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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych v úvodu tohoto zpravodaje vyslovil jedno poděkování. Poděkování
paní Mgr. Anně Pokorné z Vavřince, která po téměř 40 letech končí ve funkci smutečního
řečníka při pohřbech. Mnoho z nás mělo možnost účastnit se posledního rozloučení
s některým ze svých blízkých nebo spoluobčanů, při němž se se zemřelým loučila právě
jmenovaná. Já osobně jsem vždy obdivoval, jak se dokáže s touto funkcí vypořádat. Že
to není funkce snadná, snad nemusím zdůrazňovat. Přesto se vždy zhostila svého úkolu
s citem a profesionálně. Za obec i za mou osobu ještě jednou pí. Pokorné za dlouholetý
výkon funkce smutečního řečníka děkuji a do dalších let jí přeji především tolik potřebné
zdraví a rodinou pohodu.
Druhý letošní zpravodaj vychází měsíc po zasedání zastupitelstva obce, na němž byl
mimo jiné schválený rozpočet obce, a tak dovolte několik informací k hlavním akcím,
které budou v letošním roce z rozpočtu financované. Část volných finančních prostředků
je určena na úhradu víceprací na víceúčelové budově ve Veselici. Ty byly způsobené např.
potřebou dokonalejšího zateplení pláště a střechy budovy tak, aby splňovalo aktuální
požadavky stanovené příslušnými normami, oproti původnímu plánu se nakonec kompletně
rekonstruovalo sociální zařízení atd. Tou hlavní akcí v letošním roce však bude zahájení
výstavby hřbitova ve Vavřinci. Od loňského roku je již obec vlastníkem pozemků, na nichž
budou jak vlastní hřbitov, tak i parkoviště a přístupová komunikace umístěné. Loni byla již
také do prostoru budoucího hřbitova zbudovaná přípojka el. energie a prodloužené rozvody
veřejného osvětlení. V současné době se dokončuje projektová dokumentace pro stavební
řízení a naším záměrem je zahájit stavební práce na podzim letošního roku. Mělo by se
jednat o zemní práce na příjezdové komunikaci, parkovišti, základech pro oplocení hřbitova
a márnice. Na parkové úpravy okolí hřbitova bude naší snahou využít dotaci z některého
z programu vyhlášeného v příštím roce. Dále budou z rozpočtu zakoupené do Vavřince
a Suchdolu nová vysílací zařízení pro místní rozhlas, provedena oprava neproblematičtějších
závad na povrchu místních komunikací apod.
V minulém zpravodaji jsem zmiňoval podání žádostí o dotace na Jihomoravský kraj
ze strany TJ Vavřinec a spolku PINEC Veselice. Dnes můžu s potěšením sdělit, že oběma
spolkům byla dotace schválená, a tak díky tomu dojde ve Vavřinci ve fotbalových kabinách
k vybavení šaten a v druhém případě budou ve Veselici v budově herny stolního tenisu
vyměněna okna a venkovní dveře. Se dvěma žádostmi uspěla i obec. Jedná se o dotaci
na úhradu úroků z bankovních úvěrů, které obec splácí a poté i na nákup materiálu
na dovybavení hasičské jednotky.
Vedle těchto pozitivních zpráv bych se rád krátce zastavil u problematiky méně radostné,
a to volného pobíhání psů a jejich venčení. Stále častěji mě upozorňují spoluobčané na znečišťování veřejného prostranství, ale mnohdy i soukromých pozemků psími exkrementy.
Za tímto účelem jsem zjišťoval v okolních obcích, jaké mají zkušenosti s umístěním speciálních odpadkových košů na tento druh „odpadu“. Zkušenosti jsou rozdílné – někde dobré,
jinde zase horší když např. dochází ke krádežím sáčků umístěných přímo na koších nebo
znečišťování košů jinými druhy odpadů apod. V úvahu připadá např. i pořízení vysavače
na tento sběr exkrementů, ale nechceme se dostat do situace, že obecní pracovník bude
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tyto odpady uklízet, ale majitelé psů stejně své chování nezmění. Hledáním co nejlepšího
řešení ke zlepšení současného stavu se budeme zaobírat na nejbližší schůzi rady obce.
Přesto si ale myslím, že bez aktivní pomoci vlastníků psů nejsme schopni tento problém
uspokojivě vyřešit.
Závěrem bych Vás rád tímto pozval na III. setkání rodáků a přátel Veselice, které se
uskuteční souběžně s tradiční poutí. Přivítání účastníků akce se uskuteční ve velkoplošném
stanu, který bude umístěný v parku u kulturního domu. Program oslav najdete uvnitř zpravodaje a pevně věřím, že se opět po deseti letech setkáme s co nejvíce spolužáky a kamarády.
Vzpomínat určitě bude na co.
Miloslav Novotný, starosta obce
V TOMTO INFORMAČNÍM ZPRAVODAJI NALEZNETE
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 22.2.2016

