunikaci
směrem na Vavřinec), dále např. dokončení zázemí u hřiště a nátěry vývěsních skříněk,
ve Vavřinci bude provedena rekonstrukce pomníku padlých a současně také oprava sochy
sv. Vavřince, na kterou se podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje. Pořízená bude
i projektová dokumentace na rekonstrukci sportovního areálu v Malé Veselici a ve Vavřinci
tak, aby byla obec připravena v budoucnu na možnost podání žádostí o dotace na zbudování
víceúčelových hřišť v uvedených místních částech, v plánu je i prodloužení veřejného osvětlení ve Veselici (k areálu sběrného dvora odpadů), totéž ve Vavřinci v lokalitě „Za humny“,
vyčleněné jsou i finanční prostředky na výkup pozemků ve Vavřinci za účelem možnosti
rozšíření chodníku podél silnice do lokality „Bytovky“ a možnosti rozšířit místní komunikaci
ve Vavřinci v lokalitě „Za humny“. Ve Veselici bude provedené přemístěné požární sirény
na samostatný sloup, což bude předcházet plánované demolici budovy bývalé hasičské
zbrojnice s knihovnou, k čemuž by mělo dojít v příštím roce.
Tolik ne zcela úplný výčet akcí plánovaných k realizaci v letošním roce.
Vedle výše uvedených informací bych ještě rád požádal všechny, kteří ukládají zeleň
ze svých zahrad a okolí domů buď do kontejnerů přistavených na návsi anebo přímo
na sběrný dvůr ve Veselici, aby nevhazovali společně do kontejnerů se zelení kamení. Stává
se totiž, že pokud obsluha na kompostárně najde v kontejneru s biologicky rozložitelným
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odpadem kamení, odmítne převzetí celého kontejneru, což zapříčiňuje zvyšování nákladů
na likvidaci odpadů. To může vést v příštích letech ke zvýšení místního poplatku za odpady.
V této souvislosti opět připomenu, že každý z nás může ovlivnit celkovou výši nákladů
na likvidaci odpadů.
Závěrem Vám přeji po tom letošním aprílovém počasí konečně už hezké a slunečné
jarní dny.
Miloslav Novotný, starosta obce
V TOMTO INFORMAČNÍM ZPRAVODAJI NALEZNETE
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 6. 3. 2017

• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je umístění kabelové přípojky NN
na Nových Dvorech v pozemku p. č. 1215, jehož vlastníkem je obec Vavřinec, k zahradě
na pozemku p. č. 717/7, vše k. ú. Suchdol v Moravském krasu, jehož vlastníkem je
p. Jelínek, bytem Májová 26, Brno.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí žádost o přidělení bytu od sl. Veroniky Strmiskové,
bytem Nádražní 204/8, 679 61 Letovice.
• Rada obce bere na vědomí žádost SDH Vavřinec o pronájem prodejního zařízení
na výletišti ve Vavřinci v termínu 6.5.2017 – pořádání soutěže v požárním sportu mladých hasičů a současně 27.5.2017 – pořádání soutěže okrsku Sloup v požárním sportu.
V této souvislosti bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že smlouva o nájmu
uvedeného zařízení obsahuje ustanovení o povinnosti nájemce, kterým je TJ Vavřinec,
v uvedených termínech uvolnit zařízení pro uspořádání uvedených akcí.
• Rada obce bere na vědomí žádost Mysliveckého spolku Hřebenáč o finanční dar
na činnost spolku v roce 2017 a rozhodla projednat žádost na další schůzi rady obce až
po schválení rozpočtu obce.
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• Rada obce bere na vědomí žádost Českého svazu včelařů, ZO Sloup, o finanční příspěvek
na činnost spolku v roce 2017 a rozhodla projednat žádost na další schůzi rady obce až
po schválení rozpočtu obce.
• Rada obce bere na vědomí žádost SH ČMS, pobočný spolek Okrsek Sloup, o finanční
příspěvek na činnost spolku v roce 2017 a rozhodla projednat žádost na další schůzi rady
obce až po schválení rozpočtu obce.
• Rada obce bere na vědomí žádost p. Otomara Kučery, bytem Vavřinec 54, o pronájem
části pozemku p. č. 864/1, k. ú. Vavřinec na Moravě, za účelem umístění plechové přenosné garáže pro parkování osobního automobilu a ukládá Osadnímu výboru Vavřinec
projednat žádost a vypracovat k ní písemné stanovisko.
• Rada obce bere na vědomí žádost pí. Jaroslavy Kopalové, majitelky RD čp. 30, o směnu
části pozemku p. č. 55/1, nacházejícího se za uvedeným RD a jejichž je majitelkou,
za část pozemku p. č. 864/1, užívaného jako předzahrádka, který je ve vlastnictví obce
Vavřinec, vše k. ú. Vavřinec na Moravě a ukládá Osadnímu výboru Vavřinec projednat
žádost a vypracovat k ní písemné stanovisko.
• Rada obce Vavřinec schvaluje licenční smlouvu mezi obcí a OSA – Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, na reprodukci hudby v místním rozhlasu v obci
v roce 2017 se smluvní cenou 3 153 Kč.
• Rada obce Vavřinec schvaluje zprávu hlavní inventarizační komise obsahující i návrh
na zařazení a vyřazení hmotného a nehmotného majetku z majetku obce k termínu
31.12.2016.
• Rada obce Vavřinec ukládá starostovi obce písemně oslovit firmu, co realizovala stavbu
– Vodní nádrže v Suchdole a projektanta uvedené stavby s výzvou o písemné stanovisko
ke skutečnosti, že vodní nádrž č. 1 (požární nádrž) po realizaci akce, spočívající mimo
jiné v odbahnění nádrže, propouští vodu.

USNESENÍ ZO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 15. 3. 2017

• Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Vavřinec na rok 2017 ve výši 12 015,10 tis.
Kč na straně příjmů, a financování ve výši 2,958 tis. Kč z části přebytku hospodaření
v roce 2016 a dále schvaluje výdaje ve výši 13 249,6 tis. Kč a financování ve výši
1 723,5 tis. Kč na splácení úvěrů u ČS a. s. Dále se stanovuje, že závaznými ukazateli
jsou paragrafy, tzn., že je možné bez rozpočtového opatření finanční prostředky čerpat
max. ve výši součtu fin. prostředků za jednotlivé položky.
• Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku obce Vavřinec sestavenou
k 31.12.2016.
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• Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospodářské činnosti při provozování rozhledny
Podvrší a Turistického informačního centra Veselice za rok 2016 přednesenou starostou
obce a současně rozhodlo převést celý hospodářský výsledek ve výši 100 546,57 Kč
do rozpočtu obce na rok 2017.
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek inventarizace majetku obce provedené
ke dni 31.12.2016, včetně vyřazení opotřebeného majetku dle jednotlivých vyřazovacích
protokolů a jeho likvidaci nebo jeho případný odprodej.

USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 29. 3. 2017

• Rada obce Vavřinec schvaluje rozpočtového opatření č. 1/2017, kterým se navyšují
příjmy obce o částku 34 tis. Kč a současně navyšují výdaje o částku 46,5 tis. Kč s tím, že
rozdíl obou částek ve výši + 12,5 tis. Kč bude krytý použitím nezapojených finančních
prostředků z roku 2016.
• 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 venkovního a kabelového vedení
NN v Suchdole v pozemcích p. č. 791/1 a 1322, k. ú. Suchdol v Moravském krasu, jejichž
vlastníkem je obec Vavřinec, k zahradě na pozemku p. č. 205, k. ú. Suchdol v Moravském
krasu, jehož spoluvlastníky jsou manželé Lenka a Roman Juríkovi.
• Rada obce Vavřinec souhlasí s přijetím neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč z Ministerstva kultury ČR, z programu Knihovna 21. století, na akce organizované knihovnou
ve Veselici v roce 2017.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí dopis z České spořitelny a. s., pobočka Blansko,
jehož obsahem je souhlas společnosti s realizací investičních akcí zařazených do rozpočtu
obce Vavřinec v roce 2017.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí žádost p. Milana Kalluse, nájemce v bytě ve víceúčelové budově ve Veselici, o ukončení smlouvy o nájmu dohodou k datu 30.4.2017
a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem bytu na úřední desku.
• Rada obce bere na vědomí žádost pí. Martiny Vágnerové, bytem Vavřinec 29, o odkoupení části pozemku p. č. 864/1, k. ú. Vavřinec na Moravě, a ukládá Osadnímu výboru
ve Vavřinci žádost projednat na jeho nejbližším zasedání a vypracovat k žádosti písemné
stanovisko.
• Rada obce schvaluje účetní uzávěrku a hospodaření příspěvkové organizace MŠ Vavřinec, okres Blansko, Vavřinec 54, 67913 Sloup, která v roce 2016 hospodařila s kladným
výsledkem 4 395,15 Kč. Současně rozhodla rozdělit hospodářský výsledek tak, že 50 %
bude převedeno do fondu odměn a 50 % do rezervního fondu.
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 24. 4. 2017

