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Vážení spoluobčané,
čas neúprosně běží a před námi je konec letních prázdnin a pomalu se blíží podzim.
V průběhu prázdnin se v jednotlivých místních částech obce uskutečnila spousta akcí,
některé ty tradiční, jako např. poutě v Suchdole a ve Vavřinci, či akce jako Veseličtí se
baví a Zakončení prázdnin ve Veselici, které také můžeme již za tradiční počítat. Některé
byly ale netradiční, jako byl nultý ročník akce VAVŘINECKÁ LÁVKA a jedna z nich
měla dokonce i slavnostní atmosféru, to když si vavřinečtí fotbalisté pozvali v rámci oslav
75. výročí založení TJ Vavřinec bývalé ligové fotbalisty, kteří se společně představili jako
MERCEDES TEAM. Akce posledně jmenovaná byla více než důstojnou oslavou fotbalu.
Za její přípravu a zdárný průběh si určitě zaslouží pochvalu členové výboru TJ, diváci
zase za bohatou účast na akci, která prostě neměla chybu. Slavnostní ráz dodalo celé akci
i ocenění bývalých hráčů místního fotbalového klubu, kteří se v letošním roce dožívají
svých významných životních jubileí. K velice hezkému zážitku z oslavy výročí přispělo
i krásné letní počasí, které nepokazila ani kratičká dešťová přeháňka v úplném závěru
fotbalového zápasu.
Tolik v krátkosti připomínka některých z událostí v posledních dvou měsících uskutečněných v našich obcích.
Nyní mi dovolte pár informací o akcích, které ještě probíhají anebo se připravují.
Protože se blíží k závěru i dostavba nového hřbitova v naší obci, najdete uvnitř zpravodaje informace seznamující s historií pohřebnictví v našem regionu. Našim záměrem je
postupně se připravit na provozování nového hřbitova tak, aby mohl začít sloužit svému
účelu přibližně od poloviny příštího roku. Proto musíme připravit ke schválení provozní
řád pohřebiště, návrh smlouvy na pronájem hrobových míst apod.
Další akcí, kterou připravujeme, je výstavba nové víceúčelové budovy v Suchdole.
Za účelem vyřízení stavebního povolení na její výstavbu je vyhotovená projektová dokumentace a žádost o vydání stavebního povolení bude podaná na Stavební úřad začátkem
září. V této souvislosti bych rád vyzval spoluobčany především ze Suchdolu, zda by
nenašli ve svých domácích archivech historické fotografie stávající budovy a vděčni
budeme i za případné další informace vztahující se k této budově, jako např. kdo v ní
bydlel, k jakým všem účelům po dobu své existence sloužila, apod.
Další z akcí, která je v současné době v závěrečné fázi příprav, na realizaci je napojení
místních vodovodů na skupinový vodovod Blansko. Zde bych nejdříve vyvrátil fámy, že
po její realizaci dojde k zásadnímu zvýšení ceny pitné vody. Tuto problematiku upravují
stanovy Svazku VaK měst a obcí, a pokud zastupitelstvo naší obce nerozhodne, že cena
vodného bude vyšší nebo nižší než cena tzv. svazková, tak platí, že cena bude ve výši ceny
svazkové, což je aktuálně 46,75 Kč za kubík vody. Pokud by se zastupitelstvo obce rozhodlo
cenu vodného pro odběratele v naší obci snížit, tak obec by ze svého rozpočtu musela
doplácet rozdíl oproti ceně svazkové a v opačném případě by získané finanční prostředky
přispěly ke snížení případné mínusovosti, k níž může během roku na našich místních
vodovodních řadech docházet. Svazek VaK plánuje zahájení této stavby na příští rok.
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Na závěr bych ještě rád informoval především spoluobčany na Nových Dvorech
o tom, že se připravuje změna v označení této částí naší obce. Jejím cílem je odstranit
současné označení adresních bodů na Nových Dvorech jako Suchdol. Více informací
k této připravované změně uveřejníme v dalším čísle zpravodaje.
Přeji všem hezké babí léto.
Miloslav Novotný, starosta obce
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 28.6.2017

• Rada obce Vavřinec bere na vědomí žádost pí. Lucie Kolískové z Ostrova u Macochy
č. p. 89 o přidělení obecního bytu a rozhodla žádost zařadit do evidence uchazečů.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z programu Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020 na akci:
„Zabezpečení akceschopnosti JSDH Vavřinec – výstroj, věcné prostředky požární
ochrany“.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 75 000 Kč z programu
Podpora rozvoje venkova JMK 2017 na akci: „Dotace na úhradu úroků z úvěru“.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která řeší
uložení „STL plynovodní přípojky pro rodinný dům v obci Vavřinec, místní části Suchdol
čp. 12, číslo stavby: 99000745 62“ v pozemku p. č. 759/4, k. ú. Suchdol v Moravském
krasu, s jednorázovým smluvním poplatkem 1 000 Kč.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí zamítavé stanovisko společnosti Lesy ČR,
s. p., k žádosti obce o převod části pozemku p. č. 679/1 a současně pozemku p. č.
679/6, vše k. ú. Petrovice u Blanska, nacházejících se pod částí účelové komunikace
Veselice – Petrovice, v prostoru lesního pozemku Zdubina, zdůvodněné skutečností,
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že na uvedené pozemky je uplatněný restituční nárok rodinou Salm–Reifferscheidt,
díky čemuž není možné uvedené pozemky převádět na jiného vlastníka.
• Rada obce Vavřinec souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku
p. č. 448/9, k. ú. Veselice na Moravě, o což požádali manželé Michal a Pavla Roháčkovi,
bytem Veselice 103.
• Rada obce Vavřinec souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku
p. č. 181/12, k. ú. Vavřinec na Moravě, o výměře cca 17 m², za účelem zřízení parkovacího
místa, o což požádal p. Robert Martinek, spolumajitel RD č. p. 58 ve Vavřinci.
• Rada obce Vavřinec souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku
p. č. 474/1, k. ú. Veselice na Moravě, o výměře cca 4 m², za účelem zřízení parkovacího
místa, o což požádal p. Miroslav Ročák, spolumajitel RD č. p. 50 ve Veselici.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí žádost p. Libora Bulíka, bytem Vavřinec č. p. 1,
o odprodej části pozemku p. č. 861/1 a části pozemku p. č. 8521/15, vše k. ú. Vavřinec
na Moravě, za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků.
V této souvislosti Rada obce Vavřinec ukládá Osadnímu výboru Vavřinec uvedenou
žádost projednat a vypracovat k ní písemné stanovisko.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí informaci ze Svazku vodovodů a kanalizací měst
a obcí o výši závazku obce vůči uvedené společnosti za rok 2017, který činí celkem
120 060 Kč, z čehož činí 17 160 Kč, jako příspěvek podle počtu obyvatel a 102 900 Kč,
jako ztráta po vyhodnocení vodného za rok 2016.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí informaci z Vodárenské akciové společnosti
Boskovice, kterým je obec informována o nedostatečné kapacitě ČOV Blansko pro
případné napojení kanalizace z obce Vavřinec na uvedenou ČOV. V této souvislosti
Rada obce ukládá starostovi obce zjistit na Odboru životního prostředí MěÚ Blansko
jejich stanovisko k uvedené informaci a zahájit další kroky k případné změně koncepce
odkanalizování splaškových vod v obci.
• Rada obce Vavřinec souhlasí s rozšířením stávající smlouvy o pojištění majetku obce
o objekty čekáren na autobusových zastávkách v jednotlivých místních částech obce.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 31.7.2017

