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Vážení spoluobčané,
aniž bychom se všichni nadáli, rok je ve své polovině, děti se těší na letní prázdniny
a většina z nás dospělých určitě na zaslouženou dovolenou. Období na přelomu jara a léta,
tedy měsíce květen a červen jsou již tradičně v našich obcích jedny z nejbohatších na akce,
které pro své spoluobčany organizují místní spolky. Informace o většině z nich najdete
v tomto zpravodaji. Ale dozvíte se i to, že do své šestnácté sezóny vstupuje rozhledna
Podvrší. Informace o jejím přínosu do rozpočtu obce za uplynulé období najdete uvnitř
tohoto zpravodaje. Provoz zahájilo ve Veselici i turistické informační centrum a muzeum
včelařství. To např. připravuje na první červencový víkend akci, kterou je medobraní.
Informace o jejím průběhu najdete v příštím zpravodaji, ale již dnes můžu prozradit, že její
návštěvníci budou moci na vlastní oči sledovat mimo vytáčení medu, i práci sochaře, který
vyrobí tzv. klát, tedy jeden z nejstarších typů úlu určeného pro chov včel. Klát bude poté
umístěný do parčíku před víceúčelovou budovu, jako jeden z poutačů na včelařské muzeum.
Zmíněný parčík byl během letošního června i místem dvou dalších událostí, a to tradiční
Svatoantonínské pouti a týden nato i 3. ročníku bežeckých závodů Lesempolem. Obě akce
se určitě vydařily, kupodivu jim oběma přálo i počasí a jediným nedostatkem z mého
pohledu byla menší účast na setkání rodáků, které se uskutečnilo při příležitosti tradiční
pouti. Někteří z jeho účastníků si již zakoupili novou publikaci s názvem VESELICE
od nejstarší zmínky až po současnost. V ní najde čtenář zajímavé informace o historii obce,
historii SDH Veselice, informace o historii oddílu stolního tenisu, vojenských muničních
skladech pod Veselicí, životě v obci v období Velké války a 2. světové války, ale najde zde
i historický kalendář obsahující cca 90 letopočtů a dalších údajů vztahujících se k obci
Veselice, atd.. Publikace má i bohatou fotopřílohu, v níž jsou mimo jiné např. fotografie obce
pořízené z dronu, které poskytují velice zajímavé aktuální pohledy na Veselici z tzv. ptačí
perspektivy. Mimo to v ní majitelé domů, především těch s nižšími popisnými čísly, zase
najdou informace o tom, kdy byl jejich dům pravděpodobně zbudován, pro budoucí generace
je v publikaci zdokumentováno, kde stály a jak vypadaly 3 domy a kaplička, které byly
za období necelých 40 roků zbourané, je zde popsáno vše, co bylo za uplynulých 20 roků,
tedy od prvního setkání, ve Veselici zbudováno, atd.. Publikace, která čítá 145 stran textu
s fotografiemi a 28 stran fotopřílohy, je k zakoupení v TIC Veselice a současně na Obú Vavřinec. Vedle poděkování všem, kdo poskytli informace, které jsou v publikaci zaznamenané,
bych chtěl touto cestou poděkovat i ing. Janu Votavovi, majiteli firmy MTM TECH s. r. o.,
který vydání publikace finančně podpořil.
Nejen událostmi ve Veselici však žije celá naše obec. Ve Vavřinci jsme, mimo jiné,
zaznamenali událost, při níž během poslední květnové soboty asi spadl nemálo vavřineckým
občanům kámen ze srdce poté, co je ochránil průleh nad vesnicí po několikahodinovém
přívalovém nočním dešti. Ne, že by byly jejich domy ochráněny úplně, ale nebýt zmíněného
průlehu, tak by škody byly mnohem větší. V Suchdole zase byla díky nově zbudovaným
vodním nádržím ochráněna místní hasičská zbrojnice. Při zmíněném přívalovém dešti
zachytily nádrže „velkou vodu“ od Veselice a tím se také potvrdila opodstatněnost k jejich
zbudování. Přesto se ale ukazuje, že s tou novou spodní nádrží, ale i stávající požární nádrží
není vše v pořádku. U obou nádrží totiž dochází k úniku vody a bude zapotřebí provést
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nějaká opatření, aby k tomu nedocházelo. U prostřední nádrže je asi problém v malém přítoku
vody z potoku od Veselice, který pravděpodobně nestačí pokrýt odpar vody z nově vzniklé
vodní plochy na horní nádrži. U požární nádrže zase dochází k úniku vody do zkrasovělého
podzemí a nebude asi jednoduché místo úniku najít.
Závěrem přeji všem hezké a teplé letní dny, hezkou dovolenou a dětem dlouhé prázdniny,
plné her, ale ne těch počítačových, ale těch v přírodě.
Miloslav Novotný, starosta obce
V tomto informačním zpravodaji naleznete
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Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 2.5.2016

• Rada obce Vavřinec souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s p. Petrem Čechem
z Petrovic na výkon veřejně prospěšných prací v územním obvodu obce Vavřinec a současně souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s p. Alešem Hejčem z Vavřince
na provádění prací při údržbě veřejného prostranství v obci.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Suchdol ze dne
25.4.2016.
• Rada obce bere na vědomí dopis p. Aleše Kampase, majtele RD čp. 28 v Suchdole,
ve věci upomínky k opravě místní komunikace v Suchdole podél uvedeného RD čp. 28.
V této souvislosti starosta informoval, že je oprava komunikace objednaná u SÚS
Blansko.
• Rada obce souhlasí s tím, aby do každé z místních částí obce byl zakoupen koš na psí
exkrementy a v této souvislosti ukládá osadním výborům z jednotlivých místních částí,
aby vytipovaly místa pro jejich umístění.
• Rada obce souhlasí s výměnou LED světla před RD manželů Dity a Tomáše Minaříkových v Suchdole za jiný druh světelného tělesa s přirozenější barvou osvětlení.
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Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 23.5.2016

• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční finanční podpory
ve výši 40 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt – „Provoz TIC Veselice“.
• Rada obce schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční finanční podpory ve výši
20 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt – „Zabezpečení akceschopnosti
JSDH Vavřinec (výstroj a pneumatiky)“.
• Rada obce schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční finanční podpory ve výši 20 000 Kč
z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt – „Zabezpečení akceschopnosti JSDH
Vavřinec (výstražná světla na požární automobil)“.
• Rada obce bere na vědomí sdělení KÚ JmK, že obci Vavřinec byla schválená dotace
ve výši 73 000 Kč na úroky z úvěrů, které obec splácí ČS a. s.
• Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016, kerý se navyšují příjmy o částku
100 tis. Kč a výdaje o částku 85,6 tis. Kč, s tím, že rozdíl uvedených částek 14,4 tis. Kč
zůstane na běžném účtu obce.
• Rada obce schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
v platném znění, níže uvedené dotace spolkům na činnost v roce 2016.
Spolek

Částka

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vavřinec

35 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselice

8 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Suchdol

8 000 Kč

VESELICKÁ KAPLIČKA z. s.

5 000 Kč

PINEC Veselice z. s.

10 000 Kč

OB Veselice z. s.