• Rada obce Vavřinec schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se navyšují příjmy
o částku 25,8 tis. Kč a výdaje o částku 76,6 tis. Kč s tím, že rozdíl obou částek ve výši
50,8 tis. Kč bude krytý použitím nezapojených finančních prostředků z roku 2016.
• 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 – SH ČMS z. s.,
pobočný spolek Okrsek Sloup, na činnost pobočného 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 – Český svazu včelařů z. s., ZO Sloup, na činnost organizace.
• 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 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 – Honební společenstvo
Petrovice, se sídlem Sloup čp. 1, na činnost honebního společenstva.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 300 000 Kč obci Vavřinec na spolufinancování pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH obce Vavřinec.
INFORMACE ZE ZŠ SLOUP

Naši žáci dosáhli vynikající úspěchy v okresním kole matematické olympiády, která se
konala na ZŠ Salmova v Blansku. V kategorii Z6 obsadil Vilém Pořízka sedmé místo;
v kategorii Z7 byla Kateřina Ševčíková druhá a Jakub Hloušek třetí. Gratulujeme!
Proběhl zápis k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2017 / 2018.
Zapsali jsme celkem 52 dětí; odklady povinné školní docházky jsou dosud čtyři. Do 1. A
a 1. B tedy v září 2017 nastoupí 48 žáků.
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků se uskuteční ve čtvrtek 4. května v 15:00 hodin
ve školní jídelně. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí, bude-li to možné.
V sobotu 13. května se staneme organizátory oblastního kola soutěže Zlatá včela 2017,
ve které změří svoje vědomosti a šikovnost malí včelaři z celé Moravy. V čele přípravného
týmu je ing. Ivan Doležal ze Šošůvky.
Ve školním bufetu od dubna střídáme oblíbené čerstvé bagety s různými druhy zdravých
pomazánek od firmy Lahůdky Nečas.
V tomto období čeká žáky mnoho zajímavých akcí – sportovní a vědomostní soutěže,
pěvecká soutěž Jedovnická kuňka, přednáška v angličtině pro 2. stupeň a další.
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Již nyní připravujeme prázdninové práce. Letos se bude jednat o kompletní rekonstrukci
školní kuchyně, renovaci lavic a židliček pro žáky, vybavení tříd novým nábytkem, malování,
profesionální údržbu školního hřiště, výměnu podlahové krytiny v družině a další práce.
V loňském roce jsme investovali přibližně 160 tisíc Kč do obnovy učebnic. Nepodařilo se
zakoupit všechny řady, které bychom potřebovali, takže v roce 2017 budeme pokračovat.
Školní knihovna bude letos vylepšena o žákovskou knihovnu anglické literatury.
Po loňském výjezdu do Srbska nás navštíví 25.– 29. dubna 35 dětí a 5 učitelů partnerské
školy. Hlavním důvodem naší spolupráce je angličtina. Jedenáctiletí Srbové mluví anglicky
plynně a bez přípravy lépe, než mnozí naši maturanti, takže se od nich naši žáci mohou – co
se angličtiny týče – mnohému přiučit.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel
TECHNICKÉ SPORTY
Ostatky

První číslo zpravodaje nám vycházelo v době ostatků, a tak se musím podělit o průběh
ostatků až nyní.
Toto veselí přichází před postní dobou a je rozšířeno po celé zemi. Součástí bývají
průvody masek a doznívají (vrcholí) poslední plesy a zábavy. Tak je tomu i v našich obcích.
Na návsi se schází masky, aby mohly po předání práv vyrazit do ulic a navštívit vaše
domácnosti a vykoledovat nějaké ty (pomyslné) ostatky jídel a pití. U nás v letošním roce
předával práva Pavel Kunc, pozorně jsem sledoval jeho řeč. Ostatníkům je podle tradice
dovoleno udělat i nějakou tu lumpárnu, ale zároveň ctít soukromí a práva občanů. Masek se
nám opět sešlo dostatek, bylo jich celkem 33, například řezník, pštros, medvídci, dorazili
i bobisté z Jamajky, ani jsem je nestačil poslat do našeho koryta pod řadovkami, a tak
jezdili pouze po cestě, hokejistům roztál led, a tak tupili brusle o silnici, uklízečky, kterým
zjednávala práci jejich manažerka, dostavili se i roboti, Karkulka s montérem a fotbalistka,
přicválal i kůň s jarní vílou a o to, aby se po vesnici nešlo potichu, se postarala mamina
s miminkem. Těžký úkol dnešní doby je sehnat harmonikáře. Po předání práv se vyrazilo.
Pětihodinová obchůzka obce je náročná, a tak občerstvení od občanů přišlo vhod a byla to
také příležitost k zastávce na povykládání s lidmi, dozvídáte se od nich, jaké vylomeniny
dělali oni. Vzpomínám si, jak mi dříve řekl Antonín Štolpa st., jak s Josefem Ševčíkem
tancovali v hospodě na stole kocoura v holínkách a kde se vzal tu se vzal u výčepu kůň
stál, nedovedu si tohle v dnešní době představit, ty dnešní stoly by to určitě nevydržely
a asi by se to nelíbilo i mnoha našim občanům. Dříve se bralo vše jinak. V letošním roce
jsme průvod natáhli o hodinu a půl, což je známka, že naši občané jsou pohostinní a chtějí
se veselit. Po průvodu nám přichystala Soňa a Karel Zouharovi s Milošem Dvořáčkem
občerstvení. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na ostatkách, kteří se
zúčastnili a dali si práci s maskami a za to, že ctili soukromí občanů a důstojně všichni
došli. Jsme rádi, že se u nás ještě tato tradice dodržuje.
Už je tomu tak, že většinou ti, co chodí v průvodu se starají i o večerní zábavu, a protože
jsme letošní průvod trochu natáhli, tak nám zbývala jen hodina a půl na převlečení, bez
odpočinku.
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V letošním roce na ostatkové zábavě nám opět zahrála vavřinecká hudební skupina
DUOEM a opět to bylo i se slevou. Děkuji jim.
Kulturní vložkou bylo pochování basy pod vedením Pavla Zmeko a ostatních hasičů,
a protože „vzádu“ nebylo slyšet, pokusím se zajistit do příštího roku tlumočníka. Mladí
se nám odvázali a hlasitě povzbuzovali, a protože pro obec dělají víc než dost, budiž jim
odpuštěno, vždyť to byl ostatkový večer.
O zavlažování se nám starali Soňa, Karel, Miloš a Jarka Kakáčová, která asi jediná byla
z celého večera schopná se mnou v 01.00 hod zajet pro bečku piva, a tak nám nakonec
vyšlo i to pivo, je to vždy těžké odhadnout, jaká bude žízeň.
V průběhu večera proběhlo losování tomboly, za kterou bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, kteří nám přispěli jak finanční částkou, tak věcnými dary. Díky všem!
Informace z dalších akcí

31. 3. proběhlo „tradiční“ jarní školení řidičů, přednášel nám rodák z Vavřince p. Josef
Pořízek. Připomněli jsme si důležité informace ohledně pravidel silničního provozu,
ukázal nám nové dopravní značení a jako zkušený komisař nás upozornil na záludnosti,
se kterými se můžeme setkat v provozu. Myslím si, že je důležité připomenout pravidla,
vždyť nejde jen o nás ale i o druhé.
12. 4. jsme uspořádali Velikonoční dílnu. Děti si vyrobily za pomoci maminek, tatínků,
strejdů a babiček velikonoční dekorace. Např. hnízda z březového proutí, papírová kuřátka,
zajíčka složeného z ubrousku nebo chemlonu, různé zápichy z plsti, kraslice i velikonoční
přáníčka a nechybělo ani pletení pomlázky. Děkuji všem, kteří přispěli nápady a přišli nám
pomoci.
A co nás čeká dál?