• Rada obce Vavřinec schvaluje uzavřít kupní smlouvu na dodávku dopravního automobilu
pro JSDH Vavřinec se společností TECHSPORT s. r. o., se sídlem Pekařská 33, 60200
Brno, se smluvní cenou 922 020 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu
uvedené kupní smlouvy.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí obsah dopisu z MěÚ Blansko, kterým se obci
Vavřinec sděluje, že za I. polovinu roku 2017 nebyly v komisi pro projednávání přestupků
projednávané žádné případy vztahující se k obci Vavřinec.
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• Rada obce Vavřinec bere na vědomí žádost pana Romana Moravce, bytem Vavřinec
č. p. 12, o odkoupení části pozemku p. č. 864/8, k. ú. Vavřinec na Moravě, o výměře cca
5 m², za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobého užívacího stavu uvedeného
pozemku před jeho RD. V této souvislosti ukládá Osadnímu výboru Vavřinec žádost
projednat a vypracovat k ní písemné stanovisko.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o nájmu mezi obcí Vavřinec a p. Robertem
Martinkem, bytem Komenského 6, Adamov, o nájmu části pozemku p. č. 181/12, k. ú.
Vavřinec na Moravě, o výměře 17 m² za účelem zřízení parkovacího místa před RD
č. p. 58 se smluvní cenou pronájmu ve výši 17 Kč/1 rok.
• Rada obce Vavřinec schvaluje smlouvu o nájmu mezi obcí Vavřinec a p. Miroslavem
Ročákem, bytem Veselice č. p. 50, o nájmu části pozemku p. č. 474/1, k. ú. Veselice
na Moravě, o výměře 4 m², za účelem zřízení parkovacího místa před RD č. p. 50 se
smluvní cenou pronájmu ve výši 4 Kč/1 rok.
USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 21.8.2017

• Rada obce Vavřinec schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017, kterým se navyšují příjmy
i výdaje o částku 92,3 tis. Kč.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí informaci ze společnosti KORDIS JMK o tom, že
příspěvek obce Vavřinec na provoz integrovaného dopravního systému v JMK na rok
2018 bude činit 43 700 Kč.
• Rada obce Vavřinec schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
47 000 Kč na akci: Oprava sochy sv. Vavřince v obci Vavřinec v rámci projektu Revitalizace sakrálních a dalších kulturně historických objektů na území obce Vavřinec
za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí žádost p. Michala Vybíhala, bytem Vavřinec
č. p. 143, o odkoupení části pozemku p. č. 2291/2, k. ú. Vavřinec na Moravě, za účelem
parkování stavebních strojů. V této souvislosti Rada obce Vavřinec ukládá Osadnímu
výboru Vavřinec uvedenou žádost projednat a vypracovat k ní písemné stanovisko.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí oznámení geologického průzkumu na pozemku
p. č. 302/1, k. ú. Vavřinec na Moravě, a pozemku p. č. 163/1, k. ú. Veselice na Moravě,
za účelem provedení 2 průzkumných vrtů.
• Rady obce Vavřinec schvaluje text dopisu, jež bude zaslán manželům Nečasovým,
Vavřinec 83, manželům Voznicovým, Vavřinec 82, manželům Šamalíkovým, Vavřinec 81
a manželům Kakáčovým, Vavřinec 144, jako stanovisko Rady obce Vavřinec k problematice opravy komunikace vedoucí ve Vavřinci podél uvedených domů.
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Zkratky jednotlivých komodit odpadu
PAPÍR – starý papír, lepenky
VOO – velkoobjemový komunální odpad
BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad
STS – stavební suť
NO – nebezpečné odpady, oleje
ŽELEZO – železný šrot a barevné kovy
PLAST – PET, fólie, TATRAPACK, plastové obaly
TEXTIL – staré oděvy
DŘEVO – staré dřevo, vyseparované části nábytku apod.
SKLO – skleněné střepy
PNEU – opotřebované pneumatiky

INFORMACE Z MěÚ BLANSKO

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu. Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste
právě v místě svého trvalého pobytu?
Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Záleží na Vás, který z těchto
úřadů si vyberete. Vyhotovený osobní doklad Vám předá úřad, u kterého jste podali žádost.
Předpokládáte, že nebudete moci převzít občanský průkaz nebo cestovní pas u úřadu,
u kterého jste požádali o jeho vydání?
Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u jiného obecního úřadu s rozšířenou
působností, který si zvolíte při podání žádosti. Za převzetí občanského průkazu nebo cestovního
pasu u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek 100 Kč. Pozor – to neplatí, jedná-li se o převzetí
cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. V tomto případě můžete
cestovní pas převzít pouze u úřadu, u kterého jste podali žádost o jeho vydání.
MěÚ Blansko
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY VESELICE
Tvořivé čtvrtky

Od září bude knihovna opět otevřena pro všechny tvořivé děti, a to vždy v sudých
týdnech, ve čtvrtek od 16 do 18.30 hodin. Přichystán bude nový výtvarný materiál
i témata pro tvoření. Ta nejbližší budou inspirována nadcházejícím podzimem .
Pohádkové kreslení

Bylo nebylo? Vystoupení „Pohádkové kreslení“ nabídne v pondělí 18. září dětem
i rodičům zábavnou interaktivní show, při které ilustrátor dětských knih Adolf Dudek
netradiční formou představí klasické české pohádky. Přímo před jejich zraky nakreslí
na keramickou tabuli obrázky z pohádkových knížek a děti je budou moci aktivně dokreslit. Děti se tak stanou přímým účastníkem pohádek, které četly v knížkách a užijí si radost
nejen z kreslení, ale i z jejich hravého ztvárnění. Na závěr se uskuteční autogramiáda.
Začátek v 17 hodin.
Cestujeme s hendikepem: Západ USA a Havajské ostrovy