• Rada obce Vavřinec schvaluje licenční smlouvu mezi obcí a OSA – Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, na reprodukci hudby v místním rozhlase v obci
v roce 2016 se smluvní cenou 2 528 Kč.
• Rada obce schvaluje smlouvy o právu provedení stavby mezi obcí Vavřinec a Mgr. Helenou Meluzínovou, bytem Vavřinec 104, 679 13 Sloup, na umístění přípojky NN a sjezdu
ke stavebnímu pozemku p.č. 2054, k.ú. Vavřinec na Moravě.
• Rada obce schvaluje uzavřít smlouvu o nájmu bytu ve víceúčelové budově ve Veselici
s pí. Vendulou Dujkovou, bytem Šošůvka 77, 67913 Sloup, za smluvní výši nájmu
3 822 Kč za měsíc.
• Rada obce Vavřinec schvaluje v souladu s § 85 b, zákona o obcích, poskytnutí peněžitých darů členům JSDH Vavřinec za práci v jednotce v roce 2015 ve výši podle návrhu
zpracovaného velitelem jednotky (viz samostatný dokument). Současně schvaluje
poskytnutí peněžitého daru ve výši 1 800 Kč p. Radimovi Horskému za výkon funkce
velitele JSDH Vavřinec v roce 2015.
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• Rada obce Vavřinec schvaluje zprávu hlavní inventarizační komise obsahující i návrh
na zařazení a vyřazení hmotného a nehmotného majetku z majetku obce k termínu
31.12.2015.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 21. 3. 2016

• Rada obce schvaluje úč������������������������������������������������������������
etní uzávěrku a hospodaření příspěvkové organizace MŠ Vavřinec, okres Blansko, Vavřinec 54, 679 13 Sloup, která v roce 2015 hospodařila s kladným
výsledkem 13 419,88 Kč. Současně rozhodla rozdělit hospodářský výsledek tak, že 50 %
bude převedeno do fondu odměn a 50% do rezervního fondu.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstena 2151/6, 37049 České Budějovice,
řešící uložení kabelu od přípojky NN k pozemku budoucího hřbitova ve Vavřinci,
s jednorázovou úhradou ve výši 3 000 Kč ve prospěch obce Vavřinec.
• Rada obce ukládá ředitelce MŠ Vavřinec pí. Evě Kaššaiové, aby se pokusila sehnat
na období 14 dnů na začátku letních prázdnin učitelku s potřebnou kvalifikací, což by
umožnilo v uvedenou dobu prodloužit provoz MŠ Vavřinec.
• Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že není možné požádat
o vytyčení hranic pozemku p.č. 465, k.ú. Veselice na Moravě a pozemku p. č. 997, k.ú.
Petrovice u Blanska, které se nachází v místě účelové komunikace Veselice – Petrovice
(lokalita Zdubina) z důvodu, že uvedené pozemky nebyly v obvodu komplexních
pozemkých úprav. Současně rada obce souhlasí s tím, že vytyčení hranic pozemků nechá
provést na vlastní náklady.
USNESENÍ ZO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 21.3.2016

• Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Vavřinec na rok 2016 ve výši 11 158,7 tis.
Kč na straně příjmů, a financování ve výši 1 178,7 tis. Kč z části přebytku hospodaření
v roce 2015 a dále schvaluje výdaje ve výši 10 613,9 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 zprávu o hospodářské činnosti při provozování rozhledny
Podvrší za rok 2015 přednesenou starostou obce a současně rozhodlo převést celý
hospodářský výsledek ve výši 96 039,95 Kč do rozpočtu obce na rok 2016.
• Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní uzávěrku obce Vavřinec sestavenou k 31.12.2015.
• Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupení pozemku p.č. 59/1, k.ú. Vavřinec
na Moravě od p. Miroslava Ditricha, bytem Vavřinec 94, za cenu zjištěnou vyhotovením
znaleckého posudku.
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• Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek fyzické inventarizace majetku obce
provedené ke dni 31.12.2015, včetně vyřazení opotřebeného majetku dle jednotlivých
vyřazovacich protokolů a jeho likvidaci nebo jeho případný odprodej.
• Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 08-2010, ze dne
14.5.2010, řešící vypořádání víceprací a méněprací na akci „Víceúčelový objekt Veselice
– stavební úpravy a přístavba“, které činí v součtu 2 133 728 Kč včetně DPH.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 759/3, k.ú. Suchdol v Moravském
krasu, p. Aleši Mokrému, bytem Krajní 1951/2, 678 01 Blansko, za cenu zjištěnou
vyhotovením znaleckého posudku.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 20.4.2016

• Rada obce schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu č. 6/2008, kterým se nájem bytu
č. 5 ve víceúčelové budově ve Vavřinci uvedenou smlouvou prodlužuje do 31. 5. 2018,
s nájemcem p. Vladimírem Langhammerem, bytem Vavřinec 54.
• Rada obce bere na vědomí souhlas ČS a.s., pobočka Blansko, s realizací investičních
akcí zařazených do rozpočtu obce Vavřinec na rok 2016, čímž byla splněna podmínka
obsažená ve smlouvách o úvěru, které obec čerpala na akce realizované v minulých
letech.
• Rada obce bere na vědomí veřejnou vyhlášku, kterou se oznamuje veřejné projednání
změny Územního plánu označené jako Va1, které se uskuteční 24.5.2016 ve společenské
místnosti ve Vavřinci se začátkem v 15 hod.
• Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Vavřinec a BESTA – ING. BRÁZDA
s. r. o. na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Hřbitov
Vavřinec“ se smluvní cenou ve výši 108 tis. Kč bez DPH.
• Rada obce schvaluje pro školní rok 2015–2016 povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
Vavřinec z počtu 25 na 28 dětí.
• Rada obce bere na vědomí návrh dodatku č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci
akce Vodní nádrže v Suchdole, řešícího prodloužení termínu dokončení akce z 31. 12. 2015
do 30.4.2016 a doporučuje Zastupitelstvu obce Vavřinec dodatek projednat na jeho
nejbližším zasedání.
• Rada obce bere na vědomí žádost pí. Marie Halámkové a p. Rudolfa Halámka, majitelů
pozemku p.č. 8, k.ú. Vavřinec na Moravě, nacházejícího se před RD čp. 6 ve Vavřinci,
o odkoupení části pozemku p.č. 864, který využívají dlouhodobě jako předzahrádku
u domu a současně souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku na úřední
desku obce.
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INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL

Stav obyvatel k 31. 12. 2014 ..... 859
Z toho:
Vavřinec ..................................... 423
Veselice ...................................... 255
Suchdol + Nové Dvory .............. 181

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

SEZNAM DĚTÍ NAROZENÝCH V ROCE 2015
Jméno, příjmení
Adam Vybíhal
Adéla Blézlová
Anna Hloušková
Laura Vybíhalová

Bydliště
Vavřinec 126
Vavřinec 73
Suchdol 43
Vavřinec 64

Jméno, příjmení
Jonáš Jarůšek
Lucie Mikulášková
Matyáš Hudec
Jakub Neoral

Bydliště
Veselice 100
Suchdol 62
Vavřinec 93
Suchdol 79

V roce 2014 se narodilo 7 dětí. Rodičům přejeme hodně radosti z narozených dětí.
V ROCE 2015 ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD TITO SPOLUOBČANÉ
Jméno, příjmení
Milada Hasoňová
Anežka Skotáková
Božena Rybářová

Bydliště
Suchdol 35
Veselice 54
Suchdol 4

Věk
91 let
72 let
88 let

V roce 2014 zemřelo v obci celkem 8 občanů. Čest jejich památce.

Jana Přikrylová
pověřená vedením evidence obyvatel

Hledáš letní brigádu nebo přivýdělek na odpoledne a večer?
Nabízíme: možnost vydělat si 80 Kč/h v odpoledních a večerních hodinách prodejem
nápojů a občerstvení v prodejním stánku ve sportovním areálu ve Vavřinci.
Požadujeme: zodpovědný přístup, věk nad 18 let, zdravotní průkaz (vydá obvodní lékař)
a odpracování 7 směn během dvoutýdenního cyklu (v 1. týdnu po–čt, v 2. týdnu pá–ne).
Pracovní poměr: dohoda o provedení činnosti
Termín výplaty: po odpracování dvoutýdenního cyklu, po dohodě lze i jinak
V případě zájmu hlaste i termín, o který máte zájem:
13. – 26. 6.

27.6. – 10.7.

11.–24.7.

25.7. – 7.8.

8.– 21.8.

22.8. – 4.9.

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. 724 718 686, albelda25@seznam.cz
-5-

Zadavatel: TJ Vavřinec

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

duben 2016

Koupím rodinný dům nebo chalupu v místní lokalitě. Tel.: 724 118 370

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
ZPRÁVY Z KNIHOVNY VESELICE

Noc s Andersenem plnou her, čtení a soutěží si v pátek 22. dubna užili ti nejmenší
čtenáři naší knihovny. Tématem zábavného odpoledne a večera byl šnek Krasík, a tak
v jeho úvodu si děti z barevných papírů Krasíka vytvořily. Pak už na ně čekala dobrodružná
stopovaná plná úkolů se závěrem u laviček pod rozhlednou. V jejich okolí byl totiž uschován
poklad. Při hledání pokladu se z lesa nečekaně vynořila tajuplná bytost – čarodějnice. Děti
od ní musely uhádnout zapeklité hádanky, odměnou jim pak byly cukrovinky z pokladu.
Po rovince od rozhledny už se pak rychle spěchalo do knihovny, protože tam už čekala večeře
– výborná pizza. Po setmění si děti nachystaly pelíšky a podívaly se na pohádku. Protože
ani ta k uspání nestačila, paní Jana Kašpárková ještě dětem přečetla dva pohádkové příběhy
z knihy Dobrodružství šneka Krasíka. Letošní Noc s Andersenem se nám moc vydařila.
Bylinková vycházka

Čeká nás jeden z nejkrásnějších měsíců v roce – květen. Příroda se probudila, všechno
rozkvétá a to je ten pravý čas pro vycházku za bylinkami. O některém květnovém pátku
(přesný termín dle počasí bude zveřejněn) se sejdeme u kapličky ve Veselici a projdeme kolem
nových rybníků na krásné suchdolské louky a po cestě budeme sbírat bylinky. Procházka
bude pokračovat k vavřineckému rybníku, kde si o bylinkách budeme povídat, zjistíme která
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má jaké léčivé účinky, na jaké neduhy ji užít a další zajímavé informace. Do jejich tajů nás
zasvětí paní Jana Leinweberová z Vavřince. A proč se na bylinky vypravit? Odměnou nám
bude nejen pobyt v přírodě, ale také krásný pocit z voňavého čaje připraveného z vlastnoručně
nasbíraných bylinek. Věřte, že takový čaj bude mít dvojnásobný léčivý účinek.
Výstavy v knihovně

Při příležitosti setkání rodáků ve Veselici bude v knihovně přichystáno několik výstav,
a to panelová výstava fotografií z činnosti knihovny od roku 2007 do roku 2015, výstava
kronik, obecních zpravodajů, dobových dokumentů a písemností. Prohlédnout si budete
moci také dřevořezby vytvořené panem Miroslavem Nedomou z Veselice. Vše bude k vidění
ve čtvrtek 12. června (v provozní době knihovny), dále o pouťovém víkendu, v sobotu
a neděli od 10 do 18 hodin.
Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí

Významný veselický rodák pan Robert Sedlák pro své děti syna Evžena a dceru Ludmilu
sepsal knihu s názvem Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola
a okolí. Obec z této knihy se svolením rodiny pana Sedláka pořídila kopii. Ta je uložena
na obecním úřadě. Je škoda, že si ji takto nemohou zapůjčit třeba čtenáři našich tří knihoven.
Z této skutečnosti vzešel nápad dát pověstem nový ráz, zachovat je, ale převyprávět do čtivé
podoby dnešní doby a zpřístupnit je tak všem. S prosbou, jestli by se tohoto náročného úkolu
neujala, jsme se obrátili na paní Bařinovou z Vídně. Ta pověsti krásně převyprávěla a teď
je na nás sehnat potřebné prostředky k jejich vydání. Při příležitosti setkání rodáků budete
moci nahlédnout do jejich první tištěné verze. Přikládám ukázku z úvodu knihy a v dalším
čísle zpravodaje se můžete těšit na pověst O hradním kříži.
Začtěte se do příběhů, povídek a pohádek, které pro další generace občanů Vavřince,
Veselice, Nových Dvorů, Suchdola a jejich blízkého okolí, kdysi od starousedlíků vyslechl
a v tehdejší mluvě sepsal, pod názvem Pověsti, veselický rodák pan Robert Sedlák.
V knize je zmínka též o Blansku, Petrovicích, Sloupu, Těchovu, Doubravici či Letovicích, Brnu a řadě jiných míst – až pro nás dnes méně známých či spíše neznámých, jako
Bezděčice, Neradice, Podolí, Na Královce. Kdo dnes ví, kudy putoval ponocný Matěj,
když šel od Bařiny na Vépostek k Pazderni a odtud na Zárybničí? Jak líčí jeden z příběhů.
Co si představit pod výrazem hlavnička, božec, opálka, joch, loket, půlláník, fiřpuň nebo
řečniště, fěrtoch?
A že se v příbězích objevuje mlynář, hastrman, nešťastná milá, čert, hezký Janek a též
postavy královského rodu či církevního řádu, že byla jiná řemesla, zvyklosti, nemoci
se léčily prapodivně, dály se věci všelijaké? Je to tak odjakživa. Dávné doby nesou svá
tajemna a zvláštnosti.
Písmák a kronikář pan Robert Sedlák zanechal dva výtisky Pověstí. Dceři Ludmile
a synovi Evženovi a jejich, z mého pohledu obtížně čteným obsahem, zalistoval jen úzký okruh
zvídaných čtenářů. V roce 2016 se Obecní úřad ve Vavřinci rozhodl sesbíraná vyprávění při
příležitosti setkání rodáků vydat a pro obsahové přiblížení dnešnímu čtenáři, v převyprávění.
Věřím, že osloví nejen vás, ale i další generace, které se do příběhů rády začtou.
Jitka Bařinová
-7-
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Kompletnost zpětně odebíranéh

Kolektivní systém provozovaný společností ELEKTROWIN a.s. sbírá malá i ve
z domácností i z podnikání.

Zpětně odebrané elektrozařízení – použité elektrozařízení pocházející z domácno
Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem teprve předáním osobě oprávněné

ROZhOdOvací PROcEs – JE PřEbíRa
Mechanické
elektrozařízení
(točivé aj.)

Tepelné
elektrozařízení

PříKLady:

PříKLady:

odstředivky prádla, ventilátory,
vysavače, mixéry, odšťavovače,
mlýnky, šicí stroje, vrtačky, brusky,
pily, zahr. sekačky, vibrační brusky,
hoblíky, frézky, bourací kladiva,
tlak. myčky a další

sporáky, vest. trouby, varné plotny
a desky, žehličky, fritovací hrnce,
varné konvice, el. pájky,
zařízení na svařování plastů
a další

ZáKLadNí KOMPONENTy

ZáKLadNí KOMPONENTy

Mecha
a tep
elektroz

PříKL

pračky, myč
vysoušeče vlasů,
teplovzdušné
horkovzduš
a da

ZáKLadNí KO

hnací
část

hnaná
část

nosná
konstrukce

hnací
část

hnaná
část

nosná
konstrukce

hnací
část

hnaná
část

topná
tělesa
/topné
články

buben,
odstředivky,
převodovka
mal.
spotřebičů
a el. nářadí

topná
tělesa
/topné
články

topná
tělesa
/topné
články

trouba
na pečení,
varné
plotny,
fritovací
nádoba

skříň, plášť
spotřebiče

motor,
topné
články

buben
pračky
/sušič
hlavní
čerpad
myčky

Obsahuje elektrozařízení, které odevzdává občan ve va

Pokud odevzdané elektrozařízení není kompletní, je tře
je demontovat v domácím prostředí. Některá zaří
které by při neodborném zásahu mohly

Kontakt: ElEKtrowin a.s.,- Michelská
300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 0
8
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ho eleKtrozařízení

elká použitá a vysloužilá elektrozařízení

ostí od občanů i podnikatelů.
k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy.

aNé ELEKTROZaříZENí KOMPLETNí?

anické
pelné
zařízení

Elektrozařízení
k chlazení
a mrazení

„Jiné“ je elektrozařízení,
které využívá indukci,
mikrovlny

PříKLady:

PříKLady:

čky, sušičky,
, kulmy na vlasy,
é ventilátory,
šné páječky
alší

všechny druhy
chladicí a mrazicí techniky

mikrovlnné trouby, indukční plotny,
nerotační holicí strojky,
svařovací přístroje
a další

OMPONENTy

ZáKLadNí KOMPONENTy

ZáKLadNí KOMPONENTy

Lady:

á

nosná
konstrukce

hnací
část

hnaná
část

nosná
konstrukce

hnací
část

hnaná
část

nosná
konstrukce

n
y
čky,

skříň, plášť
spotřebiče

motor,
kompresor

chladicí
okruh vč.
výparníku

skříň, plášť
spotřebiče

varná
indukční
cívky/tělesa, deska
mikrovlnné
zdroje,
elektromagnety

skříň, plášť
spotřebiče

dlo
y

ašem sběrném dvoře, všechny uvedené komponenty?

eba občany důrazně informovat o tom, že je nelegální
ízení mohou obsahovat zdraví nebezpečné látky,
ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.