Den Země – termín bude upřesněn
14. 5. oslava dne maminek, začátek v 15.00 hod

Za TS Miroslav Kočí

ZPRÁVY Z MÍSTNÍ KNIHOVNY VESELICE
Keltský telegraf

Krásná viditelnost, nebe plné hvězd a setkání milých lidí. To vše nám opět po roce přinesl
v sobotu 25. března Keltský telegraf. Na 35 účastníků, dětí i dospělých se nejprve ohřálo
u ohně při opékání párků a pak jsme rychle vystoupali na rozhlednu, abychom nezmeškali
první světelné signály – ty pro nás nejbližší byly ze Studnic u Vyškova a za další dvě
minuty z Helišovy skály nad Šošůvkou. Poté už jsme svítili my a poslali tak pozdrav všem
účastníkům na Malý Chlum u Obory. Ze setmělého ochozu jsme pak hledali, kde se objeví
další světelné zprávy z rozhledny Kozárov, Babího lomu, Horky nad Adamovem a Stádel.
Naše telegrafická větev končila ve 20.26 hod. na Keltském hradisku na okraji Brna. Ze
zaslaného dopisu od hlavního organizátora si můžete udělat představu jak masivní a pěkná
akce to každoročně je.
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Vážené čertice, vážení čerti, přátelé Keltského telegrafu!
V jedné knize Wolfa-Dietera Storla jsem kdysi našel tento citát Jakoba Böhmeho:
„Nenajdeš žádnou jinou knihu, kde by sis mohl uvědomit boží moudrost, než když vyjdeš
na zelenou a rozkvetlou louku, kde uvidíš, ucítíš a ochutnáš báječnou sílu boha.“
Od té doby si jej pravidelně připomínám, abych v době, která nás jako probuzená sopka
zasypává obrovským množstvím podnětů, lákadel, technických prostředků a virtuálních slastí,
nezapomněl, kým jsem. Jako kluk jsem společně s kamarády trávíval, pokud to jenom trochu
šlo, většinu volného času někde venku, v přírodě. Ani já, ani moji rodiče, či rodiče mých
kamarádů to nepovažovali za nic nebezpečného i přes drobné úrazy, modřiny a odřeniny.
Prostě jsme se přírody a pobytu v ní nebáli.
Dnes, zdá se mi, tomu tak není. A nebudu daleko od pravdy, když napíšu, že si mnozí
lidé myslí, že pobyt v přírodě je hned po terorismu největším nebezpečím. Co se to s námi
stalo, že jsme zapomněli, odkud jsme vzešli, kde jsou naše kořeny? Namísto hledání
„boha“, moudrosti, vnitřního klidu někde v hlubokém lese mezi stromy, na rozkvetlé louce
či na kopci, k němuž naši předkové vzhlíželi s posvátnou úctou a chodívali na jeho vrchol
nečerpat sílu a odvahu, zavíráme se do bezpečí svých domovů, abychom u televize vyhlíželi
další světový průšvih.
Keltský telegraf proběhl letos 25. března už poosmé. Vždycky, když si pak pročítám
zprávy čertů z jednotlivých stanovišť, žasnu a tělem mi probíhá příjemné chvění, které
někteří nazývají mrazením.
Vidím totiž, že jsou stále lidé, kteří se přírody nebojí a ctí Matku Zemi, která nám všechno
dává, dokonce zcela zdarma. Že jsou lidé, kteří hledají, a věřím, že i nalézají střed sebe
sama v magickém propojení s prapůvodními kořeny, z nichž jsme my lidé vzešli. Vysílají
symbolické světlo, které při Keltském telegrafu poráží tmu při jarní rovnodennosti, kdy den
je delší než noc. Světlo silnější než tma. To je důležitá symbolika i pro dnešní podivný svět,
v němž se stěží dá vyznat.
Keltský telegraf nabírá na síle. Letos se na dvě stě padesáti místech zapojilo do předávání
poselství několik tisíc nadšených čertů.
A snad už jenom malá prosba na závěr.
Všechny ty návrší, kopečky, kopce, hory i pohoří mají svoji duši, ale to vy už víte. Mívají
radost při setkání s usebranými poutníky a těší se, slovy J. A. Komenského: z doteku jejich
(bosých) nohou i v jiné dny v roce. A tak ji to dopřejte a komunikujte s nimi. Prostě tam
občas zajděte. Jenom tak pobýt.
Přeji Vám všechno dobré a za rok zase na viděnou!
S hlubokou úctou
Vlastimil Hela
vrchní čert Keltského telegrafu
Velikonoční výstava v knihovně

V rámci jarmarku ve Veselici byla v sobotu 15. dubna v knihovně k vidění výstava s velikonoční tématikou, kterou nám zapůjčil pan Svoboda z Blanska. Ta nejprve tři dny před
svátky těšila pacienty Nemocnice Blansko a poté putovala k nám. Kraslice, panenky ze
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šustí, keramika, modrotisk i velikonoční vazby ozdobily naši jarní knihovnu. Výstava byla
pěknou kulisou pro zdobení kraslic tradiční technikou z Hané (zdobení slámou), kterou tak
krásně umí a účastníkům jarmarku v knihovně předvedla paní Langhammerová z Letovic.
–––  JARNÍ RECEPTY  –––

Příroda nám nabízí různé dary, které mohou obohatit i náš jarní jídelníček. Třeba medvědí
česnek má vynikající využití jako čerstvá bylinka, ale můžete ho také tepelně zpracovat.
Na rozdíl od známého klasického česneku se používají listy. Hodí se všude tam, kam obvykle
dáváte pažitku, zelenou cibulku nebo česnek, třeba do pomazánek, nebo jen tak na vařené
brambory nebo na chléb s máslem. Výborný je i na domácí pesto, špenát či polévku.
Medvědí česnek obsahuje plno vitamínů a minerálních látek, které jsou prospěšné pro
lidský organismus. Třeba pár receptů z této jarní bylinky bude pro vás inspirací k návštěvě
přírody a obohacení vašeho jídelníčku.
Pesto z medvědího česneku

Co budete potřebovat? Svazek medvědího česneku, 2 hrsti ořechů (kombinovat lze piniová
semínka, vlašské i kešu ořechy), 5–6 lžic kvalitního olivového oleje, sůl
Listy medvědího česneku nasekejte najemno v robotu. Ořechy namelte a smíchejte s olivovým olejem, solí a česnekem a vše spojte. Pesto dejte do skleniček, uzavřete a uchovávejte
v lednici. Výborné je na špagety, ty pak stačí jen posypat sýrem, nejlépe parmezánem.
Cibulový koláč s medvědím česnekem

Koláč můžeme upéct s různými náplněmi. Přidat třeba medvědí česnek, listy špenátu, plátky
slaniny, bylinky, každý jak má rád.
Na těsto potřebujeme: 260 g špaldové nebo žitné mouky, 40 g sezamových semínek,
100 g másla, 1 vejce, troška soli
Náplň: 1 tvaroh ve vaničce, cca 150 ml smetany na šlehání, 2 cibule, 2 hrsti medvědího
česneku, 1–2 lžičky soli, strouhaný sýr na posypání
Vypracujeme těsto, rozprostřeme do koláčové formy, propíchneme místy vidličkou
a dáme péct na 20 minut na 180 °C. Mezitím si připravíme náplň: nahrubo nakrájenou cibuli
a listy medvědího česneku smícháme s ostatními přísadami. Náplň vylijeme na předpečené
těsto a posypeme jemně strouhaným sýrem (nejlépe parmezánem). Pečeme ještě zhruba
25 minut na 180 °C.
Polévka s medvědím česnekem

Ingredience: 20 g másla, 1 menší cibule, 1 l kuřecího nebo zeleninového vývaru, 2 střední
brambory (cca 200 g), 100 g medvědího česneku, 100 ml smetany ke šlehání, sůl, pepř
V hrnci rozpálíme máslo a dozlatova na něm opečeme cibuli nakrájenou nadrobno.
Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky, přidáme k cibuli. Zalijeme vývarem, osolíme
a opepříme, přivedeme k varu a necháme bublat 10 –12 minut do změknutí brambor.
Listy česneku zbavíme stopek, omyjeme a vložíme do polévky. Necháme minutku zavadnout a pak polévku rozmixujeme na co nejhladší krém. Přidáme smetanu, asi minutu
provaříme a ihned podáváme s krutony nebo pečivem.
Olga Hájková
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POKRAČOVÁNÍ Z KNIHY ROBERTA SEDLÁKA
Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí

(převyprávěné paní Bařinovou z Vídně)
O Matoušově rodině

V době, kdy od vrchnosti nastalo vykupování majetku, žil ve Veselici na čtvrtlánické
usedlosti čp. 10 Matouš Stloukal.
Jeho majetek 14 jochů, 280 sáhů byl oceněn jednou desetinou. Dvacet zlatých a tento
obnos splácel po deset let odvozem dřevěného uhlí z lesa. Jeho rodina čítala čtyři osoby.
S manželským párem usedlost obýval syn a děda. Všichni byli při dobrém zdraví, a i když
byli vyměřenou robotou zatíženi, vedlo se jim dobře a našetřili též pár zlatých. Byli velmi
přičinliví. Úhor, tj. tříletou dobu odpočinku půdy zkracovali na dobu dvouroční, aby
získali bohatší sklizeň.
Hospodář Matouš psát neuměl, do školy nechodil. Zato jeho družka Marie do školy
chodila. Uměla dobře číst i psát, měla dobrou hlavu, byla bystrá, rozhodná, se vším si
uměla poradit. Neštěstí, jakým byla ztráta na úrodě, nebo úhyn dobytka bylo u Stloukalů
poskrovnu. Marie byla dobrou panímámou, měla srdce na pravém místě, dokázala být
velmi štědrá k chudým dětem. Ale ani žádný žebrák od jejich dveří neodešel s prázdnou.
Za několik let děda zemřel, další rok přišli verbíři a syna odvedli na vojnu. Otec
všemožně usiloval o to, aby syna z vojny vykoupil. Snad měl děda u vrchnosti nějaký
hřích, neboť vykoupení nepovolila.
Stloukalovi po synově odchodu zůstali na všechnu práci sami. Za rok se jim k velké
radosti matky narodila dcerka Františka. Ta se všemožně snažila, aby dítě ochránila
od všech možných nemocí, které tehdy hlavně malé děti sužovaly – od hlavničky, šarlachu,
moru, pchaní.
Jak se vlastně tenkrát žilo?
V průměru desetiletí umíralo tehdy ve Veselici 48 procent dětí a tak strach každé matky
byl oprávněný. Obydlí, strava i zdravověda tenkrát trpěly mnoha nedostatky. Domy byly
dřevěné, omazané hlínou, trámy podléhající povětrnostním vlivům praskaly a staly se
skrýší pro různý hmyz, mravence, štěnice. Trámové stropy a desky na nich sesychaly, prach
z mazanic škvírami padal do světnic na podlahy, které byly hliněné a občas se natíraly
žluticí, hlínou, do které se přimíchal kravský trus, kravěnec a trochu plev. Jedlové louče,
kterými se svítilo zanechávaly kouř, který se vracel do světnice dle větru nebo když se
otevřely dveře. V pokročilejší domácnosti byl již špukkastl, plivátko. Dřevěný truhlík
a v něm nasypané drtiny nebo ovesné plevy. Nebylo mýdlo, tak se v domech objevovaly
blechy a vši, které obyvatelé pravidelně v neděli na pavlačích v předmětech z domácnosti
vyhledávali. Lidovým prostředkem k mytí byl louh, vyluhovaný popel ve vodě. Do postelí
byla vkládána režná sláma přikrytá ledasjakou plachtou nebo kusem hadry. To byly tehdejší matrace. Ve slámě se často ubytovaly myši. V chudých rodinách ani peřiny neměli,
přikrývali se starými kabáty, sedranými kožichy.
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V síni bylo ohniště a pec, kde se vařilo, peklo. Běda, foukal-li vítr přímo do otvorů
komína. Kouř se tak vracel do síně a světnice a jestliže pantáta vykouřil během dne nějakou
tu fajfčičku, o zdravém vzduchu nemohla být řeč. Lidové terapie, babské balzámy, odvary
trav, makovic a různých bylin nesměřovaly k dobru v léčení dítěte, ale spíše naopak.
Mnohá matka tuhý pokrm rozmělňovala v ústech se zkaženými zuby, kojence nacpala
zelím, řepou, vším co se tenkrát běžně jedlo. Potom vložila dítěti do úst dudlík ze starých
hadrů a když se dítko tímto způsobem uklidnilo, bylo jen dobře. Matky nosily s sebou děti
na robotu. Batolata odložily na hadry na mez a samy pracovaly. Děti se válely v hlíně,
blátě, do úst vzaly, co ve svém okolí našly. Jedno děvče jedlo ponravy, brouky a na mámu
volalo: „Mamo valek, což znamenalo, mámo škvarek!”
Objevila-li se nějaká epidemie, matky hledaly pomoc v kostelích. Líbaly kříže, putovaly
s poutníky k patronce Rozálii a ještě více nákazu roznášely.
Matka Stloukalová moc svíčkovým bábám nepodléhala, jejich radám vycucaným
z prstu, jak se říká. Čítávala v hospodářských ročenkách, které si kupovala a dle rad
v nich uvedených se často řídila. Opatrovala dcerušku a podařilo se jí, až do jejich šesti
let, ji od různých nemocí uchránit.
Ale jednoho dne se vše změnilo.
Odpoledne začalo pohřmívat, blížila se bouře. Matouš rychle zapřáhl koně, sedli
na vůz i s Františkou a jeli pro ječmen na Horky. Než začalo pršet, měli fůru s ječmenem
naloženou. Matka posadila dceru na fůru k manželovi a sama utíkala k vesnici. Matouš
pobídl bičem koně k rychlému odjezdu. Jak koně trhly povozem, děvčátko sklouzlo z fůry,
spadlo na zem hlavou přímo na kámen a bylo na místě mrtvé. Matouš uviděl, co se stalo
a začal zoufale křičet. Koně dál táhli povoz, při sjíždění z ouvratí do Úvozu ale povoz
neudrželi. Přelomená oj se vrazila jednomu koni do břicha, druhému vjelo na břicho kolo.
Manželka čekala na příjezd manžela ve stodole, když náhle slyšela jeho zoufalý křik.
V největším lijáku běžela na Horky. Jen vběhla do Úvozu, uviděla, co se stalo. Když
doběhla, spatřila manžela, jak si levou rukou rval vlasy, druhou ukazoval na bezvládné
tělíčko dítěte. Matka pohlédla na mez, kde Františka ležela a s výkřikem se skácela k zemi.
Matouš se dobelhal k zabitým koním, pohladil je a se svěšenou hlavou se vydal k vesnici,
aby oznámil co se stalo a požádal o pomoc. Za malou chvíli přijeli chlapi i s ženami,
vzkřísili panímámu, naložili ji i s dcerkou a odvezli ke Stloukalům. Potom odklízeli koně
a promoklý ječmen.
Druhého dne odpočívala malá Františka v rakvičce na výměnku, ozářena slabým
světlem hromničky. Odpoledne jí vyzváněly zvony a děti přinášely květiny a svaté obrázky.
Truchlící matka klečela celý den u Františky, za dárky dětem děkovala a zvala je, aby přišly
jejich dcerku na poslední cestě vyprovodit. Chlapci jako mládenci, děvčata jako družičky
a po pohřbu že bude trachta, hostina – a stařičký učitel hudby Maxmilian bude vyhrávat.
O pohřbu šest mládenců neslo rakev, každý měl přes prsa tylovou šerpu. Při každém
chlapci kráčela družička, která nesla na rukou bílou podušku a na ní kytičku z barvínku.
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Po pohřbu, kdykoliv pohlédla matka směrem k Horkám, bodlo jí u srdce. Nešťastné
místo často navštěvovala, hlavně v neděli odpoledne. Jednoho pondělí, v parný den,
přišli před polednem s manželem ze sečení domů. Matouš nakrmil dobytek a manželka,
protože jídlo k obědu bylo od neděle, odběhla na Horky, poplakat si k osudnému kameni.
Vzduch se chvěl vedrem, v Úvozu, kudy kráčela bylo jako ve výhni. Došla ke kameni,
lehla si do stínu lískového keře, plakala, volala Františku a ptala se: „Proč, vždyť jsem
nikdy nic zlého neučinila.”
Náhle zavál studený vítr, listy na keři zašustily a země jakoby se pohnula. Hned na to
se ozval hlas veselského zvonu, oznamující poledne. Chtěla se pomodlit, zvedla hlavu
a celá se otřásla. Na úhoru, starém strnisku byl rozprostřen lýkový koberec obdélníkového
tvaru. Na jeho lemu po všech stranách stálo několik desítek čápů, kteří prsty nohou
drželi celý koberec. Na koberci, který byl 15 loktů dlouhý a 10 loktů široký byly hromady
nejkrásnějších květin. Uprostřed stála vlídná, usměvavá stařena v bílém šatě, s bílými