V pravidelném podzimním setkání s rodinou Márových v sobotu 4. listopadu zavzpomínáme na Jirku, který bohužel už není mezi námi, na jeho cestování, které zvládal i přes
svoji těžkou nemoc a popíral tak mýtus, že s hendikepem se cestovat nedá. Tentokrát
nás cesta zavede na západ USA a na Havajské ostrovy. Poznáme nejznámější národní
parky severoamerického západu od jihu až ke kanadské hranici. Kromě překrásné přírody poznáme i ráj hazardu Las Vegas, červené koberce Hollywoodu nebo třeba vězení
v Alcatrazu. Na Havajských ostrovech pak krásné pláže, pestrobarevný podvodní svět
a mnohé další krásy. Začátek v KD Veselice v 18 hodin.
––––––   NOVÉ KNIHY  –––––

Po prázdninové odmlce na čtenáře v knihovně čeká spousta zajímavých knih rozličných žánrů. Na sto nových knih z výpůjčního fondu a také novinky zakoupené do fondu
knihovny. Z časopisů si pak můžete zapůjčit Téma – týdeník plný zpravodajských
a společenských témat, Rozmarýnu – magazín pro tvořivé lidi a Pravý domácí časopis
– magazín o rodině, přírodě, vaření, ekologii, zdraví a mnohém dalším. Opět nabízíme
i donáškovou službu.
PRO DĚTI
Piotr Socha: VČELY

Přijměte pozvání do kouzelného království včel ve velkoformátové knize plné krásných
ilustrací! Podívejte se zblízka jak vypadají, nahlédněte do jejich domova, seznamte se
s jejich zvyky. Sledujte, jak tančí a odhalte, kdy a proč to dělají. Zjistěte, proč se ocitly
na Napoleonově plášti a jakým způsobem vědci přišli na to, že včely byly na světě dřív než
dinosauři. Vyzkoušejte si práci po boku včelaře, vydejte se s úly autem do mandloňového
sadu, ochutnejte různé druhy medu. Jen dejte pozor, ať vás nepobodají!
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Astrid Lindgrenová: SKŘÍTEK NILS

Osm neobyčejných příběhů o dětech a jejich kamarádech z pohádkového světa. Skřítkovi, který umí kohokoliv zvětšit či zmenšit, o nudící se princezně, kterou teprve malá
holčička naučí si hrát nebo o Petrovi, který nevěří na lupiče, ale musí před nimi uhájit
babiččin náhrdelník. Soubor osmi dosud nevydaných nezapomenutelných dobrodružství
od Astrid Lindgrenové určitě potěší malé čtenáře.
PRO DOSPĚLÉ
Michal Tombak: JE MOŽNÉ ŽÍT 150 LET?

Plnohodnotné zdraví nedosáhnete zázračnými léčebnými preparáty, nýbrž životem
v harmonii s rytmem přírody. Tahle filozofie je průvodním motivem téhle knihy. Autor
Michael Tombak vytvořil celistvý systém péče o zdraví. Nenajdete zde zázračné diety,
pouze jednoduché recepty jak o své zdraví pečovat a jak ho chránit. Profesor dr. hab.
(biochemik) Michail Tombak patří do světové elity významných specialistů přírodních
léčitelských metod. Je autorem bestsellerů věnovaných zdravému aktivnímu a dlouhému
životu. Své výzkumy a zkušenosti uvádí v knize „Je možné žít 150 let?“
Barbara Woodová: ZEMĚ ODPOLEDNÍHO SLUNCE

Píše se rok 1920 a dvacetiletá Elizabeth Van Lindenová se stejně jako její vrstevníci
pokouší co nejrychleji vymanit z konvencí, na kterých lpí generace jejích rodičů
a které po válce už nemohou platit. Svobodný život se vydá hledat s milovaným
mužem do jihozápadní Kalifornie, kde pořád ještě na odvážlivce a dobrodruhy čekají
skvělé příležitosti. Brzy zjistí, že si vzala člověka, kterého vůbec nezná, sobeckého,
bezohledného a s násilnickými sklony. Ale nevzdá se, snaží se najít smysl života v práci
pro místní bílou i indiánskou komunitu a přitom tajně sní o nové lásce. Dosáhne štěstí,
jež si zaslouží?
Peter May: ČERNÉ SVĚTLO

Enzo Macleod, Skot vyučující biologii na univerzitě v Toulouse na jihozápadě Francie,
se rozhodl, že s využitím svých znalostí vyřeší sedm nechvalně proslulých vražd popsaných v knize odložených případů pařížského novináře Rogera Raffina. Enzo už dokázal
rozlousknout první dva zločiny, ale na třetí případ teď nemá ani pomyšlení. Právě mu
diagnostikovali rakovinu, a navíc se objevil někdo, kdo má v plánu zničit jeho pověst
i vztahy. Souvisí nějak Enzovy osobní strasti s šestnáct let starou brutální vraždou mladého
prostituta v pařížském bytě? Dokáže najít alespoň nějaké zbytky důkazů — a zůstane
naživu dost dlouho na to, aby dopadl vraha?
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––––    PODZIMNÍ RECEPTY  –––––

Také to tak máte, že k vám některé recepty tzv. doputují? Třeba od kamarádky, kolegyně či
sousedky?. S tím, že právě tento recept je výborný a rozhodně ho musíte vyzkoušet? Zrovna
takové jsem přichystala do podzimní kulinářské inspirace s přáním, že zachutnají třeba i vám J
Dýňové palačinky

Suroviny: 250 g dýně, 200 g polohrubé mouky, 60 g másla, 400 ml mléka, špetka prášku
do pečiva, špetka soli, 3 vejce, 2 lžíce cukru.
Postup: Sypké suroviny smícháme. Dýni nakrájíme na kostičky a rozmixujeme. Máslo
a žloutky vyšleháme do pěny a postupně přidáváme sypké suroviny včetně dýně, nakonec
jemně vmícháme ušlehaný sníh z bílků. Jako náplň můžete zvolit nastrouhaná jablka
pokapaná citrónovou šťávou smíchaná s polévkovou lžící mletých ořechů, špetkou skořice
oslazené trochou medu a prohřáté na troše másla.
Kuřecí pekáček – vše v jednom

Na maso: 4 kuřecí čtvrtky, 4 lžíce oleje, 2 lžíce oblíbeného grilovacího koření.
Na zeleninovou směs: 800 g novým menších brambor, 3 cibule, 3 rajčata, 3 papriky, 100 dkg
anglické slaniny, 4 stroužky česneku, 2 lžičky rajčatového protlaku, 4 lžíce oleje, svazek
čerstvým bylinek (majoránka, oregano, rozmarýn, tymián…), sůl, čerstvě drcený pepř
Omyté a osušené maso pokapeme olejem, posypeme kořením, přemístíme do uzavíratelné
nádoby a necháme přes noc v lednici. Brambory řádně očistíme (neloupeme), rozčtvrtíme
a přendáme do mísy, přidáme olej, protlak, na plátky pokrájený česnek a na kostičky
pokrájenou anglickou slaninu. Osolíme, opepříme a přidáme část najemno nasekaných
bylinek. Řádně promícháme. Do pekáče vložíme kuřecí maso a do meziprostoru a klidně
i na maso umístíme brambory a nahrubo nakrájenou zeleninu. Poklademe zbytkem bylinek
Přiklopíme a pečeme 60 min. v troubě na 200 °C. Pak sundáme pokličku a dopékáme ještě
cca 30 minut. Během pečení obracíme pořadí ingrediencí v pekáči, takže maso máme
nakonec nahoře, abychom získali krásnou barvu a křupavou kůrku.
Sýrové croissanty