25 000 Kč

TJ Vavřinec

19 000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., MO Vavřinec

5 000 Kč

• Rada obce schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
v platném znění, poskytnutí peněžitého daru spolkům s působností ve sloupském regionu,
a to 2 000 Kč spolku Český svaz včelařů, z. s., ZO Sloup v Moravském krasu, se sídlem
Sloup čp. 1, dále 2 000 Kč spolku Myslivecký spolek HŘEBENÁČ, se sídlem Sloup
čp. 1 a 1 000 Kč spolku SH ČMS – okrsek Sloup, se sídlem Vavřinec 54.
• Rada obce bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Suchdol ze schůze dne
15.5.2016.
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• Rada obce schvaluje účetní uzávěrku a hospodaření příspěvkové organizace MŠ Vavřinec, okres Blansko, Vavřinec 54, 679 13 Sloup, která k termínu 31.3.2016 hospodařila
s kladným výsledkem 20 270,28 Kč.
Usnesení RO Vavřinec ze zasedání dne 20.6.2016

• Rada obce Vavřinec souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku p. č. 2174, k. ú.
Vavřinec na Moravě.
• Rada obce bere na vědomí Zprávu o čerpání dotací za rok 2015 – služby sociální
prevence, předloženou odborem sociálních věcí MěÚ Blansko.
• Rada obce v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje
neinvestiční dotaci ve výši 48 132 Kč spolku PINEC Veselice, na dofinancování akce
– Výměna oken a dveří herny stolního tenisu ve Veselici, podpořené dotací z Jihomoravského kraje.
• Rada obce v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, schvaluje
investiční dotaci ve výši 49 746 Kč spolku TJ Vavřinec, na dofinancování akce – Modernizace fotbalových šaten ve Vavřinci, podpořené dotací z Jihomoravského kraje.
• Rada obce Vavřinec souhlasí s umístěním zpětného zrcadla naproti RD čp. 64 ve Vavřinci
a jeho zakoupením z rozpočtu obce.
Usnesení ZO Vavřinec ze zasedání dne 20.6.2016

• Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Vavřinec za rok 2015.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením Obce Vavřinec za rok 2015
s výhradou.
• Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajisti umísťování veřejnoprávních smluv
o posktynutí dotace nebo návratné finanční výpomoci na úřední desku obce způsobem
umožňujícím dálkový přístup, jak stanoví § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
• Zastupitelstvo obce Vavřinec ověřuje, že Změna Územního plánu Vavřinec, označená
jako Va1, není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
souhlasí s předloženým návrhem Změny a výsledky jejího projednání, a vydává Změnu
Územního plánu Vavřinec, označenou jako Va1, formou opatření obecné povahy.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016, kterým se navyšují příjmy
o částku 100 tis. Kč a výdaje o částku 85,6 tis. Kč, schválené Radou obce na jejím zasedání
dne 23.5.2016 s tím, že rozdíl uvedených částek 14,4 tis. Kč zůstane na běžném účtu obce.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016, kterým se navyšují příjmy
i výdaje o částku 186,2 tis. Kč.
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• Zastupitelstvo obce schvaluje dodatel č. 1 ke smlouvě č. 14174676 o posktynutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR a současně změnu Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci – Vodní nádrže v Suchdole, řešící posunutí termínu předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení uvedené akce.
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na akci: „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby polní cesta C7 v k. ú. Veselice“ a současně schvaluje
smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru na tutéž akci (viz příloha) a pověřuje
starostu obce k podpisu obou smluv, ale pouze v případě, že v součtu nepřesáhne smluvní
cena částku 50 000 Kč.
• Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 300 Kč panu Pavlovi
Zmekovi, bytem Vavřinec čp. 100, za provedení těžby dřeva v obecním lese.
Výsledek hospodaření na Rozhledně Podvrší u Veselice
podle jednotlivých roků

Rok

Výsledek
hospodaření

2015

96 039,95 Kč

957 415,12 Kč

2014

90 009,72 Kč

861 375,17 Kč

2013

75 114,57 Kč

771 365,45 Kč

2012

107 875,89 Kč

696 250,88 Kč

2011

79 213,08 Kč

588 374,99 Kč

2010

91 291,34 Kč

509 161,91 Kč

2009

144 448,82 Kč

417 870,57 Kč

2008

116 186,33 Kč

273 421,75 Kč

2007

63 541,30 Kč

157 235,42 Kč

2006

27 712,49 Kč

93 694,12 Kč

2005

59 981,63 Kč

65 981,63 Kč

2004

26 000,00 Kč

2004

Jednorázový vklad
na účet HČ* z BÚ obce

20 000,00 Kč

Průběžný zisk
z HČ

6 000,00 Kč

Vyřízená HČ na provozování + vyřízení živnostenského listu

2003

Nebylo vedeno odděleně

2002

Nebylo vedeno odděleně

2001

Nebylo vedeno odděleně
Otevření rozhledny 8/2001

* HČ = Hospodářská činnost při provozování Rozhledny Podvrší u Veselice
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY VESELICE
Bylinková vycházka

Cestou necestou, od kapličky po krásně rozkvetlých loukách, kolem rybníků a dál jsme
se vydali v pátek 20. května. Vycházkou na bylinky nás provázela paní Jana Leinweberová
z Vavřince, která nás zasvětila do jejich tajů a kouzel. Dozvěděli jsme se, jak je využít
na léčení různých neduhů, kdy je nejvhodnější doba pro sběr, jak z nich zpracovat masti
a tinktury a mnohé další zajímavé informace. Naše cesta končila u vavřineckého rybníka,
kde je krásné místo k odpočinku. Ráda bych touto cestou paní Janě poděkovala za příjemné
bylinkové odpoledne, které potěšilo a hlavně poučilo děti i dospělé. Těším se na naši další
spolupráci, třeba na podzimní povídání o homeopatikách.
Beseda „Hrad Blansek a okolí v historii a pověstech“

Páteční beseda v knihovně (10. června) byla přichystána pro všechny ty, které zajímá historie, zejména ta, která se váže k naší obci. Tématem byl Hrad Blansek v historii a pověstech.
Tím nás poutavě provedla bývalá ředitelka Muzea Blansko Mgr. Eva Nečasová. Osvětlila
nám zajímavá historická fakta vztahující se k hradu a pro zpestření uvedla i některé pověsti
a pohádky. V těch často vystupovali dávní obyvatelé naší obce, podobné jak v pověstech
sepsaných panem Robertem Sedlákem. Jak bylo uvedeno v minulém čísle zpravodaje, paní
Bařinová z Vídně tyto upravila do „dnešního jazyka“, a tady je první z nich.
O hradním kříži