dlouhými vlasy. Držela náruč květů. Neznámá zvedla pravou ruku a pravila: „Zkoušená,
dobrá, štědrá matko. Jsem Polednice, milovnice paprsků světla a lásky, která slučuje
krystal s krystalem, zúrodňuje květy rostlin, oduševňuje všelikou hmotu na světě. Když
slunce vysoko stojí, květy kalichy kloní a zvony k pochodu mi zvoní. Přináším též dobrým
lidem zvěsti o budoucím neštěstí a štěstí, které se ukázaly na slunci, měsíci i ve hvězdách.
Oznamuji ti, že přijdou tři roky suché, krajina bude zasažena hladem a morem. Popadají
lidé, hovada a ptactvo. Veselost, radost i zpěv utichne. Ve své chýši si udělej mnoho skrýší,
hleď mnoho plodin uschovat, všechno budeš potřebovat. Používej vodu převařenou k pití,
udržíš si živobytí!“
Žena domluvila, vztáhla ruce s kyticí, zamávala. Čápi vzlétli a jak mávli křídly pyl
z květin i malá drobná semínka se vznášela a padala k zemi. Zatravněný úhor plný kočičího
jetele, violky polní, kokošky pastuší tobolky, svlačce, přesličky a ostatních plevelů se
proměnil do žluta. Na květech náhle vystoupily krůpěje sladkého nektaru.
Malí opeřenci z celých křovinovitých Horek se slétli a lapali semínka. Roje včel, vos,
čmeláků, motýlů malých i velkých a různé mouchy sbíraly pyl a nektar, takže se úhor
vzápětí zazelenal.
Koberec odletěl a udivená matka se vypravila domů, aby vše povyprávěla manželovi.
Matouš poslouchal, přikyvoval, ale moc nevěřil, že by to mohla být skutečnost. Věděl
dobře, jak se manželka trápí a podléhá všelijakým snům, které se jí zjevují. „Netrap se,
Františku nám nikdo nevrátí, takhle by jsi mohla přijít o rozum,” pravil. Přesto, kdykoliv
oba vyšli ze vrat na zahradu, upřeli své zraky k Horkám, odkud k nim neštěstí přišlo.
Všimli si, že se u tragického místa často objevují nějaká zvířata či ptactvo. Srnka, divoké
husy, zrána zajíci, večer zde zpívají kosi.
Nadešel podzim a svátek Dušiček. Jak večer začali vyzvánět, matka se teple oblékla,
přehodila přes sebe vlňák a ubírala se pomodlit k místu, kde vydechla jejich poslední
radost. Už byla tma jako v pytli, tak kráčela po paměti svozniční cestou, po které vystoupila
na ouvratí. Pohlédla ke známých keřům a dech se jí zatajil. Ze země vyskakovaly barevné
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plamínky. Jeden byl karmínově červený, druhý zelený, další modrý, světle červený a pátý
byl blankytně modrý. Jen se objevily, v mžiku pohasly, ale opět zazářily. Na pařezu seděla
bílá holubice a v zobáčku držela větévku barvínku s černou stužkou. Panímáma se po celou
dobu zvonění modlila. Když zvony svůj hlas utišily, holubice odlétla, světélka zmizela,
třikrát se zablesklo a ozvalo se slabé zadunění a matka pronesla: „Sbohem, náš andílku.”
Doma opět Matoušovi vyprávěla o všem, co prožila a ten odtušil: „Na Dušičky je
všechno možné, duše zemřelých se zjevují.”
Čas ubíhal a přišlo opět jaro. V pátek, po velikonočních svátcích, při poledním zvonění,
spadl z vesnické kapličky zvon a rozbil se na dva kusy. Lidi byli z události vystrašeni
a přisuzovali ji zlému božímu znamení. Zvláště matka Stloukalova pevně věřila, že na lid
dolehne nějaká boží rána, protože znala prorocká slova Polednice. Toho dne pociťovala
panímáma Matoušova divný strach a úzkost, že někdo v dědině zemře.
Jaro bylo teplé a vcelku suché. Na počátku června, jak začala kvést žita, napadl sníh
a zůstal pár dní ležet. Hospodáři chodili s napnutými provazy po mezích po dvou a sníh
z obilí jimi shazovali. Bylo to marné počínání. Kdo shazoval sníh, neměl obilí žádné a ti co
neshazovali rovněž, protože chyběla vláha. Déšť nepřicházel. Tráva, obilí uschlo, ječmen
se sklízel ručním trháním. Po těchto zvláštních žních přišla bída a hlad, který nejstarší
pamětníci nepamatovali. Lid konal prosebná procesí na poutní místa, ale zbytečně. Pomoc
nepřicházela. Zato se objevil mor a cholera. Přišla taková bída, že za pecen chleba bylo
možno koupit půl staromoravské měřice pole.
Listonoš z Petrovic chodil s poštou dvakrát v týdnu a pro Veselici nechával zásilky
u Jozéfků. Pak je tetka roznášela po dědině. V sobotu před svatým Václavem přinesla
Stloukalům depeši od vojenských úřadů, že jejich syn Josef zemřel v jednom italském
klášteře. Datum synova úmrtí se shodovalo s pátkem, kdy náhle při zvonění spadl v místní
zvonici zvon.
Zdrcení rodiče plakali, přáli si nežít, necítit. V neděli ráno se vypravili pomodlit
do kostela ve Sloupu s myšlenkou, že vlastně děkují bohu za milosrdenství, že si jejich
děti k sobě vzal do blaženosti věčné. Celý den strávili v modlitbách a k večeru, klidnější
a usmířeni s osudem, se ubírali k domovu. Od toho dne posmutněl i Matouš.
Bída se prohlubovala, ale u Stloukalů se pro žebrající vrata nezavírala. Panímáma
rozdávala dětem a ostatním potřebným i z toho mála, co měli. Sama jedla jen jednou denně
a Matouš ji napomínal. „Pamatuj také na sebe.” Ale žena pokorně odpověděla: „Nechť
si. Ať žijí ti, kteří mají pro co žít, my dva mezi ně už dávno nepatříme!”
Opět přišel svátek Dušiček a v obci vyzváněl nový zvon od firmy Hiller z Brna a manželé se znovu vydali na Horky, místo, kde ztratili Františku. Opět zde z mísy na pařezu
vyskakovaly barevné paprsky, jak to panímáma viděla před rokem. Od Petrovic přilétla
holubice, krátce poseděla u mísy s plamínky a několikrát vzlétla k dědině a zpět. V mdlém,
do fialova zbarveném světle svíce a paprsků přilétali kroužící netopýři a shazovali do misky
zlaté dukáty. Po odzvonění se všechno ztratilo.
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Stloukalovi ještě chvíli v údivu postáli a pak se vraceli k domovu. Další dny přemýšleli
nad zjevením a ptali se, proč právě jim se ukazují nadpřirozené jevy. Matouš byl od toho
dne v pokušení zjistit, co se na tomto zvláštním místě může v zemi nacházet? Neodolal
a jedné sobotní noci se na Horky vydal a pustil se na mezi do kopání. Odstranil dva keře
a starý habrový pařez a vykřikl překvapením. Pod pařezem byla ona mísa, kterou viděli
o Dušičkách. Byly v ní zlaté dukáty a nějaké drahokamy.
Matouš si na živobytí vždy vydělával poctivou prací, takže ho žádná chamtivost nepřepadla. Mísu vzal domů a druhého dne šel nález oznámit příslušným úřadům v Blansku.
Odpoledne přijelo se zemským hejtmanem několik osob a poklad v míse prohlédly. Bylo
v ní 292 zlatých dukátů a po jednom drahokamu od každého druhu – karmínově červený,
blankytný safír, zelený smaragd, červený granát a světle modrý opál. Úřední delegace
pak začala Matouše zpovídat, zda-li si něco nenechal a prohledali mu dům. Poté obhlédli
i místo nálezu pokladu a nakonec s ním odjeli. Matoušovi nenechali, byť na památku či
jako nálezné, jediný dukát!
Uběhlo mnoho let, Matouš chodil k zemi ohnutý, naříkal na housera v zádech a pracovat
již nemohl. Majetek co měli začal pomalu rozprodávat ani ne kvůli sobě, ale lidem, kteří
je obtěžovali. Matoušovi nakonec zůstalo z původních 14 jochů jen 5 a i ty přenechal
neteři. Ta s příbuznými Matoušovi vyčítali, že tenkrát poklad odevzdal, když mohl být
jejich a mohli být z něho zaopatřeni.
Stloukalovi, i když celý život pracovali a k lidem se chovali štědře, zemřeli v bídě
a nebyl nikdo, kdo by jim vody podal…
INFORMACE Z DĚNÍ V TJ VAVŘINEC