091 835, fax: 241 091 834, e-mail: info@elektrowin.cz,
www.elektrowin.cz
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KNIŽNÍ NOVINKY
Hugo František Salm – Reifferscheidt
Petr Sychra

Životopis významné osobnosti našeho regionu. Starohrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt byl nejvýznamnějším příslušníkem rodu Salm-Reifferscheidtů. Nabyl široké
vzdělání a zajímal se o řadu vědních oborů – mj. chemii, mineralogii, fyziku, metalurgii či
medicínu. V souvislosti se zájmem o speleologii podnikl výzkumné expedice do jeskyně
Výpustek, propasti Macocha a Rudického propadání. Byl také obratným a pokrokovým
hospodářem a průmyslníkem – modernizoval panství po stránce hospodářské a v okolí
Blanska postupně vybudoval železárny světové proslulosti. Produkce železáren byla
široká – od strojů a jejich součástek přes užitné předměty až po různé doplňky a dekorace.
Velkého věhlasu se dostalo umělecké litině, zejména litinovým sochám. Rozvíjela se i strojírenská výroba – v Doubravici nad Svitavou založil strojírenskou dílnu SAG, první svého
druhu v rakouském císařství, čímž položil základy modernímu strojírenství na Blanensku.
Zbudoval též cukrovar v Rájci nad Svitavou, jeden z prvních na Moravě. Široká byla jeho
činnost veřejná: byl spoluzakladatelem c. k. Moravskoslezské společnosti ku povznesení
orby, přírodovědy a vlastivědy v Brně. Spoluinicioval založení Františkova musea v Brně
(dnešního Moravského zemského muzea) a podporoval i rozmanité, zejména vlastivědně
zaměřené projekty, sbírání lidových písní, historických listin apod.). Zejména v mládí hodně
cestoval, bezesporu nejslavnější je výprava do Anglie, kde tajně získal a převezl nákresy
textilních strojů, čímž značně přispěl k rozvoji brněnského textilního průmyslu. K jeho
přátelům patřila řada významných osobností své doby, s nimiž pěstoval osobní kontakty
i bohatou korespondenci. K blízkým přátelům a spolupracovníkům Hugo Františkovým
náležel též vynikající vědec dr. Karel Reichenbach, jenž rovněž velkou měrou přispěl
k rozvoji místního železářství a chemického průmyslu.

KULTURNÍ DŮM VE VESELICI OŽIL

Rekonstruované prostory KD Veselice ožily čilým ruchem. V prosinci 2015 při slavnostním zahájení provozu se v nich uskutečnila vůbec první akce, a to Mikulášská nadílka
pro děti. Promítací zařízení a ozvučení bylo vyzkoušeno při příležitosti cestovatelské
besedy s Márovými z Přerova. Po novém roce, na pátém ročníku veselického koštu,
v kulturním domě zazněly lidové písně v podání cimbálky Huslenky. Pak už sál patřil
dětem a praskal doslova ve švech při příležitosti maškarního odpoledne pořádaného paní
Romanou Fabiánkovou. Prostory byly využity i k valným hromadám spolků a zasedání
zastupitelstva obce. Na Velikonoce prošlo KD a muzeem včelařství nespočet návštěvníků
a ti nad novými prostorami nešetřili chválou. Od jara až do podzimu bude muzeum
i TIC Veselice otevřeno pro všechny návštěvníky z blízkého i vzdáleného okolí. Spolu
s rozhlednou se jistě stanou lákavým cílem výletů. Vzniklé prostory kulturního domu tak
budou plně využity po celý rok.
- 10 -
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SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE VESELICE

Osadní výbor Veselice ve spolupráci s dalšími spolky zve všechny občany z Veselice
a současně občany z ostatních místních částí obce na III. setkání rodáků a přátel Veselice,
které se uskuteční v termínu – pátek 10. až neděle 12. června 2016.
Pořadatelé přichystali pro návštěvníky akce panelovou výstavu starých fotografií a dalších historických dokumentů rozdělených do několika tématických celků. Dále si mohou
návštěvníci akce prohlédnout kroniku obce, fotokroniky obce a místních spolků, atd. Vše
bude k vidění v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Při příležitosti konání akce bude vydána
pamětní publikace obsahující množství informací o historii obce, ale také o událostech
v obci v období od roku 1996, kdy se uskutečnilo první setkání. Účastníci akce budou moci
navštívit zdarma rozhlednu na kopci Podvrší a muzeum včelařství.
Program akce:

Pátek 10. 6. 2016
● Přednáška Mgr. Evy Nečasové, bývalé ředitelky Muzea Blansko – Hrad Blansek
v historii a pověstech, začátek v 18.00 hod. v knihovně
● Přátelské posezení s reprodukovanou hudbou – velkoplošný stan v parku před
kulturním domem, začátek v 19.00 hod.
Sobota 11. 6. 2016
● Přivítání návštěvníků akce v parku před kulturním domem spojené s besedou přítomných, představení pamětní publikace, dále budou do schránky, která bude umístěná
do střechy kapličky sv. Antonína, vložené dokumenty jako vzkaz budoucím generacím,
a to dobové listiny a noviny, zpravodaj obce, současné peníze, fotografie apod. –
velkoplošný stan v parku u kulturního domu, začátek ve 14.00 hod.
● Taneční zábava se skupinou TRIO KENT Petrovice – velkoplošný stan u kulturního
domu, začátek ve 21.00 hod.
Neděle 12. 6. 2016
● Mše svatá ku cti sv. Antonína z Padovy – prostranství u kapličky sv. Antonína
ve Veselici, začátek v 10.45 hod.
● Svatoantoníská pouť, pouťové atrakce, udírna, bohatý výběr občerstvení
Závěrem se obracíme na občany s žádostí, aby na setkání pozvali své přátele a příbuzné.
Našim cílem je, aby se návštěvníci setkání v naší obci cítili jako doma a odnesli si z této
akce příjemné zážitky a rádi na pobyt ve Veselici vzpomínali. Věříme, že ke splnění tohoto
cíle přispějete svojí účastí i Vy.
Osadní výbor Veselice
- 11 -
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INFORMACE Z DĚNÍ V TJ VAVŘINEC