V hospodě ve Sloupě se při džbánku piva domlouvali tři dřevorubci, že se vypraví
hledat poklad, který by měl být dle pověstí ukrytý na Starých Zámcích. Jeden z nich
pocházel z Veselice, druzí dva ze Sloupu.
Sloupští dřevorubci si vybrali veselského Tonka jako společníky pro hledání pokladu
záměrně. Pracoval v lese a měl za úkol hlídat i tajemné hradiště s pokladem. Kumpáni
věděli, že má dobré vztahy s novodvorským lesním správcem, u kterého pracoval i doma
po pracovní době a též o sobotách a svátcích. Věřili, že v případě, že budou při tajném
hledání pokladu správcem chyceni, s ohledem na věrného služebníka Antona nebudou
vrchnosti udáni.
Mnoho kopáčů před nimi se pokoušelo o štěstí, ale žádnému se poklad nepodařil
najít. Tihle byli přesvědčeni, že se nachází v děrách pod hradištěm nebo ve zbytcích
jeho zděných sklepení. Do v zimě naplánovaného hledání se pustili zjara, po rozpuštění
sněhu a na vytipovaných místech. Začali na příkrých stráních. Zhotovili si ze dřeva
most, který provazy upevnili ke stromům a slídili místo vedle místa. Na severní straně
se jim ukázal kus odtáté země, kam se s jistotou chtěli na druhý den, v sobotu, vrátit.
Jenže znovu padal sníh, přidal se vítr a liják. Ale trojici nepřízeň počasí neodradila.
Naopak. Hledači pokladu usoudili, že budou mít pro svou práci klid, neboť strážci
hradiště jistě z domu paty nevytáhnou.
Kopali bez oddechu čtyři hodiny a zdálo se, že první úspěch se ohlásil. Narazili
na zeď s arkýřovým oknem, na němž byl upevněn železný, asi dva lokty vysoký železný
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kříž. Naděje hledačů poklesla v okamžiku, kdy zjistili, že se za arkýřovým oknem nachází
pevná zeď.  Prohlíželi si kříž s několika nýty, jimiž byl kdysi k železnému kříži připevněn
kříž dřevěný. Železný kříž byl pokládán za nepravý, jako pravý byl výhradně označován
kříž ze dřeva, který býval železem zdobený a též vyztužovaný.
Celou tu dobu bylo velmi nevlídno, pršelo i sníh se sypal, a tak se zklamání kopáči,
hašteřící se nějakou chvíli o to, komu nalezený kříž připadne, rozhodli k návratu
domů. Sloupským se nechtělo s téměř padesátikilovým křížem vláčet až do Sloupu, tak
ho přenechali veselskému Antonovi. Ten se těšil, že kříž prodá do blanenských hamrů
jako staré železo a získá pár šestáků. Byla tma jako v pytli, a tak byli nuceni, zklamaní,
promoklí a zmrzlí zlatokopové jít lipovou alejí k Novým Dvorům.
Když přicházeli k hájence na Dvorech, viděli, že se v ní svítí.  Slyšeli křik, pláč
a volání o pomoc. Pospíšili k hájence, ale vrátka od její zahrádky byla zamčena. Zůstali
u nich i s křížem stát. V tom vyběhla z hájenky žena, odhodila závoru vrátek a v úleku
uviděla tři muže a kříž. Z vyděšení omdlela. Za ženou nikdo nevyběhl, v hájence zhaslo
světlo a nastal klid. Žena se po chvíli ze země zvedla a chlapi pochopili, že raději zmizí,
aby nebyli do pravděpodobné rodinné hádky zapleteni.
Druhého dne pak Anton zjistil, co se v hájence odehrálo. Opilý hajný ztropil doma
kolem půlnoci povyk. Žena před ním chtěla utéct k lesnímu správci, ale narazila
na kopáče pokladu s křížem a omdlela. Tak svoji historku o záhadném nočním zjevení
kříže a třech osob po čase všude panimáma hajná vyprávěla.
Nepěkný zážitek u ní za pár let vyvolal nervový neduh, trochu se pomátla a tím si
lidé vysvětlili její podivné vidění.
Veselický Anton železný kříž zanesl do Blanska a utržil pět šestáků. Na poklad
na hradišti ale nezapomněl. Blížily se velikonoční svátky. Anton si umínil, že na Velký
pátek, kdy země dle pověsti vydává své poklady, se ze zvědavosti zajde podívat, co je
na ní pravdivé. Odpoledne toho dne se opravdu vydal na Staré Zámky a kolem třetí
hodiny stanul poblíž rozpadlé hradní věže. Sedl si na kládu, pozoroval rozvaliny bývalého
hradu a myslel si. Tady musel být dobrý život a peněz, že si s nimi ani rady nevěděli.
Ačkoliv si mnohokrát v životě řekl, že je lepší raději ve zdraví a chudobě žít, přece
jen se zaobíral myšlenkou, jaké by to bylo, být bohatý a roboty v lese zanechat. Jen tak
polohlasitě prohodil. „Kdo to na světě zařídil, aby jedni pracovali a nic neměli a druzí,
co nedělají, hrady a hojnost všeho mají? To asi nebyl dobrý člověk, ale zlý kouzelník!“
V tom se strhl velký rachot, země jakoby se otřásla, kameny z okolí a se zdí a věže padaly
a kutálely se až k Antonovi. Za jeho zády se vyvrátily dvě ohromné, staleté jedle. Každá
měla v průměru asi tři lokte, uvnitř byly duté a rozlomily se na tři kusy. Ze tří kusů jedné
jedle vyletělo na sta bílých ptáků podobných papouškům, z dalších tří několik desítek ptáků
černých, havranům podobných. Bílí ptáci posedali na stromy a keře, černí na hradní zdi
a zbylou věž. Posléze začali černí ptáci útočit na bílé a ti padali k zemi jeden za druhým.
Jeden bílý pták s chocholkou sedl na dutý pařez a začal volat lidským hlasem. „Prosím tě,
nadpozemský vojevůdče míru a spravedlnosti, vstaň. Vidíš, jak černí mají plná volata a jsou
silní, my bílí jsme hladoví, slabí a nevinní. Vyveď naše druhy do bezpečných krajin!“ Při
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posledních slovech ptačí prosby vystoupila z dutého pařezu bílá víla, v levé ruce držela
kytici jívových ratolestí, pravou zahrozila směrem k černým ptákům se slovy. „Černí
smrtonoši, pomocníci bohatých pozemských kouzelníků, ztraťte se!“ Rázem křik a boj
ustal, černí ptáci slétli v jednom houfu do žlebu, bílí přilétali do blízkosti víly, zpívali
a přinášeli v zobácích květy. Na ruku jí usedl malý bílý holoubek s chocholkou na hlavě
se slovy. „Milá štěstěno pokoje a lásky, přijmi naše darované květy, posly jara a života.“
Víla holoubka pohladila se slovy. „Buďte vždy mírní a pokorní, jen takoví budou
v budoucnu dobrem pro zemi. Ti, kteří pozvedají zbraně, zahynou.“
Zapadající sunce pozlatilo paprsky panské sídlo, hrad Blansko, v trosky proměněné.
Podivné teplo pokoje se rozprostíralo v místech, kde kdysi tolik bojů bylo a mnoho životů
utraceno. Bílí ptáci se vznesli, několikrát nad vílou zakroužili a ztratili se v oblacích.
Anton celou tu dobu jen ztrnule poslouchal, co všechno se kolem něho děje. Chtěl
utéct, ale byl jako přikovaný, chtěl se pokřižovat, ale rukou nemohl pohnout.  Bílá víla
se obrátila k vystrašenému Antonovi a pronesla. „Tys ten nešťastník, který ukradl můj
kříž, moji jedinou památku z pozemského života. Protože jsi zle učinil, budeš osudem
na zdraví pokutován, ztěžkne ti mysl. Nedobře jsi se zachoval, nedobrý bude i tvůj osud.
Zničil jsi pěkné dílo dovedných lidských rukou, starodávnou lidskou památku. Kdyby
každý z vás, pozemšťanů, tak učinil, svět v prach a popel obrácen by byl. Na poklad
nemysli. Na zemi je práce cestou k životu, ke zdraví, zlatu i drahokamům. Je nositelkou
všeho dobra, hýbe nebem i zemí a láska se štěstím ji doprovázejí. Kdybys  bez práce
k bohatství přišel, vše by se ti omrzelo, život by ti natolik zhořkl, že by jsi z něho chtěl
odejít.
Víla zmizela, z Antona spadla jakási pouta, ale jeho paměť svírala podivná síla. Ohlížel se na všechny strany, utíkal z hradu a zdálo se mu, že z každého stínu na něho někdo
hrozil. Nenacházel klidu, noci měl plné strašidelných snů, neboť vyslechnutá kletba ho
nemilosrdně pronásledovala. Nechával si předčítat ze snáře a obíral se myšlenkou, co
vše se stane, bude-li na zdraví postižen, jak víla předpověděla. A její slova se splnila.
V prvních dnech senoseče v Sadech mu kosa při broušení spadla na pravé rameno
a přeťala sval na paži. Dlouho se léčil, nakonec dostal kostižer a zemřel.
A tak skončil příběh o hradním kříži – a o potrestaném Antonovi z Veselice.
Den otevřených dveří

V sobotu 11. června byla knihovna otevřena od dopoledních hodin až do podvečera
pro všechny návštěvníky setkání rodáků a veselické poutě. Mnozí z nich měli možnost navštívit knihovnu poprvé a ohlasy na její interiér i vybavení byly moc pěkné.
V knihovně si mohli také prohlédnout výstavku obecních zpravodajů, alba fotografií
z činnosti knihovny a brožurky vydané v naší obci. Nejvíce však obdivovali dřevořezby
vytvořené Ing. Miroslavem Nedomou z Veselice. Ten sošky z lipového dřeva vyřezává
již řadu let, nejen pro své potěšení, rodinu a přátele, ale sošku sv. Vavřince vytvořil
i pro SDH Vavřinec a sošku Sokrata věnoval i do knihovny. Ta je trvalou ozdobou naší
knihovny.
-8-
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LETNÍ RECEPTY

Léto a slunné počasí přímo vybízí trávit co nejvíce času venku. I stolování a samotná
příprava jídla se často přesouvá na terasy či zahrady. Grilování se těší stále větší oblibě, téměř
na každé zahradě můžeme spatřit nějaké to posezení a gril nebo alespoň ohniště. Ze zdrojů
na internetu jsem proto pár receptů na grilování vyhledala, třeba vám zpestří letní jídelníček.
Grilovaná kuřecí stehýnka