Vážení občané, sportovní přátelé!
Poprvé v tomto roce Vám přinášíme informace o dění v naší organizaci a nálož je to
opravdu velká. První významnější událost se konala v poslední den minulého roku, kdy
jsme uspořádali dnes už tradiční Silvestrovský fotbálek s občerstvením. Vytopená klubovna,
doplněná o nabídku teplých i studených nápojů je již dnes samozřejmostí a vždy přiláká
pěkný počet sportovců i diváků. Tentokrát tuto tradiční nabídku doplnil kotlíkový guláš
z kuchyně Zdeňka Kakáče. Nutno dodat, že to bylo zpestření vskutku velmi chutné.
V následujících zimních měsících pokračovala zimní příprava mužů i přípravky. Sloupské tréninky přípravky se těšily velkému zájmu mládeže a to se jich neúčastnili ti úplně
nejmenší. Trochu jinak tomu bylo mezi dospělými sportovci. Těch máme na soupisce více
než třicet, jenže na trénincích se jejich účast pohybovala kolem deseti hráčů, některé z nich
jsme na našem hřišti viděli až koncem března. Velkému zájmu sportovců se ale pro změnu
těšily zimní hokejové zápasy, které už snad dvě desítky let pravidelně hrajeme ve Sloupě
na kluzišti. Letošní mrazivé počasí nám dovolilo sehrát devět zápasů. Při nich se počet
bruslařů pohyboval mezi 12 a 24 účastníky, přičemž častěji při horní hranici. Hokeje jsme
si tak letos užili dosytosti. Poprvé jsme letos zavedli pravidlo postavení mimo hru na modré
- 16 -

duben 2017

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

čáře, což někteří bruslaři nesli nelibě a některé to odradilo úplně. Po několika zápasech
jsme ale novinku dostali do krve a díky ní dnes musí bruslit při hře opravdu všichni. Věk
hokejistů amatérů se pohyboval od 17 do 45 let, takže zahrát si může opravdu každý.
Před zahájením jarní části fotbalových soutěží jsme zorganizovali brigádu, jež byla
zaměřena nejen tradičně na přípravu areálu na sezónní provoz, ale i na úklid a drobnou
údržbu. Pro zápasové branky jsme museli nechat vyrobit nové držáky napínací konstrukce,
neboť původní hliníkové byly už jednou opravované a opět zničené. Na brankách jsme
doplnili chybějící šrouby, vše dotáhli. Další brigádníci montovali lavečky, uklízeli v kabinách, klubovně, prodejním stánku. Jiní se věnovali vyhrabávání sněžné plísně, které máme
po letošní zimě na hrací ploše opravdu hodně a trávník je díky tomu ve špatném stavu.
I z tohoto důvodu jsme podali žádost na finanční dotaci z JMK. Rádi bychom zakoupili
novou sekačku s vyšším výkonem, vyšším záběrem a k ní i provzdušňovací bránu. Tahle
brána dovede vyčesávat zmíněnou sněžnou plíseň i travní plsť. Odpadlo by hrabání hrabičkami a při pravidelném používání by měl být trávník zdravější. Vertikutaci bude ale potřeba
provádět i nadále, je to trochu jiný zásah než vyčesání. Stávající sekačka by nadále sloužila
potřebám Obecního úřadu.
Zhruba dva týdny po první brigádě jsme uspořádali další, na které jsme připravovali
dřevo do udírny v Parku. Na obou zmíněných brigádách jsme zaznamenali silně zlepšenou
účast hráčů, což nás výboranty těší a motivuje k další práci.
Další událostí je změna názvu oddílu, kterou jsme schválili na valné hromadě a kterou
nám konečně posvětily i příslušné orgány. Nově se tedy jmenujeme TJ Vavřinec, z. s.
(zapsaný spolek).
Co se týče sportovních událostí, tak oba týmy mužů už vstoupily do jarních soutěží.
U „B týmu“ mužů došlo ke změně na pozici trenérů. Na vlastní žádost skončili Radim
Manoušek a Michal Rybář, kteří vedli tým sezónu a půl. Díky jim! Novými trenéry jsou
Pavel Zmeko a Milan Kadlec, byť se jimi tak býti necítí a toto označení se jim pranic
nelíbí. O to více vykonávají svoji roli u týmu se zaujetím a zápalem. Oba dva mají dostatek
zkušeností, aby vahou svojí osobnosti srovnali hráče do latě. Soudě podle prvních dvou
zápasů, se jim to daří dobře. „Juniorka“ totiž doma porazila Voděrady 2:1 a v Jedovnicích
předvedla velmi slušný výkon, byť odešla poražena 2:5.
„Áčko“ už má za sebou tři zápasy. V tom prvním prohrála v Kotvrdovicích 0:2, ve druhém
doma remizovala s Vranovou 1:1 a v tom nejčerstvějším vyhrála v Knínicích 3:1. Herně se
muži probouzí z jarního spánku trochu pomaleji, ale výhra v Knínicích jim možná pomůže.
Jedinou zimní posilou je Dominik Zmeko, který sice ještě mohl jarní část odehrát
v dorostenecké kategorii FK Blansko, přesto se rozhodl pro muže TJ Vavřinec. Dominik
se sice nyní adaptuje na soutěž mužů, přesto má dostatek talentu na to, aby v budoucnu
zamířil do vyšších soutěží. Uvidíme, co příští měsíce přinesou.
Protože si v letošním roce připomínáme výročí 75 let od založení naší tělovýchovné
jednoty, rádi bychom v létě uspořádali malou oslavu. A jak jinak bychom slavili, než
kopanou, že? Pracovní termín jsme si stanovili na 22. července a rádi bychom našim
fanouškům představili tým vavřineckých starších pánů, přípravky a mužů. První myšlenkou
bylo přilákat na naše hřiště veterány FK Drnovice, kteří v devadesátých letech pobíhali
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po ligových trávnících. Bohužel se záměr pro termínovou kolizi s významnější událostí
neuskuteční a tak hledáme soupeře dál. Uvidíme, jaké budou další možnosti, soupeř nemusí
být nutně věhlasný.
Oslavu bychom rádi obohatili o nabídku suvenýrů a upomínkových předmětů. Už
v minulosti jsme pro naše fanoušky připravili šály, čepice nebo trička. Nyní bychom chtěli
nabídku částečně zopakovat a částečně doplnit o nové věci. Už minulá nabídka byla mezi
kluby na naší úrovni unikátní a mezi našimi občany byl o ni zájem. Věřím, že i tentokrát
budou všichni spokojeni, usilovně na tom pracujeme.
Na prvním domácím dvojzápase jsme také zahájili prodej v prodejním stánku na výletišti
v Parku. I pro letošní sezónu mají provoz na svých bedrech Radim Přikryl a Aleš Blézl.
Už nyní připravili několik drobných vylepšení a ty větší jsou snad ještě před námi. Všichni
věříme, že letošní sezóna bude lepší než ta minulá. Také jsme po delší přestávce aktualizovali webové stránky výletiště. Manažeři v současné době usilovně shánějí pracovníky
na letní sezónu a stále ještě nemají plný stav. Pokud máte zájem, s důvěrou se na ně obraťte.
Veškerý zisk z prodeje v Parku putuje do pokladny naší organizace. TJ díky tomuto výtěžku
může po finanční stránce dýchat trochu volněji a zároveň investovat do potřebných věcí.
V minulosti jsme zakoupili třeba dvoje nové vchodové dveře na kabiny, výčepní zařízení
do klubovny, televizi do Parku, rezervní potravinářský kompresor do parku, kompresor pro
lajnování, křovinořez a podobně.
Na závěr bych rád všechny občany pozval do hlediště našeho krásného areálu. Můžete se
podívat na okresní kopanou, dát si klobásku z udírny nebo něco vypít, poklábosit s přáteli.
Děti se mezitím rády vydovádí se svými vrstevníky. Těšíme se na Vás!
JARNÍ PROGRAM NAŠICH FOTBALOVÝCH TÝMŮ
A tým