Těsto: 350 g hladké mouky, 350 g polohrubé mouky, 40 g droždí, 100 ml mléka, 100 ml oleje
350 g bílého jogurtu, 2 vejce, 1 lžička soli, 1 lžička kr. cukru
Dále budeme potřebovat: 50 g máslo, 250 g tvrdého sýra, 1 vejce na potření
Mléko ohřejeme, přidáme cukr a droždí – připravíme kvásek. Ostatní suroviny na těsto
smícháme v misce, přidáme vykvašený kvásek a zpracujeme v hladké těsto, které necháme
na teplém místě nakynout. Když nám těsto připravené, rozdělíme ho na 6 stejných částí.
Každou část rozválíme na pomoučeném vále do tvaru kruhu. Každý kruh potřeme rozpuštěným máslem a posypeme nastrouhaným sýrem. Pak je navrstvíme na sebe. Ostrým nožem
nakrájíme na 6 trojúhelníků a každý trojúhelník srolujeme do tvaru croissantu (začínáme
rolovat od širší části). Croissanty ukládáme na plech, který jsme vyložili papírem a pečeme
v předem vyhřáté troubě při teplotě 200 stupňů pěkně do zlatova. Vrch croissantu potřeme
rozšlehaným vajíčkem a můžeme ho ještě posypat strouhaným sýrem.
-8-
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POKRAČOVÁNÍ Z KNIHY ROBERTA SEDLÁKA
Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí

(převyprávěné paní Bařinovou z Vídně)
Osud Krbošovy rodiny

Když se z hradu Blansko někdy v polovině 17. století vystěhovali poslední panští zřízenci,
obydlel jeskyni pod hradní zříceninou kouzelník se svým živým i mrtvým inventářem a v okolí
začal obtěžovat prostý venkovský lid.
Kouzelník a jeho družka Klekánice byli najímání cizími pány, aby v době, kdy se prostý
lid na jejich panstvích bouřil či rebeloval pod tíhou břemen na ně kladených, tento zkrotili. Kouzelník i Klekánice měli schopnost proměnit se v různé postavy, rychle se objevit
na potřebných místech, nahlédnout do všech koutů jak ve dne, tak v noci. Neviděni vyslechnout, co si lidé při robotě vyprávěli, uměli odhalit lesní, polní a vodní pytláky. Byli všude
přítomní a sbírali zprávy pro své pány.
Lidé, ale proti jevům, které je mohly pronásledovat, vymýšleli obranu. V sousedních
obcích zavírali domy a chlévy na závory, mezi okna dávali železné mříže a na ně zavěšovali
kytice vratiče či úročníku proti zlým duchům. Jak se setmělo, z domů nevycházeli. Téměř
před každou usedlostí stávaly mohutné lípy, které měly chránit stavení proti blesku a ohni.
Na jejich větve zavěšovali na noc oka z posvěceného lýka, které působilo proti můrám,
čarodějnicím a jiným nezvaným, zlým hostům. Jako nástrahu před dveře nebo vrata stavěli
těžká polena tak, aby o ně noční návštěvník zavadil a srazila ho k zemi. Mnohokrát se
přihodilo, že kláda přerazila nezvané osobě ruku, jak se to také jedné stalo, ze zlodějské
trojice ze Sloupa, manželce Malířákové.
Kouzelníkova družka byla ošklivá, zubatá a zlá bába, která kromě jiného čarování, při
silných větrech, za husté tmy, kdy nebylo vidět ani na píď, prolétala dědinou. Když v ní
přistihla nějaké tmou toulající se děcko, hodila je do koženého pytle a odnesla do jeskyně.
Chudá, početná rodina, s dvanácti dětmi, uhlíře Krboše z Veselice krutě zažila, co
Klekánice umí. Otec pálíval uhlí ve dne i v noci, spával u milířů v lese a jen občas přicházel
domů. Uhlíře a jeho kamaráda potkalo při pálení neštěstí. Milíř do základů shořel a několik
desítek sáhů dřeva museli z bídné mzdy lesní správě uhradit.
Matka od dětí nebyla zcela zdráva, trpěla duševní nemocí. Chodila po besedách,
po lesích, ne jednou odešla z domu na několik dní, do vzdálenějších vesnic. Chodila žebrat,
aby se snázeji uhradily dluhy za shořelý milíř. Stávalo se ale, že ji často nějaký pobuda
na jejich toulkách okradl.
Sedm děvčat a pět kluků mělo přesto svoji mámu rádi a starali se o ni. Občas se chlapci,
kterým chyběla matčina péče a láska, chovali hrubě, byli neposlušní. Nejstarší dcera
na všechno doma nestačila. Každý večer doma sourozence počítala, zda jsou všichni. Zvláště
v letních měsících se přihodilo, že některý kluk usnul venku na trávníku nebo na hromadě
chvojí a musela ho hledat. Tak tomu bylo též večer o sobotě před Petrem a Pavlem, kdy
děvčata zjistila, že schází Toník. Rozběhla se po vesnici a s pomocí vesničanů chlapce
hledali. Ještě v podvečer byl viděn u zvonice a tak usoudili, že ho jistě neroztrhali vlci, ale
je možná, že chlapce sebrala zlá Klekánice.
To se také potvrdilo. U Hlinkového byly nalezeny jeho kalhoty a ve večerní tmě nad
vesnicí kroužila mračna netopýrů, doprovod Klekánice.
-9-
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Ostatní děti již spaly, jen Toník se tehdy bez matčiny ochrany potloukal vesnicí, chytal
noční můry a házel po netopýrech. Až přiletěla Klekánice, popadla kluka za rameno,
strčila do pytle vystlaného omamným lýkem, ten hodila přes rameno a pádila do jeskyně
za čarodějníkem.
V jeskyni byl kouzelníkům oltář, kde se zaklínalo, čarovalo, živé bytosti se proměňovaly
v neživé a obráceně. Dály se zde i jiné kejkle. Při vchodu do jeskyně stáli dva strážci – jezevci.
Do podlahy byly zabodnuté velké volské rohy, z nichž plály ohně. Ze stropu visely houpačky
a na nich se proplétali stříbrní hadi s vyplazenými žhavými jazyky. Na výčnělcích stěn seděli
výři, krahujci a sovy. Na provazech viseli netopýři a uprostřed jeskyně stál mohutný dutý bukový
pařez, do něhož se mohl skrýt sedící člověk. Byl pokryt černou tkaninou. Hlavně černý hábit
nosil i čaroděj, který ho ale občas vyměnil za fialový či žlutý, v ruce držel stále malou berlu.
Vousy mu sahaly až ke kolenům. Vyprávělo se, že přivandroval s vozatajstvem tureckého vojska.
Čaroděj posadil bezvládného Toníka do vykotlaného pařezu, posadil mu na ramena kolem
krku věnec z omamných bylin, přikryl černým suknem a začal brebtat kouzelné věty. V ruce
držel hrnec se zázračnou tekutinou, do ní namáčel pometlo a tím kropil pařez a vše kolem.
Klekánice přinesla na řemeni zavěšenou hliněnou mísu jako kadidlo se zapáchajícím kouřem.
Toníka sedícího v pařezu čaroděj obcházel a nakuřoval.
Ještě nad přikrytým chlapcem několikrát zašermoval rukama, odhodil z pařezu černé
sukno a Toník, proměněný v sýčka z něho vylétl. Chvíli létal tmou nad Žleby a volal:
„Domůů… domů… domů!“
Čaroděj ho chvíli pozoroval, pak sedl do pařezu, který se rozsvítil, v pařezu několikrát
zadupal nohama a kouzelník v něm letěl neznámo kam.
Děti několik dní truchlily, ale pak se vrátily do starostí všedního dne. Byli lidé, kteří
pronesli, že se rodině vlastně o jeden hladový krk ulevilo, neboť jejich jídelníček byl velmi
chudý. Jedlo se převážně to, co starší děvčata od sousedů, kam v létě chodila na práci,
přinesla. Neznali cukr, sladili kořenem osladiče, kterého bylo ve Žlebu dostatek. Otec
jako panský dělník dostával trochu kamenné soli. Denním jídlem byly polévky a špenáty
vopencové, lebedové, z kopřiv nebo řepy. Dále všelijaké polní a lesní plodiny, plané ovoce
z pastvisek, ze skal, mezí a úhorů. V letních měsících se rodině vedlo trochu lépe, ale denně
se muselo deset polonahých dětí prodírat různými křovinami, aby bylo co na stůl. Na zimu
bylo potřeba nasušit traviny, bukvice, šípky, dřinky, lískové oříšky, pláňata hrušek a jablek.
V létě se ve vesnici objevila zlá nemoc hlavnička. Téměř v každé rodině někdo ulehl,
u Krbošů to byla dvě děvčata a chlapec. Pět osob již ve vesnici zemřelo, byť měly nějakou
péči. U Krbošů jí nebylo. Nemocné děti ležely bez pomoci, sami příbuzní měli dost starostí
se svými domácími pacienty. Ostatní občané se báli kvůli nákaze ke Krbošům vkročit. Proti
nemoci se tenkrát vařily kaštany, dubová kůra, vrbové listy, česneková a kmínová polévka
a nemocní jedli utlučený mák.
Otec se občas odběhl z lesa podívat na nemocné děti, zda vůbec ještě žijí. Čekalo se,
že si je Pán Bůh povolá k sobě, uleví se jim a celé rodině. Po třech týdnech ale děti vstaly,
slabé a vyhladovělé do nového života, ve kterém bylo bídy bez konce. Žádná všemohoucí
spravedlnost světa nenavštívila jejich obydlí, aby přinesla trochu živobytí.
O Velikonocích bylo u Krbošů zvláště smutno. Matka opět z domu odešla a nevědělo se
kam. Alespoň dvě starší děvčata se o svátečních dnech vydala do kostela v oděvu, který byl
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seskládán ze svršků mladších sester. V neděli před polednem přiběhl otec z lesa a přinesl
z Větřáku něco krup, aby si děti uvařily trochu mléčné polévky z mléka, které přinese kmotra.
V pondělí v poledne ale už zase hladové děti klečely u prázdného stolu s přáním, kdyby
tak měly do úst alespoň kousek suchého chleba. V kostele o tomto svátku ve věčném ohni,
pod malebnou klenbou plné chrámové vůně, záře světel a radostného zpěvu zbožných duší,
hořelo vonící máslo, které děti nikdy neolízly.
Na velikonoční pondělí klečela maminka Krbošova na dlažbě před kostelem ve Křtinách
v prosbě nataženýma rukama. Ve středu ji zkřehlou přivedli četníci k purkmistrovi do Veselice. Matka vážně onemocněla, ležela měsíce a stále v bolestech naříkala. Po dvakrát se
v nestřežené chvíli dobelhala k rybníku, aby svůj život ukončila. Když nemocná tak hlasitě
stále naříkala, že se to neslo po celé Bařině, revírník Jahel z domku číslo třináct, dobrý
to člověk, zašel k vrchnosti do Rájce, zda by k choré neposlala lékaře. Nemocná totiž tak
naříkala ve dne, v noci, že sousedé nemohli spát a ráno je čekala robota.
Ještě téhož dne přijel z Letovic panský lékař a u nemocné zjistil vysychání míchy. Pomoci
nebylo a matka trpěla dál. Dvě nejstarší dcerky si jednou šeptaly, že pro maminku asi přijde
brzy smrt. Nejmladší Pepík slova zaslechl a zvolal: „Já ji zastřelím,“ odběhl ze světnice
a vrátil se s lukem a šípem. Matka stále upadala do bezvědomí a když se jí opět vrátilo,
volala jménem všechny své děti a také zatraceného Toníka. Děti seděly svorně kolem její
postele, láskyplně hladily její ruce, vlasy a tváře. Když byla tma a přicházela noc, měsíc se
schoval za mraky, z blízké lípy u domu číslo deset se ozval tklivý hlas sýčka: „Domůůů…
domůůů! “ Děti utichly, naslouchaly volání a hleděly do noční tmy. Sýček volal a z Vépostka
se ozvěnou nesla jeho slova zpět. Maminka na posteli najednou otevřela oči a hlasitě
zvolala: „Toníkuu, Toníkuuu, já jdu za tebou! “ Venku se rozpoutal silný vítr, pootevřené
okno se rozletělo, objevil se stín s obrazem Toníka, který oknem seskočil dovnitř se slovy:
„Maminko, drahá maminko, ty jsi mě ze zakletí vysvobodila. Vidíš, já žiji a ty umíráš!“
Přiskočil k matce, která před několika vteřinami zemřela.
Matčina láska je silnější než cokoli na světě, přetrhala i kouzelníkova pouta, jimiž byl
Toník opředen.
Sourozenci byli v údivu nad nečekaným návratem bratra. Radovali se a zároveň truchlili
nad ztrátou matky. Druhého dne chodila kmotrova manželka po vsi a dům od domu vypůjčovala části oděvu pro Krbošovy děti, aby na poslední cestě mohly matku doprovodit. Den
pohřbu byl pro pozůstalou rodinu a celou vesnici nevýslovně krutým a nesmírně bolestným
okamžikem, plným nářku a slz.
Toník pak vyprávěl jak po celý rok, kdy byl zaklet v sýčka, létal v noci na propastmi, lesy,
vesnicemi a neustále hledal domov a v něm svoji maminku.
Nešťastný otec se stále tázal, proč mu osud vzal jeho družku a tolika dětem matku,
která držela chudou rodinu pohromadě a byla klíčem jejího života. Jeho trápení skončilo
záhy. Jednoho dne chtěl uhasit na milíři vyšlehnutý oheň. Po žebříku vylezl s putnou vody
na doutnající milíř, uklouzl a probořil se do žhavého uhlí. Než ho jeho druh vyprostil,
bylo pozdě.
Osiřelé děti podle tehdejšího práva náležely vrchnosti. Byly rozděleny po rájeckém panství. Starší byly dány do dvorů na práci, malé děti svěřeny do východu rodinám deputátníků.
Nemilosrdný osud tak zničil rod Krbošů s nedozrálými plody…
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Foto: Klimeš Martin
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VAVŘINECKÁ LÁVKA
Foto: Archiv SDH Vavřinec
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INFORMACE Z DĚNÍ V TJ VAVŘINEC