500 g vykostěných kuřecích stehen, 250 g bílého jogurtu, slunečnicový olej, nať jarní cibulky,
rozmarýn, tymián, petrželka, směs koření na grilované kuře, 4 jarní cibulky
V míse smícháme jogurt s trochou oleje, nadrobno nakrájenou natí jarní cibulky, nasekaným rozmarýnem, tymiánem a petrželkou. Ochutíme kořením na grilované kuře. Do marinády vložíme kuřecí maso a necháme alespoň 2 hodiny proležet (nejlépe do druhého dne).
Jarní cibulky nakrájíme na větší, asi 5cm kusy, a střídavě je s kousky marinovaného masa
napichujeme na špíz. Opékáme na grilu z každé strany cca 3−5 minut. Podáváme s dobrým
pečivem a zeleninovým salátem.
Grilovaný květák se sýrovou omáčkou

1 větší květák, 50 ml olivového oleje, 3 stroužky česneku, 2 snítky bazalky, 2 snítky petrželové natě, 100 g másla, 3 lžíce hladké mouky, vývar z květáku, 200 ml smetany na vaření,
100 g sýru s modrou plísní, muškátový oříšek, sůl
Květák rozdělíme na růžičky a uvaříme v osolené vodě na skus. Vodu slijeme a ponecháme stranou, budeme ji potřebovat na zalití jíšky. Olivový olej smícháme s drceným
česnekem, sekanou bazalkou a petrželkou. V této směsi necháme květák alespoň hodinu
marinovat. Poté květák grilujeme dozlatova, během pečení potíráme zbylou marinádou.
V rendlíku rozpustíme máslo, vmícháme mouku, osmahneme, za stálého míchání zalijeme
šálkem květákového vývaru a smetanou, provaříme 10 minut, přidáme nastrouhaný sýr,
znovu provaříme až je omáčka zcela hladká, podle potřeby naředíme vývarem nebo vodou,
ochutíme muškátovým oříškem a solí.
Růžičky květáku rozdělíme na talíře a přelijeme sýrovou omáčkou. Podáváme s vařenými
brambory nebo pečivem.
Grilované ovoce

1 kg čerstvého ovoce (jablka, hrušky, meruňky, broskve, banán), asi 6 lžic třtinového cukru,
4 lžíce másla.
Postup přípravy:
Ovoce omyjeme, osušíme, případně oloupeme, zbavíme pecek nebo jádřinců a nakrájíme
na větší kusy. Na čtverce alobalu položíme kousky ovoce, posypeme cukrem a přidáme
máslo. Alobal uzavřeme tak, aby nahoře zůstal jen úzký komínek a grilujeme.
Podáváme horké, úplně nejlepší je grilované ovoce se zmrzlinou 
Přeji všem dobrou chuť, pěknou dovolenou, dětem nekončící prázdniny a spoustu
sluncem zalitých dní 
Olga Hájková
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Zprávy ze ZŠ Sloup

• Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostila klání mladých chemiků,
žáků 9. ročníků. Žákovského mistrovství se zúčastnilo 37 finalistů ze všech krajů republiky
a mezi nimi reprezentoval naši školu žák 8. ročníku Vít Skoták. Soutěžící prověřovali
teoretické znalosti formou písemného testu a praktické dovednosti při řešení úloh v chemické laboratoři. Oceněno bylo všech 37 finalistů a hodnotné ceny jim předávali zástupci
významných chemických společností a představitelé státních orgánů. Náš Vítek Skoták
si navíc potřásl rukou s děkanem pořádající fakulty, neboť prvních pět žáků obdrželo
Cenu děkana. Vítek totiž v této obrovské konkurenci získal páté místo a nechal za sebou
32 nejlepších deváťáků z celé republiky, přestože je sám žákem osmé třídy!
A dokonce tisíce dalších, protože v letošním roce se do této soutěže zapojilo téměř
12000 žáků základních škol.
Ředitel školy blahopřeje Vítku Skotákovi k dosaženému výsledku, panu učiteli Ladislavu
Sedlákovi za perfektní přípravu a oběma za příkladnou reprezentaci naší školy ve vědomostních soutěžích.
• Koncem května se pod vedením Mgr. Ludmily Paděrové a Mgr. Vladěny Ševčíkové
vypravila skupina našich žáků druhého stupně do Brna ověřit si své jazykové znalosti
v rámci zkoušek Cambridge ESOL. O výsledcích budeme veřejnost informovat.
• Gratulujeme žákům, kteří nás vzorně reprezentovali v Cirsiádě – vědomostní soutěži
šesti škol. V matematice obsadili Jakub Hloušek 3. místo, Monika Mikulášková 1. místo,
Josef Koupý 1. místo, Pavel Bedáň 2. místo. V českém jazyku Lucie Sedláková 1. místo,
Denisa Dingová 2. místo, Martina Lusková 3. místo. Informatika – Josef Koupý 2. místo,
anglický jazyk – Adéla Kouřilová a Adam Včelař 1. místo, Denisa Dingová 3. místo.
Tým dětí s poruchami učení se umístil na 3. místě v mladší kategorii.
• Získali jsme grant Jihomoravského kraje ve výši 76 tisíc Kč. Peníze jsou určeny na podporu
celé škály aktivit, jejímž organizátorem je Školní poradenské pracoviště. Díky grantu
budou moci dále probíhat adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, projekt Patronát a jiné.
Část prostředků půjde také na podporu činnosti školní psycholožky.
• Ani letos na nás nezapomněla Česká školní inspekce. V květnu proběhly dvě kontroly
– povinné testování žáků 6. ročníku a hospitace v hodinách matematiky v 6.–9. ročníku.
Z obou kontrol, které dokládají vzrůstající důraz na výuku matematiky, jsme vyšli
s čistým štítem.
• V průběhu následujících dvou let se plošné obměny dočkají učebnice na obou stupních.
V roce 2016 bychom chtěli ze státní dotace investovat nejméně 160 tisíc Kč na první
fázi výměny.
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Informace z TJ Vavřinec