19. kolo
20. kolo
21. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Vavřinec – Ostrov
Lažany – Vavřinec
Vavřinec – Skalice
Vavřinec – Svitávka
Drnovice – Vavřinec
Vavřinec – Opatovice
Benešov – Vavřinec

29. dubna
7. května
13. května
28. května
4. června
11. června
18. června

v 16:30 – sobota!
v 16:30
v 16:30 – sobota!
v 13:30
v 16:30
v 13:30
v 16:30

30. dubna
6. května
14. května
20. května
28. května
4. června
11. června

v 16:30
v 16:30 – sobota!
v 14:15
v 16:30 – sobota!
v 16:30
v 16:30
v 13:30

B tým

15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo

Lipůvka B – Vavřinec B
Vavřinec B – Vísky B
Rájec B – Vavřinec B
Vavřinec B – Ráječko C
Vavřinec B – Doubravice B
Skalice B – Vavřinec B
Vavřinec B – Lažánky
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ZPRÁVY Z ODDÍLU STOLNÍHO TENISU

Vážení spoluobčané, vážení příznivci stolního tenisu.
Chtěl bych vás informovat o úspěšně dokončené sezóně stolního tenisu našeho spolku.
Naši obec reprezentovala dvě družstva, která nastupovala v okresních soutěžích. „Áčko“
hrálo nejvyšší okresní soutěž RP I a „Béčko“ nastupovalo v RP IV.
Družstvo, hrající RP I., splnilo předsezónní úkol a se ziskem 41 bodů za pět vítězství
a čtyři remízy obsadilo desáté místo, což zaručuje udržení v nejvyšší okresní soutěži, do které
družstvo loni postoupilo. „Béčko“ naplnilo předpoklad své kvality a od začátku sezóny se
pohybovalo na předních pozicích. Bohužel, je dvě smolná utkání připravila o možnost poprat
se na konci sezóny o první místo. Přesto si mužstvo ziskem 46 bodů za devět vítězství a tři
remízy pohlídalo třetí místo a tím si zaručilo postup do RP III.
V letošních utkání jsme splnili všechny cíle, které jsme si vytyčili, a obě družstva se
herně posunula správným směrem. Pro budoucí sezónu to klade na všechny hráče našeho
spolku velkou zodpovědnost, protože se role u obou týmů vymění. Role „udržení soutěže“
se zhostí „Béčko“ v RP III a „Áčko“ si dá za cíl posunout se do středu tabulky.
V následujícím období se budou členové věnovat údržbě naší herny a budeme připravovat
zázemí pro zahájení přípravy na další ročník soutěží. V neposlední řadě se těšíme na setkání
s našimi občany na kulturních a sportovních akcích, které spolupořádáme s ostatními spolky.
Martin Nečas, předseda spolku Pinec Veselice
Tabulky:
Regionální přebor I. třídy
1. KST Blansko D
2. Rájec A
3. Adamov A
4. Šošůvka B
5. Žďárná A
6. Svitávka A
7. Vysočany A
8. Křetín A
9. Rohozec A
10. Veselice A
11. Boskovice B
12. Zbraslavec C

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
17
13
12
11
10
5
6
6
5
5
4

1
2
3
2
3
1
7
3
1
4
4
3

0
3
6
8
8
11
10
13
15
13
13
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

303:93
255:141
205:191
205:191
202:194
203:193
187:209
161:235
164:232
163:233
162:234
166:230

Regionální přebor IV. třídy
86
75
64
60
58
53
44
43
41
41
41
37

1. Žďárná B
2. Letovice B
3. Veselice B
4. OREL Blansko A
5. Rájec C
6. Olešnice B
7. Petrovice B
8. Vysočany C
9. Brumov B
10. Svitávka B
11. KST Blansko F
12. Rohozec C

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
9
8
8
7
9
7
6
5
3
1

4
3
3
3
1
1
0
1
4
1
1
0

1
2
4
5
7
8
7
8
6
10
12
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

188:100
177:111
152:136
157:131
141:147
151:137
150:138
148:140
146:142
107:181
113:175
98:190

53
52
46
43
41
38
43
38
38
32
26
19

SETKÁNÍ SENIORŮ VE VESELICI

V sobotu 1. dubna se uskutečnilo první setkání seniorů pořádané sociální komisí obce
Vavřinec. Příjemné posezení v KD Veselice zahájil starosta obce Miloslav Novotný, který
uvítal kolem čtyřiceti přítomných seniorů. Následovalo promítání DVD ze slavnostního
otevření rozhledny Veselice Podvrší se vzpomínkou na rok 2001. Všechny pak potěšil
pěknými písničkami pan Nesrsta z Blanska a společně s ním se zpívalo i tancovalo. Při
dobré náladě a povídání proloženém dobovými fotografiemi ze života obce se zavzpomínalo
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na časy minulé, ale probral se i aktuální život v obci. Setkání ve veselé a družné náladě při
dobrém občerstvení pokračovalo až do večerních hodin a dle pěkných ohlasů se zúčastněným
líbilo. Nezbývá než se těšit na druhé, které proběhne na podzim.
Olga Hájková za Osadní výbor Veselice
OBEC VAVŘINEC PŘED 175 LÉTY

Neúplný výpis z katastrálního oceňovacího operátu dokončeného r. 1845. Málo známé,
ale zajímavé informace v původním, ale nezkráceném popisu.
Obec Vavřinec leží 5,5 míle (1 míle – 7,856 km) severovýchodně od hl. Města Brna,
4,5 míle jihozápadně od města Prostějova, 1 míli východně od úředního panského sídla
Rájce a ¼ míle jihozápadně od farního místa Sloup, v kopcovnině na vyvýšenině, kde
panuje poměrně drsné klima.
Obecní funkcionáři:
Rok 1840:				
Karel Moravec – rychtář			
Antonín Kakáč – purkmistr (starosta)

Rok 1842:
Jan Vymazal – rychtář

Členové výboru:
Martin Moravec, Antonín Tesař, Jan Kala, František Kučera,
Antonín Ondroušek, František Ševčík, Josef Jarůšek
Daňová vrchnost je panství Rájec, fara a škola jest Sloupská.
Zvláštní historické upomínky neb pamětihodnosti pisatel ve Vavřinci nenašel.
Počet obyvatel:
r. 1840 – muži 151, ženy 135, celkem duší 286
r. 1843 – muži 154, ženy 134, celkem duší 288 ve 46 domech
Rustikální (domovní) pozemky jsou rozděleny na dva pololány s výměrou 22 – 24 jiter
(1 jitro – 0,57564 ha), 9 čtvrtláníků 11 – 12 jiter, 12 podsedků 8 – 9 jiter, 21 chalupníků
s bezvýznamným množstvím půdy. Mimo to je ve Vavřinci jeden hostinec, obecní dům
a kovárna.
Soudní a pozemkovou vrchností je panství Rájec a desátkovou vrchností je fara Sloup.
Hostinec a několik málo domů je z pálených cihel a kamení, většina domů je z vepřovic. Hospodářské budovy jsou postaveny ze dřeva a kryty většinou slámou, jen málo
šindelem. Všechny zdejší domy jsou jen přízemní, avšak v dobrém stavu. Nejsou vůbec
stavěny úzké a nízké. Roku 1842 žije 68 rodin spolu, z nichž je zaměstnáno v zemědělství
30 rodin a v živnostech 8 rodin. Obvyklá strava hlavně z brambor, řepy, luštěnin, mléčných
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a moučných jídel, žitného chleba, řidčeji z uzeného vepřového masa. Obvyklým nápojem
je voda, jen velmi řídce pivo a pálenka. U větších usedlostí bývá obvykle jeden pacholek
a jedna děvečka. Stav dobytka: koní 22 kusů, krávy 41, mladý dobytek 20, ovce obyčejné
45 kusů, ovce ušlechtilé 21 kusů. Koně, obce a rohatý (hovězí) dobytek je zdejšího menšího
horského plemene. Poněvadž obyvatelé kupují většinou mladší brakovitý od vrchnosti, jsou
ušlechtilé rasy. Vepřový dobytek je převážně polského a uherského původu. Koně se krmí
ovšem, senem, řezankou a slámou, v létě jsou pouštěni na pastvu. Rohatý dobytek vedle
pastvy zeleným krmením, odpadem z humna, v zimě senem, slámou a bramborami. Ovce
se v zimě krmí slámou i senem, v létě je honí na pastvu. Vepřový dobytek dostává v létě
vedle pastvy kuchyňské odpady a v pozdním podzimu až do zabití v prosinci je vykrmován
zemáky a ječným šrotem. Koně se chovají pro zemědělské práce a vedle toho pro dovoz
dřeva a uhlí pro Blanenské železárny a hutě. Rohatý dobytek pouze pro domácí potřebu
masa a mléka. Ve větších hospodářstvích se chovají průměrně 2 koně, dvě krávy, mladý
hovězí dobytek, dvě až tři ovce, jedno prase a husa. Chov drůbeže není zvláštní, počet hus
je udáván pro celou obec asi dvacet pět kusů. Stav dobytka je ve Vavřinci velmi nízký,
počet dělnictva je dostatečný k rozsáhlosti a k výměrám hospodářství. Na polích při obci
se obvykle pěstují brambory, žito, ječmen, oves, vikev a jetel, ve velmi malém množství
pšenice, hrách, čočka a řepa. Na pastvinách, horkách a zahradách, smíšené a sladké seno,
v zahradách něco ovoce, v lesích se pěstuje převážně jedle, trochu borovice a smrků. Při
zemědělských pracích se používá horské motyky (úzká motyka) a jinak obvyklého známého nářadí a nástrojů. Ječmenu a bramborám se zde daří nejlépe, ostatní polní produkty
jsou špatné jakosti a podprůměrné. Přebytky nad vlastní potřebu jsou prodávány doma
obchodníkům, nebo na tržišti do Boskovic, které je vzdáleno 1,2/4 míle. Samotné Boskovice
dostaly teprve roku 1824 privilegium na čtvrteční, týdenní trhy. Vavřinečtí občané dříve
navštěvovali tržiště ve Vyškově a Prostějově, často i v Brně. Ve vysokém lese převládá jedle
s ojedinělými buky, smrky a borovicemi. Zavedeno jest řízené mýcení, pro stavby, dílny,
na palivo, dále k řezivu a výrobě šindele. Panství Rájecké, které pro provoz hutí a v Blansku
potřebuje význačné množství dřeva, přenechává poddaným jen nejnutnější část stavebního
a užitkového dřeva. Obmýtní perioda je zde pozorována na 120 let.
Přehled veškeré vavřinecké půdy:
Pole