Vážení občané, sportovní přátelé!
V minulém vydání Zpravodaje jsme se rozloučili těsně před oslavami 75. výročí založení
naší Tělovýchovné jednoty.
O úvod slavnostního odpoledne se postarala přípravka, která si zahrála utkání mezi
sebou. Absence soupeře nic neubrala mládeži na nasazení a radosti ze hry. Fotbalové utkání
doplnily pokutové kopy a už při vystoupení našich nejmenších se hlavní tribuna velmi pěkně
zaplnila domácími diváky. Po krátké přestávce nastoupila mužstva starších pánů Vavřince
a Metry Blansko. K vidění byl velmi pohledný kombinační fotbal se spoustou šancí, kterému
k dokonalosti chyběly jenom góly. Ten jediný vstřelili hosté krátce po změně stran.
Přestávku mezi zápasem starých pánů a Mercedes teamu vyplnila dovednostní soutěž
v kopu na láhve ohnivé vody. Zúčastnit se jí mohli vylosovaní majitelé zakoupené vstupenky.
Z místa pokutového kopu se pokoušelo sestřelit tři láhve snad deset mužů, ale jediným
úspěšným střelcem se stala paní Dana Kouřilová.
Hlavnímu zápasu předcházel krátký ceremoniál, při kterém byli oceněni jubilanti slavící
kulaté narozeniny.
Utkání vavřineckých mužů s týmem bývalých hráčů Zbrojovky Brno a zajímavých
osobností přinesl opravdový fotbalový zážitek i těm nejnáročnějším fotbalovým fajnšmekrům. Zápas sledovaly krásně zaplněné tribuny. Vtipným komentováním ho pak odlehčoval
a doplňoval Petr Švancara, který si vzal na paškál známé osobnosti, ale také pomezního
rozhodčího Stloukala. V poločase Mercedes tým vedl 4:2, po přestávce naši hráči vývoj
zápasu otočili na 5:4 a následně se oba týmy ve vedení střídaly. Vedení 7:6 hosté neudrželi
a v nekonečné poslední minutě vyrovnal Tomáš Vrana na 7:7. V penaltovém rozstřelu byli
úspěšnější naši fotbalisté.
Výsledek ale nebyl rozhodující, nejdůležitější bylo oslavit významné jubileum naší
organizace, dobře pobavit sebe i diváky a připomenout si i kousek historie našeho oddílu
prostřednictvím ocenění jubilantů. S delším časovým odstupem můžeme říci, že se oslava
vydařila a že byla vskutku důstojná takto významnému jubileu. Vzácní hosté byli unesení
nejen z panoramat, které okolí hřiště nabízí, ale také z krásného sportovního areálu, který
nám zanechaly minulé generace a který se stále postupně zvelebuje. Slavnostní odpoledne
zachytil, díky přispění Obce Vavřinec, zkušený profesionál Břetislav Petr, a tak bychom
po zpracování mohli mít pěknou památku.
Oslavám předcházel servisní zásah na hrací ploše, který proběhl první prázdninový týden
a znamenal tři dny usilovné práce. Šlo postupně o vertikutaci (vyčesání), aerifikaci (provzdušnění) a pískování. Byl to první větší zásah na hřišti od jeho uvedení do provozu. Práce
jsme se snažili provést v maximální možné míře vlastními silami, abychom ušetřili finanční
prostředky. Technikou a vydatnou pomocí přispěl Josef Slouka ml., Mirek Ditrich a Pavel
Nečas. Během pískování jsme na hřiště rozprostřeli 50 tun písku. Nakonec jsme hřiště ještě
pohnojili. Po tomto kompletním zásahu nám pomohla i matka příroda vydatnou závlahou.
Hřiště se tak během letní přestávky změnilo k lepšímu téměř k nepoznání a novou sezónu
jsme zahájili na opravdu pěkném hřišti. S výsledkem zásahu jsme velmi spokojeni a chtěli
bychom ho v příštích letech opakovat, neboť by se měl provádět nejméně každé dva roky.
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Na krásném domácím hřišti začali naši fotbalisté o pouťovém víkendu podzimní část
sezóny 2017/18. V pátečním zápase porazil B tým Svitávku v pěkném zápase 3:1. V sobotu
se fotbalistům vlivem „různých“ okolností už tak dobře nevedlo a se silným Benešovem
prohráli 1:4. V letní přestávce odešel do Olomučan Andrej Rek, na Lipůvku Richard Němec,
do Ráječka Zdeněk Benke a Matěj Kadlec. Do klubu se vrátil Oldřich Hrazdíra a Roman
Šindelka ml. O dalších příchodech stále jednáme, ale s novými posilami to už příliš nadějně
nevypadá. Aby nebylo smůly málo, po dlouhodobě absentujícím brankáři Pavlu Hasoňovi
se o víkendu zranil i Jiří Fabiánek a tak trenéři řeší problémy v poli i v brance.
Nevyvedený fotbalový zápas byl ale zřejmě jedinou kaňkou na jinak velmi pěkném
pouťovém víkendu. Předpověď počasí nás sice trochu postrašila, ale nakonec se nevyplnila.
Byť byl začátek víkendu trochu chladnější, nezapršelo a v sobotu a zvlášť v neděli, se
citelně oteplilo. Sobotní taneční zábava se musela líbit snad všem návštěvníkům, a že jich
bylo požehnaně. Nedělní odpoledne zpestřila po loňské povedené premiéře dechová hudba
Bivojanka a také o nedělním večeru se lidé bavili. Pondělní nohejbal měl letos trochu lepší
organizaci a tradičně vysokou sportovní úroveň. Pro věrné návštěvníky pak bylo připraveno
odpolední grilování. Pouť tak skončila úspěchem společenským i finančním a my můžeme
poděkovat jak návštěvníkům, tak zejména obětavým spolupracovníkům.
Jak sami vidíte, léto bylo v naší organizaci perné a stejně tak tomu bude i na podzim. Fotbalová asociace přislíbila proplacení členských příspěvků, jenže nově je vyplacení podmíněno
náročným papírováním. Se začátkem školního roku začne opět trénovat přípravka. V plném
proudu je fotbalová sezóna a před uzávěrkou přestupů se budeme snažit zkvalitnit a rozšířit
naše mužstvo. Na hřišti opět provedeme vertikutaci a dál budeme bojovat s houbovými
chorobami. Také nás čeká školení trenérů, ale o tom až v některém z dalších čísel obecního
Zpravodaje. Do té doby se s vámi rádi uvidíme v hledišti našeho krásného stadionku.
ROZPIS ZÁPASŮ – PODZIM 2017
TJ Vavřinec ''A''
kolo
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
11
12
13