Od podzimu se v naší organizaci odehrálo opět spoustu nového.
Na valné hromadě, kterou tradičně pořádáme mezi vánočními svátky a koncem roku,
jsme zvolili nové složení výkonného výboru. Z minulého odešli Antonín Moravec ml.
a Michael Kočí. Oběma bychom za jejich poctivou práci rádi poděkovali. Novým členem
vedení klubu se stal Libor Novák. Ve funkci předsedy a sekretáře oddílu skončil po deseti
letech Aleš Blézl, který bude dál působit jako řadový člen výkonného výboru. Za dobu
Alešova předsednictví se podařilo posunout organizaci o notný kus dopředu. Za obětavou
práci se sluší Aleši poděkovat.
Novým předsedou byl výkonným výborem zvolen Tomáš Musil, jeho sekretářem Jiří
Vybíhal a hospodářem zůstává Radim Přikryl. Novému vedení přejeme v náročné práci
mnoho úspěchů.
Jen několik dní po valné hromadě přišel Silvestrovský fotbal, kterého se účastnilo téměř
dvacet sportovců a ještě více diváků. Všichni se rádi ohřáli v klubovně u krbu a občerstvili se
nápoji studenými i svařenými. Sportovci si kopli do míče, nesportovci poklábosili a všichni
si popřáli do nového roku, inu příjemné silvestrovské dopoledne.
Po novém roce nám paní zima připravila konečně alespoň několik mrazivých dní, tak jsme
využili kluziště ve Sloupě pro sehrání tradičních a velmi prestižních zápasů v ledním hokeji
mezi mladšími (tučňáci) a staršími (býci). Tentokrát se nám po roční odmlce povedlo sehrát
tři zápasy s velmi pěknou účastí hráčů. Jelikož předpověď počasí nebyla moc příznivá a my
hladoví po hokeji, odehráli jsme mače během jednoho týdne: v úterý, v pátek a v neděli,
tedy přesně tak, jak extraligoví hokejisté. Prvního hokeje se zúčastnilo 16 hráčů, druhého
21 a třetího 12 hráčů. Příjemnou byla účast mladých sportovců, díky níž se věk účastníků
pohyboval od 16 do 45 let.
Zmíněná hokejová utkání jsme zařadili do programu zimní přípravy, která se ve Vavřinci
tradičně rozbíhá už v lednu. Jednou týdně, vždy ve čtvrtek, trénujeme v hale v Jedovnicích,
kde mají hráči možnost se alespoň trochu polaskat s míčem. Přidáváme i posilovací cviky
středu těla a oblíbená švihadla. Tradiční sobotní tréninky se letos potýkají s nezájmem
hráčů, takže jsme je po třech marných pokusech odložili k ledu. Fotbalisty jsme se pokusili
probudit ze zimního spánku hodinou skákání na trampolínkách, ale ani tady jsme se s vážným
zájmem nesetkali. Hodinu jumpingu a posilování se sličnou lektorkou absolvovali čtyři
hráči TJ Vavřinec, jeden trenér a několik příznivců. Špatnou účast v přípravě tak drží nad
vodou jen tréninky v hale, kde se sejde 12 – 18 hráčů ze třicetičlenného kádru obou týmů.
Ale buďme optimisty, s hráči se snažíme komunikovat, motivovat je, přizpůsobit režim
přípravy jejich termínovým potřebám.
V letošním roce nás po loňské elektronizaci čekají další změny a to velmi výrazné.
Po dlouholetém nátlaku FIFA dojde od 1. července k úplnému přepracování přestupního
řádu. V tom novém už nebude možnost hostování hráčů ani střídavých startů mládeže. Nově
bude zaveden tzv. „Volný pohyb hráčů“. Ten bude předcházet přihlašování týmů do nových
ročníků soutěží a hráči mohou přestoupit kam se jim zachce, bez souhlasu mateřského
klubu. Díky tomu můžeme přijít o většinu hráčů, ale také spoustu hráčů přivést do klubu.
Je to situace úplně nová, jak bude další sezóna vypadat, neví v této chvíli snad vůbec nikdo.
- 12 -
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Záležet bude zřejmě na tom, jaké klub vytvoří hráčům podmínky. Jak kvalitní má klub
hřiště, kabiny, trenéry, vedení klubu, jaká je v týmu atmosféra a tak podobně. Vedení TJ
Vavřinec se snaží hráčům vytvořit co nejlepší podmínky, tak snad náš klub hráči neopustí
a třeba tomu bude spíše naopak.
V této souvislosti jsme přes zimní přestávku dovybavili domácí kabinu potřebným
vybavením. Kabina vybavená novým nábytkem působí velmi příjemně a útulně. Jelikož
vypsal Jihomoravský kraj dotační titul na zkvalitnění kabin, rozhodli jsme se opět zkusit
svoje štěstí a přidat svůj projekt. Podle nejčerstvějších informací byla naše žádost vyřízena
kladně, tak kromě domácí kabiny, dovybavíme novým nábytkem i druhou domácí kabinu.
Potřebné dofinancování pokryjeme z vlastních rezerv Tělovýchovné jednoty.
Týden před zahájením sezóny jsme v areálu Parku zorganizovali brigádu, jejíž náplní
bylo uvedení areálu do chodu po zimním spánku a drobné údržbářské práce.
Soutěžní část jarní sezóny začala už před několika týdny. První tým mužů zasáhl do bojů
třikrát, druhý tým jednou a ani v jednom zápase naši fotbalisté nebodovali. Jak zmíněné
výsledky napovídají, je naše hra pro fanoušky spíše trápením, než potěšením. Přesto se
zejména domácí zápasy těší hojné účasti diváctva. Áčko zápasí o záchranu v okresní soutěži
a zezadu se na ně dotahuje Bořitov. Boj o záchranu bude tedy ještě hodně napínavý.
A protože i vy se můžete stát naším dvanáctým hráčem, chci vás pozvat do hlediště našeho
útulného stadionku. Oba týmy mají o co hrát a vaši podporu budou hráči určitě potřebovat.
Hodně štěstí v novém roce, sportu zdar a tomu vavřineckému obzvlášť!
Radek Štolpa, člen výboru TJ Vavřinec
Kolo
20
21
22
23
24
25
26
15