Vážení sportovní přátelé, milí spoluobčané. Jak zřejmě většina z vás ví, před týdnem
skončil posledním zápasem soutěžní ročník 2015/16 fotbalových soutěží. První tým mužů
skončil v Okresním přeboru díky 11 bodům na posledním místě a sestupuje do třetí třídy.
Druhý tým si nevedl o mnoho lépe. V nejnižší okresní soutěži skončil předposlední se ziskem
7 bodů. Sezóna tak skončila sportovním neúspěchem. Po třech sezónách v elitní okresní
soutěži nás zřejmě čekají léta hubenější, ale i takový fotbal někdy je.
V týmu mužů dochází k několika změnám. Končí trenér Radek Štolpa a s ním i jeho
spolupracovník Tomáš Kolouch. Novým trenérem pro nadcházející sezónu je Libor Novák,
nápomocen mu bude Roman Přikryl. V týmu končí Radek Randula, Michal Tajnai a Lukáš
Rychnovský, kterým končí hostování a hledají si nová angažmá. Novými tvářemi v našem
klubu jsou Zdeněk Benke z Lažánek, Richard Němec z Vysočan a Petr Ondráček z Doubravice. Do klubu se po delší době také vrací Tomáš Vrána. Svoje hostování v Šošůvce proměnil
v přestup Honza Fabiánek, kterému přejeme v novém působišti hodně štěstí. V jarní části
působil v Olomučanech Vít Kovařík a v Ráječku dorostenec Roman Šindelka. Oba dva se
v současné době rozhodují, zda se vrátí do Vavřince nebo budou působit v nových klubech.
V jednání je ještě příchod několika dalších hráčů, což znamená, že i v následující sezóně
bychom chtěli nasadit do soutěžních zápasů dva týmy mužů.
Na jaře se též rozběhly tréninky mládeže. Ty vede Tonda Moravec společně s několika
dalšími tatínky a probíhají každou středu od 16:30. K naší radosti se tréninky těší velkému
zájmu dětí a po několika hubených letech se to na vavřineckém hřišti opět hemží těmi
nejmenšími. Tréninky jsou pěkně připravené, vedené zábavnou formou. Pokud vy a vaše
ratolest váháte nad tím, zda se připojit, určitě neprohloupíte, pokud tak učiníte.
Začátkem měsíce června také proběhl v parku Dětský den, tentokráte pod hlavičkou
TJ Vavřinec. Na jeho přípravě se podílely vavřinecké maminky pod vedením Martiny
Šamalíkové a Yvetty Moravcové. Děvčata připravila pro děti deset soutěžních stanovišť
s nejrůznějšími úkoly, po jejichž úspěšném absolvování čekala na děti sladká odměna.
Soutěže doplnilo malování na obličeje, střelba na branku, opičí dráha, tancování s Aničkou
a vystoupení SDH Vavřinec. Organizátorky pořádaly podobnou akci poprvé, a tak si příliš
nelámaly hlavu s propagací. Měly obavu, zda vše úspěšně zvládnou. Na Dětský den ale
dorazilo téměř padesát dětí a všechny zářily štěstím. Vydařilo se i počasí, a tak se můžeme
těšit na příští rok.
Den dětí pořádaly po mnoho let Technické sporty. Jejich vedení se v letošním roce
rozhodlo tuto akci neuspořádat a oslovilo TJ Vavřinec, zda ji nechce převzít. V této
souvislosti se setkávám s neúctou a s odsouzením směřujícím k lidem ve vedení Technických sportů, což se mi ani trochu nelíbí. Tito nadšenci ve svém vlastním volném čase
po spoustu let připravují mnoho akcí pro děti a mládež s nadšením a zápalem. Přispívají
tak k bohatému spolkovému dění v naší obci. Jejich práci bychom měli uznávat, mít
respekt, spíše se připojit a pomoci.
Co se mimosportovního dění v organizaci týče, proběhlo v minulém měsíci dovybavení
šatny mládeže novým nábytkem. Jak už jsem v minulém vydání zpravodaje naznačil,
pomohla nám k tomu dotace od Jihomoravského kraje. Novým zařízením jsme navíc
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vybavili kabinu rozhodčím a novou skříň jsme nechali zhotovit i na sportovní potřeby.
Jelikož dotace hradí jen část nákladů, dofinancování proběhlo z finančních rezerv Tělovýchovné Jednoty. V letních měsících nás čeká mimo přípravy na novou sezónu i posílení
elektroinstalace v kabinách, kde nám dělají starosti dva bojlery, pro které není instalace
dimenzována. Také plánujeme sanaci zamokající zdi u klubovny podobně, jako jsme to
loni provedli u kabin.
Se začátkem evropského šampionátu v kopané jsme též zahájili pravidelný prodej v letním
výletišti v parku. Otevřeno je ve všední den od 17 hodin, o víkendu od 15 hodin a určitě
stojí za to přijít se v horkých letních dnech do parku osvěžit.
Jak sami vidíte, v Tělovýchovné jednotě se pořád něco děje, a tak není divu, že se občas
něco nepodaří. Přecejen děláme tuhle činnost jako naše hobby. A když už se tak stane, buďte
pozitivní, nerozšiřujte „blbou“ náladu a dejte nám o problému vědět. Společnými silami
můžeme zlepšit fungování TJ Vavřinec i spolkový život v naší obci.
Závěrem bych rád poděkoval Obci Vavřinec, našim partnerům, ostatním spolkům, vedení
oddílu, hráčům, trenérům i fanouškům za poctivou práci a podporu v právě uplynulé sezóně.
Byla dlouhá a náročná. Zažili jsme v ní hodně sportovního neúspěchu. Po krátké přestávce
nás ale čeká sezóna další a s vaší podporou bude určitě lepší, než ta poslední. Sportu zdar
a tomu vavřineckému obzvlášť!
Radek Štolpa, člen výboru TJ Vavřinec
Informace z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vavřinec

Pálení čarodějnic, letos pořádané šestým rokem, se stalo ve Vavřinci oblíbenou a
občany hojně navštěvovanou akcí. Uskutečnilo se v sobotu 30. 4. 2016 na „pastvisku“ pod
fotbalovým hřištěm. Samotnému večernímu zapálení vatry předcházel zábavný program
pro děti. Před půlnocí proběhla FIRE SHOW – vystoupení Marie Krchňákové a po půlnoci
byla připravena chůze po žhavých uhlících pro odvážné návštěvníky akce.
Po celou dobu bylo zajištěno pestré občerstvení – uzené párky, polévka boršč z polní
kuchyně, teplé nápoje a ostatní alkoholické i nealkoholické nápoje.
Velké poděkování si zaslouží všichni členové a příznivci SDH Vavřinec, kteří se zúčastnili
brigád při chystání dřeva, stavění vatry a samotného zajištění akce. Za připravený program
pro děti patří také poděkování zúčastněným ženám.
Těší nás velký zájem a účast občanů na této akci, ale i na dalších akcích, které SDH
Vavřinec pořádá. Účast spoluobčanů na Pálení čarodějnic je pro nás signál, že má smysl
tuto kulturní akci i přes její náročnost přípravy i nadále pro veřejnost pořádat. Díky všem
spoluobčanům, kteří se Pálení čarodějnic zúčastnili.
Tradiční soutěž žáků o Pohár SDH Vavřinec, zařazenou do Okresní ligy mládeže, jsme
pořádali v sobotu 7. 5. 2016. Zúčastněných 16 družstev mladších a 6 družstev starších žáků
soutěžilo ve třech disciplínách – štafetě požárních dvojic, štafetě 4x60 m a v požárním útoku.
Celkovým vítězem letošního ročníku se v kategorii mladších stalo družstvo žáků ze
Senetářova a v kategorii starších zvítězil Bořitov. Díky významné podpoře sponzorů byly
družstvům umístěným na předních místech předány hodnotné ceny, drobné ceny byly
předány také méně úspěšným družstvům za účast v soutěži.
- 12 -
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Za sponzorské dary patří poděkování následujícím sponzorům soutěže:
Ing. Jaroslav SLÁVIK Revize el. zařízení
ALU, a. s. Černá Hora, Prosklené fasády, hliníková okna a dveře
Tyco Electronics Czech s. r. o. Kuřim
ALWECO s. r. o. Senetářov Svářečské a zámečnické práce, kovovýroba
Lahůdky Nečas – Výroba studené kuchyně, Antonín NEČAS Vavřinec 85
Hospůdka u Vavřinečka
Ing. Kakáč Zdeněk – zastupitel obce Vavřinec, starosta okrsku Sloup
Štolpa Radek – člen SDH Vavřinec
SDH Vavřinec, Obec Vavřinec, Nová duha, s. r. o. Sloup, SABE, s. r. o. Blansko
Celkový průběh soutěže byl v pohodové atmosféře a úroveň soutěže byla přítomnými
vedoucími družstev a delegátkou z Okresní odborné rady mládeže hodnocena velmi kladně.
Za tento organizační úspěch děkuji všem těm, co pomáhali s přípravou a při konání soutěže.
Celkem 39 pomáhajících při konání soutěže, z toho 37 organizátorů z Vavřince. Děkuji
všem za pomoc.
V letošním roce pořádá SDH Vavřinec tradiční pouť v termínu 12.–15. 8. 2016. Předem
děkuji členům a příznivcům sboru za pomoc s obsazením prodeje během celé pouti. Program
je zveřejněn v tomto zpravodaji v kalendáři akcí a tímto srdečně zveme všechny spoluobčany
a širokou veřejnost na posezení v místním parku a tradiční pouťové zábavy.
Petr Nečas, starosta SDH Vavřinec
Výsledky 17. ročníku soutěže "O pohár SDH Vavřinec"
Výsledky 17. ročníku soutěže "O pohár SDH Vavřinec"
Vavřinec 7. května 2016
Vavřinec 7. května 2016