350 jiter

Louky

17 jiter

Lesy

56 jiter

Zahrady

3 jitra

Pastviny

49 jiter

Stavební areály

3 jitra

Neproduktivní

41 jiter

Celkem

519 jiter

Doslov:
Tahle úřední strohá čísla a fakta nevyjadřují úplně
správně tehdejší poměry ve Vavřinci. Bídy bývalo
víc, než si nyní myslíme. Trochu bohatší i chudáci
chodívali na panskou robotu a k tomu platili vysoké
daně. Mimo těchto břemen vůči vrchnosti byli vavřinečtí povinni přispívat k výživě sloupského faráře
a učitele. Nelehký život poddaných se částečně
zlepšil až po zrušení roboty v roce 1848. Informace
o tom, co následovalo poté, když vídeňský dvůr
vydal 28. března 1848 císařský patent o zrušení
roboty, uvedeme někdy příště.
Rostislav Burget
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INFORMACE Z ELEKTROWINU
Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m.
Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let předali
k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo
ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat
zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například
běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti
tvoří sklo a 12 % plasty.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let
svého působení zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, co představuje více než 17 milionů
spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s
vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let,
videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních
letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách,
se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro
domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech
20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů se ale začal rodit teprve na
počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před jedenácti roky, kdy se do české
legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit
na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro
televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho,
že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně
dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.

ELEKTROWIN a. s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí.
Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více
než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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HLEDÁŠ LETNÍ BRIGÁDU NEBO PŘIVÝDĚLEK?

Nabízíme: možnost vydělat si 80 Kč/h v odpoledních a večerních hodinách prodejem
nápojů a občerstvení v prodejním stánku ve sportovním areálu ve Vavřinci.
Dále hledáme brigádníky na prodej při fotbalových zápasech (cca 1x za 14 dní
o víkendech).
Požadujeme:
zodpovědný přístup, věk nad 18 let, zdravotní průkaz (vydá obvodní lékař)
Pracovní poměr: dohoda o provedení činnosti
Termín výplaty: dle dohody
V případě zájmu hlaste i termín, o který máte zájem: Fotbalová utkání jsou v období duben–
červen a srpen – listopad. Normální prodej od poloviny června do začátku září, dle počasí.
Ve všední dny otevřeno běžně od 17 h, o víkendu od 15 h. Zavírací hodina dle zákazníků.
S ohledem na počasí a plánované akce si vyhrazujeme možnost změny pracovní doby.
Kontakt: Aleš Blézl, tel. 724718686, albelda25@seznam.cz
Radim Přikryl, tel. 606563699		
Zadavatel: TJ Vavřinec, z. s.

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
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBÚ VAVŘINEC

• Oznamujeme občanům, že do konce měsíce května je povinnost uhradit místní poplatek
ze psů na rok 2017. Současně upozorňujeme vlastníky psů na povinnost ohlásit neprodleně vnik i zánik poplatkové povinnosti.
Obecní úřad
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KALENDÁŘ AKCÍ NA DUBEN – ČERVEN 2017

Vycházka do okolí ............................................................... sobota 29. 4. 2017
Organizuje spolek VESELICKÁ KAPLIČKA, trasa vycházky povede
z Ludíkova směrem Němčice, dále okolo poldru na Žďár a poté do Petrovic
s posezením v penzionu U Hraběnky a návratem přes Podolí do Veselice,
sraz účastníků je v 8.55 hod. na autobusové zastávce ve Veselici

Pálení čarodějnic na pastvisku ve Vavřinci....................... neděle 30. 4. 2017
Akce organizovaná SDH Vavřinec,
zábavný program pro děti od 18:00 hod,zapálení vatry ve 20:15,
ohňostroj ve 23:00 hod., chůze po žhavých uhlících od 00:00,
občerstvení zajištěno po celou dobu programu

Soutěž mladých hasičů........................................................... sobota 6. 5. 2017
XVIII. ročník soutěže žáků o Pohár SDH Vavřinec, začátek v 8.15 hodin

Čarodějnické odpoledne ....................................................... sobota 6. 5. 2017
Areál SVAZARM v Malé Veselici, lampionový průvod, šipkovaná,
pálení čarodějnic, začátek v 16.00 hod.

Oslava Svátku matek .......................................................... neděle 14. 5. 2017
Výletiště ve Vavřinci, pořádají TS Vavřinec ve spolupráci s MŠ Vavřinec,
začátek v 15.00 hod.

Noc v muzeu ........................................................................ sobota 20. 5. 2017
Muzeum včelařství Moravské krasu ve Veselici, pořádá spolek Včela lidem,
začátek v 17.30 hod., přednáška p. Hanušky

Turnaj v nohejbale............................................................... sobota 27. 5. 2017
Turnaj dvojic v nohejbale, sportovní areál v Suchdole, občerstvení zajištěno

Soutěž Okrsku Sloup v požárním sportu . ........................ sobota 27. 5. 2017
Sportovní areál ve Vavřinci, začátek v 7.30 hod.

Svatoantonínská pouť ............................................................... 9.– 11. 6. 2017
Pátek - posezení s reprodukovanou hudbou, sport. areál v Malé Veselici
Sobota - 4. ročník běžeckých závodů LESEMPOLEM, start hl. závodu v 11 hod.
- pouťová taneční zábava se skupinou TRIO KENT, začátek v 21 hod.
Neděle - pouťové atrakce, udírna, reprodukovaná hudba
Pondělí - tradiční DOZVUKY

Závody v chytání ryb na požární nádrži ve Vavřinci ...... sobota 24. 6. 2017
3. ročník závodu pro děti sloučené obce Vavřinec ve věku od 7 do 15 roků,
7:00 – 7:30 hod. prezentace, 8:00 hod. zahájení závodu
12:00 hod. konec chytání ryb, do 13:00 hod. vyhlášení výsledků,
občerstvení zajištěno, startovné 100,- Kč
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Velikonoční klapání v Suchdole

8
Velikonoční klapání ve Veselici

9
Velikonočni dílna ve Vavřinci

10
Děti z mateřské školy na Sběrném
dvoru odpadů ve Veselici

Budování vodovodní přípojky
na hřbitov ve Vavřinci

11

12
Velikonoční jarmark ve Veselici
Na titulní straně: Jarní příroda ve Vavřinci
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