Soupeř
Rudice
Vysočany
Kunštát B
Adamov
Ráječko B
Lipůvka
Bořitov
Sloup

Kolo
16
17
18
13
19
20
22

Soupeř
Lažany
Cetkovice
Jedovnice B
Voděrady
Skalice B
Lipůvka B
Doubravice B

TJ Vavřinec – jaro 2016
Kde
venku
doma
venku
doma
venku
venku
doma
doma

Datum
So 30.4.
Ne 8.5.
So 14.5.
Ne 22.5.
So 28.5.
Ne 5.6.
Ne 12.6.
So 18.6.

TJ Vavřinec B – jaro 2016
Kde
venku
doma
venku
doma
venku
doma
doma
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Datum
Ne 1.5.
Ne 8.5.
So 14.5.
Pá 20.5.
Ne 22.5.
Ne 29.5.
Ne 12.6.

Čas
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
14:15
16:30
16:30

Čas
16.30
13:30
16:30
17:15
16:30
13:30
13:30
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KOUZELNÁ KOPŘIVA

Jako malá holka jsem snila o životě u lesa s průzračnou studánkou, s bylinkami a spoustou
zvířat. Leč touha přizpůsobit se společnosti kolem, mne zavedla do škol a měst a svazujících
vztahů. Jak to jen šlo, utíkala jsem do lesa a vzpomínala na prázdniny u babičky Marie,
kam nás spolu s bratranci a sestřenicí odkládali rodičové. Babička pro mne byla takovou
první Indiánkou, žijící in deos=v Bohu (odtud název pro Indiány). Moc nemluvila, každý
den se modlila, nikomu svou víru nenutila, byla silná a zdravá, vůbec se o nás nebála, měli
jsme absolutní volnost, ráno odešla na pole obracet len nebo sbírat kameny, my jsme skočili
do spolku pro chleba a kefír do konvičky, cestou posnídali a vrhli se do hraní... na štípání
a nošení dřeva, na hledání vajíček, na zavrtávanou do sena na půdě, když pršelo, na běhání
bosky po strništi, ale já jsem nejraději chodila na voňavé kopřivy pro babulenky, tak říkala
babička husám. Pak se roztáčelo kolo ruční řezačky na kopřivy, přidal se šrot a šťouchané
brambory a to panečku husí kamarádky slastně štěbetaly.
Uběhlo pár let a já se vrátila zpátky, ve svých 44 letech jako „náplavník“ do domu, který
postavil můj pradědeček ve Vavřinci.
Vytvářím zde zahradu, která získala od ekologického institutu Veronica plaketku „Přírodní
zahrada“ a mám v plánu ji vybavit lavičkami (kdyby někdo vyhazoval, sem s nimi), zrušit
ploty a ohrazení, aby byla všem lidem a zvířatům k inspiraci a odpočinku.
Vystudovala jsem homeopatii, které se už pár let věnuji a s radostí pomáhám svým
malým i velkým pacientům s trápením na těle i na duši. Používám v terapii bylinky, které
si sama sbírám a pěstuji, míchám z nich čaje, vyrábím pro přátele léčivé tinktury a sirupy.
A tímto vám chci nabídnout své umění a znalosti, můžete se na mne obracet s jakýmkoli
dotazem nebo mne navštívit (janeleinweberova@gmail.com).
Ale zpátky ke kopřivě!!!
V tomto jarním čase je nejlepší bylinkou a má zcela mimořádné působení. Krásně vypucuje krev a klouby od solí a močoviny z vepřového masa, u lidí s cukrovkou II. typu, kdy
si ještě nemusejí píchat inzulín, stimuluje činnost slinivky, působí antivirově zejména proti
jarním virozám a zahleněnosti, rozpouští nánosy v cévách, čímž ovlivňuje tlak, podporuje
hojení ran a ekzémů. Postačí 3týdenní kúra z čerstvě natrhaných kopřiv, půl litru odvaru
denně vypít. O tom, že je kopřiva úplný rostlinný zázrak, svědčí i její složení, obsahuje
25 % vápníku, 2x více vitamínu C, než citrony, kyselinu křemičitou důležitou pro pružnost
a pevnost cévních stěn, vitamín E a spoustu železa pro chudokrevné.
Špenát z kopřiv mi připadá chutnější než ze zmrazeného polotovaru z marketu, ale
výborná je i kopřivová omeleta nebo nádivky všeho druhu. Semínka se tradičně sbírala
během období mezi Nanebevzetí Panny Marie a Narozením Panny Marie a konzumovala se
jako posilující prostředek. Mají natolik oživující působení, že mniši a jeptišky měli ve středověku zakázáno je používat. Semínka skutečně obsahují hormonům podobné substance,
které posilují potenci, u kojících maminek zvyšují tvorbu mléka, u mužů tvorbu semene.
Na mé zahradě jsou kopřivy hájené, žije na nich spousta motýlích housenek od takových
krasavců jako je babočka admirál, paví oko, kopřivová, síťkovaná, perleťovec kopřivový...
a dá se z nich připravit levná a vydatná jícha jako hnojivo pro všechnu zeleninu a ovoce.
Tak vám přeji krásné jaro plné kouzel.
Jane z chaloupky u vlčího máku
- 14 -
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SEZNAM JUBILANTŮ V OBDOBÍ BŘEZEN – DUBEN 2016