Kategorie: mladší žáci
Kategorie:
mladší žáci Útok
St.
Družstvo
ÚtokPoř
St.
čís. Družstvo
Čas
čís.
Čas
11 Senetářov
20,80 Poř
3
11
Senetářov
20,80
2 Březina
18,73 3
1
2 Březina
15
Horní Poříčí "A" 18,73
23,05 1
7
15
Poříčí "A" 23,05
7 Horní
Těchov
24,09 7
9
7 Těchov
24,09
9
14
Drnovice "B"
35,97 12
14
35,97
13 Drnovice
Šošůvka "B"
21,82 12
4
13
Šošůvka
21,82
3 Jabloňany
21,86 4
5
3 Jabloňany
21,86
12
Drnovice "A"
19,01 5
2
12
2
9 Drnovice
Prostřed. "A"
Poříčí 19,01
27,46 10
9 Prostřed.
Poříčí
10
Horní Poříčí
"B" 27,46
23,20 10
8
10
23,20 15
8
6 Horní
Sloup Poříčí
"A" "B" 85,03
6
85,03
5 Sloup
Bořitov"A"
41,20 15
13
5
Bořitov
41,20
16 Drnovice "C"
22,17 13
6
16
22,17
6
1 Drnovice
Petrovice "C"
56,48 14
1
56,48
8 Petrovice
Sloup "B"
28,02 14
11
28,02
11
8
"B"
4 Sloup
Vavřinec
NP 16
4 Vavřinec
NP 16
Kategorie: starší žáci

Štafeta 4 x 60
4 x 60Poř
ŠtafetaČas2
Čas1
Čas1
Čas2
2
64,82 73,47 Poř
64,82
3
65,16 73,47
77,22 2
65,16
5
67,96 77,22
73,66 3
67,96
1
63,56 73,66
79,34 5
63,56
4
66,31 79,34
74,00 1
66,31
4
75,66 74,00
9
75,66
9
12
81,03 83,68
81,03
78,75 12
11
79,13 83,68
79,13
10
78,66 78,75
91,44 11
78,66
8
75,07 91,44
79,85 10
75,07
8
71,60 79,85
6
71,60
6
7
73,00 78,22
73,00
78,22
7
86,07 95,35 13
86,07
95,35
95,09 13
15
NP
NP
95,09
15
NP
16
NP
16
92,31
14
NP
NP
92,31 14
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Štafeta dvojic
ŠtafetaČas2
dvojicPoř Body Poř
Čas1
Body Poř
Čas1
Čas2
66,90 90,38 Poř
1
6
1
66,90
1
6
1
78,22 90,38
6
10
2
78,22
-6
10
2
75,18
2
14
3
75,18
-2
14
3
77,44
4
14
4
77,44
4
14
4
76,62 132,74
3
19
5
76,62
3
19
5
82,14 132,74
7
20
6
82,14
7
20
6
77,96 89,72
5
22
7
77,96
89,72 11
5
22
7
94,84 107,16
24
8
94,84
24
8
83,95 107,16
104,06 11
8
28
9
83,95
8
28
9
97,03 104,06
13
29
10
97,03
-13
29
10
89,23
9
30
11
89,23
9
30
11
110,69 95,07 12
32
12
110,69
12
32
12
143,37 95,07
16
35
13
143,37
16
35
13
93,00 111,50
10
39
14
93,00 111,50
10
39
14
124,51
15
42
15
124,51
15
42
15
108,44 157,26
14
44
16
108,44 157,26 14
44
16

8 Sloup "B"
4 Vavřinec

28,02 11
NP 16
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Kategorie: starší žáci
Útok
St.
Družstvo
čís.
Čas Poř
3 Bořitov
16,22 2
4 Ostrov u Mac.
15,61 1
5 Senetářov
16,73 3
1 Březina
18,49 4
6 Šošůvka
19,15 5
2 Jabloňany
21,11 6

NP
NP

92,31

16 124,51
15
14 108,44 157,26 14

Štafeta 4 x 60
Čas1 Čas2 Poř
45,31 59,44 1
48,53 58,53 2
55,00 59,63 5
55,75
6
3
51,97
NP
53,38 68,47 4

Petr Nečas v.r.

Start.
číslo

Družstvo

Pož. útok

6.
8.
2.
7.
8.
6.
9.
2.

Žďár
Veselice
Němčice
Petrovice
Šošůvka
Vavřinec
Vysočany
Housko

20,90
22,46
22,83
28,61
23,79
NP
27,71
31,69

Štafeta dvojic
Body Poř
Čas1
Čas2 Poř
56,60 69,03 1
4
1
79,23 62,44 4
7
2
60,96 67,97 3
11
3
59,95
2
12
4
65,93 82,88 6
14
5
63,81 71,95 5
15
6

		
Start.
číslo
4.
3.
1.
2

Pož. útok Pořadí
28,20
31,51
32,09
33,77
–

Petrovice 21. května 2016

Body Štafeta 4x 100 m Body
útok 1. pokus 2. pokus štafeta
1
66,45
–
1
2
71,99
–
3
3
76,80
–
5
6
67,28
–
2
4
77,01
–
6
8
74,44
–
4
5
93,50
–
8
7
7,89
–
7

Muži nad 35 roků

Petrovice
Suchdol
Vavřinec
Housko
Žďár

červen 2016

velitel soutěže

Výsledky – 1. kolo požárního sportu – okrsek Sloup
Muži

Družstvo

15
16

Radim Horský v.r.

hlavní rozhodčí

Start.
číslo
4.
3.
1.
2.
5.

42
44

1.
2.
3.
4.
–
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Součet
bodů

Pořadí

2
5
8
8
10
12
13
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ženy
Družstvo
Němčice
Žďár
Housko
Petrovice

Pož. útok Pořadí
20,01
20,97
37,20
NP

1.
2.
3.
4.

červen 2016
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Nejen čas běží...

Ani se tomu nechce věřit, ale letos máme za sebou společně s nultým už dohromady
čtvrtý běžecký závod Lesempolem za sebou. Letošní ročník se od předchozích ročníků
lišil místem startu a cíle, který ovlivnilo postavení stanu tvořícího zázemí, do prostoru
parku mezi kaštany před kulturním domem ve Veselici. Vše ostatní, včetně délky tratě,
se podařilo pořadatelům ponechat po vzoru minulých ročníků. To ale neznamená, že se
neobjevily nové věci. Asi ta nejvýraznější změna byla vidět už zdálky při příchodu do prostoru běžců. Oranžovo-bílé dresy místního oddílu OB Veselice nešlo přehlédnout. Jejich
počet v běžeckém poli i na stupních vítězů nám mohou závidět všichni pořadatelé seriálu
30 závodů okresní běžecké ligy. To, že naše malá vesnice dá dohromady takový počet běžců
společně s 15 pořadateli rozmístěnými po trati a dalšími devatenácti v prostoru startu a cíle je
jedinečné. A nejen to, z vlastních řad je zajištěna nejen prezentace, vyhodnocení, časomíra
a on-line přenos výsledků závodu na velkou obrazovku. Zde bych rád zmínil, že autorem
a provozovatelem programu umožňující plynulý chod celého závodu je rovněž občan naší
obce Tomáš Kozák z SDH Veselice.
Výroba medailí (letos keramických), příprava a značení celé tratě stojí na kolektivu
dobrovolníků pod vedením Luboše Němce z SDH Veselice, který úročí svoji kreativitu,
zručnost a zkušenosti z minulých ročníků. Všichni ostatní pomáhají a provádějí nekonečné
množství práce pro konání podniku takového rozsahu důležité. O tom, že všichni pracují
perfektně, svědčí kladné a spokojené ohlasy účastníků.
U prvního ročníku šlo spíše o nadšení. Po letošním se dá konstatovat, že konání Lesempolem není jen o závodě vlastním, ale především o společné práci, která vedle dobrého
pocitu z vyvedeného závodu nese ovoce v podobě zájmu dětí, mládeže a dospělých o atletiku
jako takovou.
Pěkný, pochvalný článek o průběhu celého závodu a výsledky si můžete přečíst na stránkách běžeckého portálu www.bezvabeh.cz. Jen pro zajímavost – autorem článku je účastník
letošního ročníku Zdeněk Smutný, zkušený a zásadový trenér z Nemojan, který se již 40 let
věnuje běhání. Odkaz na článek: http://www.bezvabeh.cz/clanek/4724-manzele-puklovi-brali-ve-veselici-uplne-vsechno
Poděkování patří
Tomáš Kozák (SDH Veselice, člen společenství Kotržiny)
Časomíra :
Martin Nečas (SDH, Pinec Veselice, člen společenství Kotržiny)
Prezentace a první pomoc: Ludmila Kozáková (SDH Veselice, člen společenství Kotržiny)
Dagmar Andrlíková (člen společenství Kotržiny)
Traťový komisař:
Lubomír Němec (SDH Veselice, člen společenství Kotržiny)
Moderátor:
Zdeněk Přibyl (SC Ráječko)
Rozcestníci:
Bohumil Nečas (SDH Veselice)
Anna Nečasová (Veselice)
Jan Fabiánek (SDH, Pinec Veselice, člen společenství Kotržiny)
Radim Jarůšek (SDH Veselice)
Radim Manoušek (SDH Veselice, Pinec Veselice)
Marek Jarůšek (SDH, OB Veselice, člen společenství Kotržiny)
- 15 -
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Rozcestníci:

Fotograf, čestný host:
Občerstvení na trati:
Parkoviště:
Udírna:
Občerstvení ve stanu:
Hlídání dětí:
Zdravá strava:
Přespolní dobrovolníci:
Sponzoři:
Autor článku:

červen 2016

Miloš Straka (SDH Veselice)
František Němec (Veselice)
Blanka Skoumalová (Veselice)
Ruda Skoumal (SDH Veselice)
Jiří Souček (SDH Veselice)
Zdenka Straková (SDH Veselice)
Jiří Fabiánek (SDH, Pinec Veselice, člen společenství Kotržiny)
Milan Fabiánek (SDH Veselice)
Miloš Novotný (starosta obce)
Romana Fabiánková (Veselice)
Aleš Kozák (SDH Veselice, člen společenství Kotržiny)
Pavel Stloukal (Pinec Veselice)
Josef Jarůšek (Pinec Veselice)
Jana Stloukalová (Veselice)
Karolína Stloukalová (Veselice)
Hana Němcová (Veselice)
přátelé zdravé výživy ze Skalice
Dagmar Důbravová, Pavla Všetečková, Věra Hasová,
Jiří Skoták ml., Kamila Přikrylová, Lea Přibylová
Benefit print, CS Systém, Trido vrata, pivovar Černá Hora,
Společenství Kotržina sestávající se ze členů SDH Veselice,
oddílu Pinec Veselice, oddílu OB Veselice a dobrovolníků
Jiří Skoták st. – (ředitel závodu Lesempolem,
člen společenství Kotržiny)

Výsledky jednotlivých kategorií 3. ročníku běhu LESEMPOLEM, který se uskutečnil
v sobotu 18. června 2016 ve Veselici v okolí rozhledny Podvrší
Svišti (kluci 2005–2008 – 11 startujících)
1..
2.
3.
6.
7.
8.

Jméno

Oddíl

Křivánek Richard
Kroupa Kryštof
Jančařík Tomáš
Jarůšek Kryštof
Opustil Daniel
Němec Filip

Elite Sport Boskovice
AK Blansko Dvorská
Uni Brno
OB Veselice
OB Veselice
OB Veselice

200 m

Svištíci (kluci 2009–2013 – 10 startujících)

Čas běhu

00:00:38
00:00:41
00:00:43
00:00:49
00:00:50
00:00:51

1.
2.
3.
8.

Jméno

Oddíl

Opustil Adrian
Ondroušek Petr
Cihlář Jiří
Sotolář Adam

OB Veselice
OB Veselice
OB Veselice
OB Veselice

Svištíci (holky 2009–2013 – 7 startujících)
Jméno

Svišti (holky 2005–2008 – 8 startujících)
Jméno

1.
2.
3.
8.

Oddíl

Jančová Jolana
Elite Sport Boskovice
Matušková Julie
ASK Blansko
Králová Ema
AK Blansko Dvorská
Přibylová Veronika  OB Veselice

200 m
Čas běhu

00:00:42
00:00:43
00:00:46
00:00:54

Oddíl

1. Vemolová Johana Bukovice
2. Sotolářová Barbora OB Veselice
3. Jablunková Lucie Valchov

Mladší žáci (2003–2004 – 7 startujících)
Jméno

1. Trávníček David
- 16 -

Oddíl

AHA Vyškov

200 m
Čas běhu

00:00:51
00:00:56
00:01:00
00:01:19

200 m
Čas běhu

00:00:55
00:01:02
00:01:09

1 350 m
Čas běhu

00:05:36

červen 2016
2. Jarůšek Štěpán
3. Vemola Jiří
5. Přibyl Adam
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OB Veselice
Bukovice
OB Veselice

00:05:54
00:06:04
00:07:12

Mladší žákyně (2003–2004 – 3 startující) 1 350 m
Jméno

1. Štoudková Pavla
2. Široká Eliška
3. Škvařilová Stela

Oddíl

ASK Blansko
AK Blansko Dvorská
AK Blansko Dvorská

Starší žákyně (2000–2002 – 1 startující)
Jméno

Oddíl

1. Němcová Veronika OB Veselice

Starší žáci (2000–2002 – 4 startující)
Jméno

1. Tlamka Filip
2. Přibyl Miroslav
3. Musil Milan

Oddíl

Elite Sport Boskovice
OB Veselice
Blansko

Junioři (1999–1994 – 1 startující)
Jméno

1. Fabiánek Filip

Oddíl

OB Veselice

Čas běhu

00:04:37
00:06:08
00:06:12

1 350 m
Čas běhu

00:06:01

1 350 m

Jméno

Oddíl

Elite Sport Boskovice
ACT Lerak

Ženy (1999–1976 – 13 startujících)
Jméno

1. Puklová Patricia
2. Kolková Lucie
3. Anderlová Dorota

Oddíl

RUN and MUM
AC Moravská Slavia
- Run and Mum
RUN and MUM

Jméno

1. Rostislav Pukl
2. Koudelka Lukáš
3. Večeřa Tomáš
17. Horský Radek

00:04:43
00:05:01
00:05:30

5 000 m
Čas běhu

00:58:09

Čas běhu

00:52:41
00:55:52

10 000 m
Čas běhu

00:43:34
00:46:08
00:47:57

Oddíl

10 000 m
Rok nar.Čas běhu

VSK Univerzita Brno
AC Okrouhlá/AK Brn.
AK Blansko Dvorská
OB Veselice

Muži V1 (1975–1966 – 19 startujících)
Jméno

Oddíl

Muži V2 (1965–1956 – 7 startujících)
Jméno

Oddíl

1972
1974
1972
1970

00:41:55
00:42:27
00:43:16
00:46:50

10 000 m

10 000 m

Rok nar.Čas běhu

1. Kolínek František AK Perná
2. Kohoutek Jaromír WSSC Brno
3. Boháč Jiří
BehejBrno.com

1956 00:46:05
1955 00:53:33
1954 00:54:54

Nezařazení

5 000 m

Divačky
Jméno

1.
2.
3.
4.
5.

Oddíl

Rok nar.Čas běhu

Štoudková Pavla ASK Blansko
2003
Hošková Justína Eliet sport Boskovice 2000
Šinkovská Markéta Letohrad
1999
Kovácsová Alžběta Elite sport Boskovice 2005
Jančová Jolana Elite Sport Boskovice 2005

Diváci
Jméno
Oddíl
Rok nar.Čas běhu 1. Křivánek Richard Elite Sport Boskovice
OB Veselice
1. Komárková Zdeňka  Kometky Olešnice 1974 00:48:10 2. Králík Martin
2. Mullerová Hana AK Drnovice
1974 00:49:18 3. Charvát Matyáš Elite Sport Boskovice
Valchov
3. Hájková Veronika Doubravice
1974 00:52:59 4. Jablůnka Jan
Příchozí žen
Ženy V2 (1965 a starší - 3 startující)
1. Jablůnková Andrea  Valchov
Jméno
Oddíl
Rok nar.Čas běhu 2. Kachlová Jana
Bukovice
1. Hynštová Marie AK Drnovice
1957 00:51:16 3. Kohoutková Jaroslava  WSSC Brno
2. Žákovská Alena Horizont Kola Novák 1962 00:54:40
Příchozí muži
3. Jalová Margita Letovice
1954 01:00:02
1. Karásek Antonín Wanami

Ženy V1 (1975–1966 – 10 startujících)