soupeř
Benešov
Vísky
Knínice
Opatovice
Vranová
Ostrov
Ráječko ''C"
Cetkovice
Lažany
Kořenec
Drnovice
Kotvrdovice
Kunštát "B"

14 Cetkovice

TJ Vavřinec ''B''

kde
doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku
venku
doma
venku
doma
venku
doma

datum
So 12.8.
Ne 20.8.
Ne 27.8.
Ne 3. 9.
Ne 10.9.
Ne 17.9.
So 23.9.
Ne 28.9.
Ne 1.10.
Ne 8.10.
Ne 15.10.
Ne 22.10.
So 28.10.

čas
15:00
16:30
13:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
14:00

doma

So 4.11. 14:00

kolo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

soupeř
Svitávka
Vilémovice ''B''
Vísky ''B''
Opatovice ''B''
Voděrady
Skalice ''B''
Doubravice ''B''
Letovice ''B''
Lipůvka ''B''
Lažánky

kde
doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku
doma

datum
Pá 11.8.
Ne 20.8.
Ne 27.8.
Ne 3.9.
Ne 10.9.
Ne 17.9.
Ne 24.9.
Ne 1.10.

čas
17:30
17:00
16:30
13:30
16:00
12:30
13:00
12:00

odstoupila ze soutěže

doma Ne 15.10. 12:00

Radek Štolpa
člen výboru TJ Vavřinec
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Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ SDH VAVŘINEC

Máme tu konec prázdnin a činnost mladých hasičů se přehupuje do druhé poloviny
sezony. Proto mi dovolte, abych vás seznámil s průběhem jarní části.
Činnost s kolektivem jsme zahájili 24. ledna a to přípravou na zkoušku z odbornosti.
Scházeli jsme se jednou týdně ve společenské místnosti budovy MŠ. Děti absolvovaly
6 tréninků, které byly zaměřeny na teorii hasičiny a různými prezentacemi se učily na odznak
preventista junior. 4. března jsme se účastnili na testech odznaků odbornosti a tím jsme
splnili povinnou část pro celoroční činnost hry Plamen. Nutno podotknout, ústní zkoušky
byly na vysoké úrovni a dětem nebylo dáno nic zadarmo.
Poté již probíhala klasická příprava na disciplíny požárního sportu. Scházeli jsme se
dvakrát týdně na hasičské dráze za hřištěm. Během jara se k nám přidali noví členové.
První závody proběhly 18. února v šošůvském kulturním domě. Na okrskové uzlovačce
náš sbor reprezentovali 3 mladší, 2 starší a 2 dospělí. Z výsledků lze vytáhnout výkon
Toníka Moravce nejml., který v motání hadice obsadil 2. místo z 31. Následovala příprava
na jarní kolo hry Plamen, kterého jsme se nakonec nezúčastnili, ale i přesto jsme obsadili
39. místo ze 41. Do prázdnin jsme ještě absolvovali soutěž v Bořitově a Senetářově.
Jmenované soutěže spadají do okresní ligy mládeže a díky bojovnosti dětí se družstvo
nachází v průběžném pořadí ligy na 26. místě ze 41 s 18 body. Tréninky jsme ukončili
26. června opékanou u rybníka Račák s odbornou přednáškou hajného Davida Živného.
Tímto mu děkuji. Dále bych chtěl poděkovat Josefu Sloukovi ml. za zajištění občerstvení
a dopravu.
K činnosti mládeže patří i výkony dorostu. Tréninky probíhaly pod vedením Radima
Kočího, který svěřence připravoval na jarní kolo hry Plamen. Zastoupení jsme měli v kategoriích střední dorostenky, střední dorostenci a starší dorostenci. Výsledky byly následující:
Michaela Kadlecová 9. místo z 16, Jiří Marek 4. místo ze 14, Miroslav Přibyl 8. místo ze
14 a Matěj Kadlec 3. místo z 9. Matějovo umístění znamenalo postup do krajského kola,
bohužel v datu konání se pro dovolenou nemohl zúčastnit. Na krajské kolo se však podíval
Jirka Marek, který díky roli náhradníka zaskočil závodníka s absencí. Výsledky na krajském
kole nebyly až tak důležité jako zkušenosti. Doufám, že jich Jirka pobral co nejvíce a příští
rok bude pomýšlet na vysoké cíle.
Po prázdninách nás bude čekat opět náročný program. Čeká nás příprava na zbylé soutěže
okresní ligy a hlavně tvrdá příprava týmů na podzimní kolo hry Plamen. Příprava bude
rozdělena do tréninku, soustředění a zkušebního okrskového braňáku.
Tomáš Kakáč, vedoucí mládeže
VAVŘINECKÁ LÁVKA