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

Bydliště

Věk

Petlachová Josefa

Veselice 18

67

Koubíčková Kristina

Nové Dvory 31

76

Jarůšková Aloisie

Veselice 59

80

Jubilantům srdečně blahopřejeme.
KALENDÁŘ AKCÍ NA KVĚTEN – ČERVEN 2016

Vycházka do okolí ............................................................. sobota 30. 4. 2016
Organizuje spolek VESELICKÁ KAPLIČKA,
trasa vycházky povede kolem rybníků v okolí obce, a to z Veselice přes
Suchdol, Vavřinec a Petrovice k rybníku Frantův račák v lokalitě Rybníky,
kde proběhne opékání párků a posezení a poté návrat do Veselice,
sraz účastníků v 10 hod. u kapličky
Pálení čarodějnic na pastvisku ve Vavřinci...................... sobota 30. 4. 2016
Akce organizovaná SDH Vavřinec,
zábavný program pro děti od 18:00 hodin, zapálení vatry ve 20:15,
FIRE SHOW – Marie Krchňáková ve 23:30
chůze po žhavých uhlících od 00:30,
občerstvení zajištěno po celou dobu programu
Soutěž mladých hasičů ......................................................... sobota 7. 5. 2016
XVII. ročník soutěže žáků o Pohár SDH Vavřinec, začátek v 8.15 hodin
Lampionový průvod................................................................ sobota 7.5.2016
Lampionový průvod zakončený pálením čarodějnic, sraz je v 18.00 hod.
u kapličky ve Veselici, občerstvení je zajištěno
Oslava Svátku matek ........................................................... neděle 8. 5. 2016
Výletiště ve Vavřinci, pořádají TS Vavřinec ve spolupráci s MŠ Vavřinec,
začátek v 15.30 hod.
Školení řidičů ........................................................................ pátek 13. 5. 2016
Spol. místnost ve Vavřinci, pořádají TS Vavřinec, začátek v 18 hod.
- 15 -
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Soutěž Okrsku Sloup v požárním sportu ........................ sobota 21. 5. 2016
Polní letiště v Petrovicích, začátek v 7.30 hod.
Výlet do Moravského krasu .............................................. sobota 21. 5. 2016
Spolek Beskydy dětem z.s. zve na celodenní výlet do Moravského krasu
s návštěvou Punkevních jeskyní, Domu přírody, Macochy atd.,
sraz v 9 hod. ve Sloupu u jeskyní.
Svatoantonínská pouť a III. setkání rodáků ve Veselici .... 10. 6.–12. 6. 2016
Pátek	- Hrad Blansek a okolí v historii a pověstech – beseda
s Mgr. Evou Nečasovou, začátek v 18 hod. v knihovně
	- posezení s reprodukovanou hudbou, parčík před kulturním
domem
Sobota	- III. setkání rodáků a přátel obce, začátek ve 14 hod.
		 v parčíku u kulturního domu – podrobnější program uvnitř
zpravodaje
	-	 Pouťová taneční zábava se skupinou TRIO KENT,
		 začátek v 21 hod.
Neděle	- Mše svatá, prostranství u kapličky sv. Antonína,
		 začátek v 10.45 hod.
	- pouťové atrakce, udírna, parčík před kulturním domem,
Pondělí	- tradiční DOZVUKY
Závody v chytání ryb na požární nádrži ve Vavřinci........ sobota 25.6.2016
2. 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, 13.00 hod. vyhlášení výsledků,
občerstvení zajištěno, startovné 100 Kč.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBÚ VAVŘINEC

• Oznamujeme občanům, že do konce měsíce května je povinnost uhradit místní poplatek ze
psů na rok 2016. Současně upozorňujeme vlastníky psů na povinnost ohlásit neprodleně
vznik i zánik poplatkové povinnosti.
• Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že ve čtvrtek 12.5.2016 bude v celé obci
v době 7.00 až 17 hod. vypnutá el. energie. Vypnutí se týká jak domácností, tak podnikatelů.
• Žádáme občany, aby při návštěvě sběrného dvoru s sebou nevodili své psy.
Obecní úřad
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Den Země ve Vavřinci

10

9
Děti z MŠ Vavřinec na
sběrném dvoru odpadů

8

Brigáda TJ Vavřinec
7
Výstava Italští uprchlíci
na Blanensku a
Boskovicku

Noc s Andersenem
ve Veselici

11

12

MŠ Vavřinec na návštěvě Domu přírody Moravského krasu
Na titulní straně: Rybník Frantův račák
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