10 000 m

1966 00:42:57
1957 00:47:44
1960 00:48:19

Muži V3 (1955 a starší – 6 startujících)
Oddíl

00:39:01
00:39:32
00:40:15
00:52:08

Rok nar.Čas běhu

1. Šimůnek Martin Botanka Running
/ Modřice
2. Smutný Zdeněk AK Drnovice
3. Zoubek Karel
Vanovice

Jméno

1982
1983
1989
1978

Rok nar.Čas běhu

1. Jančík Tomáš
Elite Sport Boskovice
2. Weis Josef
Elite Sport Boskovice
Horizont Kola Novák
3. Macura Jan
11.Sotolář Stanislav OB Veselice

Čas běhu

Juniorky (1999–1994 – 2 startující)
1. Tichá Karolína
2. Horňová Adriana

Muži (1993–1976 - 21 startujících)

10 000 m
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2006
2000
2005
2005

00:22:29
00:27:53
00:30:18
00:32:57
00:34:07
00:24:06
00:25:50
00:28:04
00:32:53

1977 00:32:52
1986 00:36:44
1958 00:41:41
1960 00:28:03
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ V SUCHDOLE

V sobotu 28.5.2016 se v Suchdole uskutečnil tradiční turnaj v nohejbalu dvojic. Turnaj
v místním sportovním areálu uspořádal SDH Suchdol za přispění ostatních spoluobčanů.
Turnaje se zúčastnilo rekordních 14 družstev. Po dobu celého turnaje panovala skvělá
nálada. Počasí přálo a účastníci turnaje podali skvělé sportovní výkony. Je na místě pochválit
pořadatele za zvládnutí celé akce.
Pavel Trojan
Rybářské závody ve Vavřinci
Zhodnocení rybářských závodů pro děti z Vavřince, sloučených obcí a rybářského
kroužku Sloup, které se konaly 25. 6. 2016 na požární nádrži ve Vavřinci.

V sobotu v sedm hodin ráno začala prezence. Postupně se přihlásilo 8 závodníků. kteří
si vylosovali místo lovu. Nic nebránilo tomu, aby v osm hodin byly závody zahájeny.
Počasí bylo víc než dobré. Již před devátou hodinou přišel první záběr Terezce Jaitnerové.
Ten byl však tak rychlý a razantní, že došlo k utržení celé udice. Pak asi v 9.10 hod. chytil
Pepík Závodník první rybu, lína – 35 cm, a tím si zajistil cenu prvního úlovku. Další ryby
už na sebe nedaly dlouho čekat. Do vyhlášení přestávky chytil Tomáš Horský kapra 54 cm,
Další rybu – lína 38 cm – chytila na již opravenou udici Terezka Jaitnerová. Ta k úlovkům
postupně přidala ještě několik dalších okounků.
Po přestávce, kterou závodníci využili na klobásky z udírny, kterou jako tradičně měl na
starosti Jan Brzobohatý, se začalo opět chytat. Do konce závodů byli chyceni ještě 2 líni –
37 a 31 cm a další okouni. Ve dvanáct hodin byl lov ukončen, po vrácení úlovkových listin,
kam rozhodčí Radek Štolpa zapisoval úlovky, došlo k sečtení bodů a vyhlášení výsledků.
1. místo

Terezka Jaitnerová

s počtem 90 bodů

2. místo

Pepík Závodník

s počtem 66 bodů

3. místo

Tomáš Horský

s počtem 54 bodů

Ani ostatní závodníci, kteří se svého úlovku tentokrát nedočkali, neodešli s prázdnou.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, co se na této akci podíleli a pomáhali.
Dále také děkuji sponzorům: MTM Veselice, Turbin Dipl. Ing. Aleš Jermolajev, Vašíček
autodoprava Vavřinec 55, soukromá osoba Radek Štolpa Vavřinec 61, KRETZ s. r. o. Vavřinec 142, Dřevovýroba Veselice David Čech, TRIDO s. r. o., Na Brankách 2290/3 Blansko,
Obec Vavřinec, TE conectivity Kuřim, Bazar na Sadové 8, Reich Zdeněk Blansko, Sylva
Tomková Blansko, soukromá osoba Antonín Štolpa Vavřinec 61.
S pozdravem Petrův zdar – Otomar Kučera
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TŘEZALINKA

Léto nám začíná, a tak bychom si neměli nechat ujít toulání lesem a sbírání hříbků,
borůvek a malin, spaní na seně a ohýnky pod hvězdami s přáteli. A samozřejmě si nasbírat
a nasušit pár letních krásek. Já považuji třezalku tečkovanou, řebříček obecný a svízel
syřišťový za letní květinové královny. Všechny se v našem kraji vyskytují v hojné míře.
Třezalka je ceněnou bylinkou odpradávna. Dokáže z těla vyprovodit vše nepřirozené, chemické léky, nestravitelné umělé vitamíny, barviva a ochucovadla, je v tom natolik důkladná,
že po vypuzení hormonální antikoncepce se rodí zdravé „třezalkové děti“. Stačí dva hrníčky
čaje denně z rozkvetlé natě. Třezalka je výborným lékem na průjem, na virová onemocnění,
žloutenku, HIV. Po chemoterapiích a dlouhodobém užívání léků je to volba číslo jedna.
Jakmile vyčistíte játra, zlepší se vám nálada, budete lépe spát a život se stane radostnějším.
Dále můžete poupata s květy naložit do kvalitního oleje a nechat za oknem na sluníčku tři
týdny luhovat. Olej se používá k masáži nervových poranění, je celkově uklidňující i pro
malé děti. Ve spojení se lněným olejem je třezalka velmi hojivá na popáleniny a opařeniny.
Jako homeopatikum Hypericum je lékem na řezné rány, na hojení pooperačních bolestivých
jizev, na poranění páteře, skřípnuté prsty, vytržené zuby, atd...
Užívejte léta ve zdraví se svými dětmi obklopeni krásnou přírodou.
Jane z chaloupky u vlčího máku

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
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Seznam jubilantů v období KVĚTen – ČERVen 2016

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

Bydliště

Věk

Kakáčová Marie

Vavřinec 91

75

Novotný Miloslav

Veselice 70

60

Štolpová Jindřiška

Vavřinec 61

86

Jubilantům srdečně blahopřejeme.
KALENDÁŘ AKCÍ NA ČERVENEC – SRPEN 2016

Veseličtí se baví ..................................................................... pátek 1. 7. 2016
Areál „SVAZARM“ v Malé Veselici, začátek v 18 hod. – hry a
soutěže pro děti i dospělé
Svatoanenská pouť ..................................................................24. – 26. 7. 2016
Pátek – taneční zábava se skupinou MEDIUM, začátek ve 21 hod.
Sobota – taneční zábava se skupinou PROROCK, začátek ve 21 hod.
Neděle – Mše svatá u kapličky, začátek v 10.45 hod.
Neděle – Hasoň Martin – harmonika a klávesy, začátek v 16 hod.
Svatovavřinecká pouť ..............................................................12. – 15. 8. 2016
Pátek – taneční zábava, skupina PROROCK, začátek ve 21 hod, vstupné 60 Kč
Sobota – taneční zábava, skupina MEDIUM, začátek ve 21 hod, vstupné 60 Kč
Neděle – posezení s hudební skupinou BIVOJANKA, začátek ve 14 hod.,
taneční zábava se skupinou TAMDEM, začátek v 19 hod., vstupné 60 Kč
Pondělí – tradiční DOZVUKY – nohejbalový turnaj + repro hudba
Po celý víkend na výletišti točené pivo: Starobrno Medium 11°
sobota, neděle, pondělí: otevřeno od 9:00 hod.
Aktuální informace z ObÚ Vavřinec

• Obecní úřad připomíná občanům, že dne 31. 7. 2016 uplyne termín pro zaplacení místního
poplatku za odpady na letošní rok. Po tomto termínu bude nezaplacená výše poplatku
vymáhána ve správním řízení formou exekučního příkazu.
Obecní úřad
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„A“ mužstvo
TJ Vavřinec
7

„B“ mužstvo
TJ Vavřinec
8

9
„Bylinková vycházka“ organizovaná MK Veselice

11

10
Svatoantonínská pouť ve Veselici

Mše svatá ve Veselici

12
Školáčci MŠ Vavřinec
Na titulní straně: Kaplička sv. Anny v Suchdole
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