V sobotu 5. 8. 2017 se na rybníku pod Vavřincem uskutečnil 0. ročník přejezdu Vavřinecké
lávky. Myšlenka uspořádání takové akce ve Vavřinci v nás dřímala už několik roků, ale
až letos jsme se odhodlali k realizaci. Hlavním propagátorem uspořádání akce byl Josef
Slouka mladší, který ostatní vyhecoval. Také zajistil společně s Tomášem Vystrčilem zhotovení lávky, oběma patří velké poděkování za odvedenou práci. Lávka má délku 32 metrů
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a mohla být ustavena na šířku rybníka z břehu na břeh. Fošny byly pořízeny v Doubravici
se sponzorskou podporou Dřevovýroby Vladík.
Přímo u rybníka byl po celé odpoledne pro účastníky akce a diváky zajištěn prodej uzenin,
točeného piva, limonády a dalšího zboží. O tom, že o účast v některé disciplíně přejezdu
lávky byl velký zájem svědčí to, že v prezenci se přihlásilo a startovní podmínky podepsalo
43 závodníků, kteří měli možnost se zúčastnit tří disciplín.
Přejezd trakařem byl první disciplínou a zúčastnilo se 20 dvojic, druhá disciplína byla
pro jednotlivce a jednalo se o přejezd lávky na kole, což se odvážilo 24 účastníků.
Z povzdálí přítoku rybníka všemu dění na hladině přihlížel vodník, který se časem začal
nebezpečně přibližovat k lávce se snahou o ulovení nějaké kořisti do vodnického hrníčku.
To se mu ale nepodařilo, protože bezpečnost akce nebyla podceněna a všichni byli
na startu vybaveni vodáckou vestou, přilbou, sudy byly omotány molitanem a z hladiny
bylo vše jištěno posádkou z loďky.
Po skončení disciplíny byly předány ceny, nejlepší v každé disciplíně obdrželi utopence.
Následovala volná disciplína, pivní štafeta, které se zúčastnilo 12 trojic a na závěr se
zúčastnily 2 trojice dětí sodovkové štafety.
Akce probíhala v dobré atmosféře za velké účasti diváků z naší obce, ale i blízkého okolí.
Ke zdárnému průběhu také přispělo vydařené letní počasí. Areál u rybníka ozvučil Zdenek
Kakáč, a tak mohly být jednotlivé pokusy přejezdu lávky komentovány a diváci měli stále
přehled o tom, co se odehrává a jak si kdo vede.
Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě této skvělé akce a také
na jejím samotném průběhu, jedná se celkem o 17 lidí, kteří se na organizaci podíleli.
Samozřejmě také patří poděkování od organizátorů všem, kteří se zúčastnili přejezdu
lávky v roli závodníků nebo diváků.
Spokojenost návštěvníků, jejich velká účast a pozitivní ohlasy nás pořadatele potěšila
a motivuje k uspořádání dalšího ročníku přejezdu Vavřinecké lávky.
Petr Nečas, starosta SDH Vavřinec
HISTORIE POHŘBÍVÁNÍ VE SLOUPSKÉM REGIONU

Přibližně od května příštího roku bude umožněno pohřbívat zemřelé spoluobčany
na novém hřbitově ve Vavřinci. Proto nebude na škodu si v krátkosti uvést několik obecných
informací k historii pohřbívání, ale také zmínit, jak to bylo s pohřbíváním ve sloupském
regionu a současně s tím i něco málo informací o kostelích v Petrovicích a ve Sloupě.
Předpokládám, že většina našich, především těch starších občanů ví, že Vavřinec spadá
v současné době pod sloupskou farnost a Veselice se Suchdolem a osadou Nové Dvory
pod farnost petrovickou. Tyto skutečnosti zmiňuji především z toho důvodu, že se pohřby
lidí z našich obcí odbývaly právě na hřbitovech v Petrovicích, Sloupu, ale ty před rokem
1784 také v Blansku.
Až do roku 1974 se v regionu konalo smuteční rozloučení se zemřelým výhradně
v kostele. V uvedeném roce byla totiž uvedena do provozu smuteční obřadní síň v Blansku
a ta se od té doby stala místem posledního rozloučení s některými zemřelými i z našich obcí.
Smuteční síň stojí v areálu nového blanenského hřbitova, na němž se první pohřeb konal
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25.8.1934. Během jednoho roku se v síni uskuteční cca 280 smutečních obřadů. S postupem doby je rozloučení se zemřelým ve smuteční síni, po němž následuje žeh zemřelého,
na vzestupu a v odborné literatuře nacházíme informace, že v Čechách a na Moravě se tímto
způsobem uskuteční cca 75 % pohřbů. V roce 2016 se konalo v blanenské smuteční síni
6 obřadů se zemřelými, kteří měli bydliště ve Vavřinci, 2 byli z Veselice a 3 ze Suchdolu.
V současnosti je v České republice 27 krematorií.
Vraťme se však krátce ještě k církevnímu způsobu pohřbu.
V odborné literatuře k tomu nacházíme další informace, jako např., že ve 13. století byla
na našem území vytvořena poměrně hustá síť farních kostelů. Díky ní mohla církev velmi
dobře prosazovat pohřbívání v rámci hřbitovů. Nacházíme zde i informace, že k pohřbu
docházelo mnohdy v den smrti nebo další den, ale postupně se kvůli vyloučení zdánlivé
smrti odsouval až na den třetí. Od 14. století se na hřbitovech, především městských,
objevují náhrobky bohatých měšťanů, ale předtím se v rámci prostoru hřbitova velmi
pravděpodobně vyskytovalo jen několik dřevěných křížů. Již na konci 16. století si vážení
měšťané nechávali zbudovat hrobky, které dokládají společenský i majetkový rozmach
měšťanstva. Na hřbitovech vesnických byli do 18. století prostí poddaní pochováváni
do hrobů označených obyčejným dřevěným křížem.
Zajímavá je i informace, že tzv. Dvorský dekret z 23. srpna 1784 nařizoval, že všechny
hrobky a hřbitovy nacházející se uvnitř osad musí být uzavřeny a místo nich zbudovány
hřbitovy nové v extravilánu, povinně obehnané zdmi. Místo mělo být jasně označeno
křížem. Minimální vzdálenost nového pohřebiště od posledního obytného místa byla
stanovena na čtvrt hodiny pěší chůze a nové umístění mělo být voleno vhodně tak, aby
zdejší půda nezabraňovala rozkladu a aby nebylo ohrožováno vodou, povrchovou ani
spodní. Tato nařízení ale nacházela pravděpodobně málo pochopení u vedení jednotlivých
farností, především těch vesnických, jak je vidět např. v případě farnosti petrovické, kde
se i v současné době nachází hřbitov v okolí kostela. Uvedená nařízení byla reakcí na stále
sílící tendence směřující ke zlepšení hygienických podmínek souvisejících s pohřbíváním
(rozkladné procesy zemřelého v letním období a pod.). Tomuto nařízení předcházelo
nařízení na zbudování márnice na hřbitovech, respektive u každého kostela. Jeho cílem
bylo redukovat fyzický kontakt mezi živými a zemřelým, tedy aby se zabránilo šíření
zhoubného zápachu v domácnostech při uchování mrtvého těla, což bylo tehdy zcela
běžné. Nejdříve postačovala márnice aspoň dřevěná, později bylo jasně zdůrazněno, že
musí být vystavěna z kamene.
Jak to bylo s pohřbíváním v našem regionu předtím než vznikly společné hřbitovy už
nezjistíme. Docela možné je, že k pochovávání zemřelých docházelo někde v blízkosti
osady, i když už tenkrát platila přísná pravidla. Už v roce 1039 totiž vyšly nové církevní
zákony, v nichž se mimo jiné praví, že cituji: „Kdo nepochová nebožtíka na společném
hřbitově věřících, ale v poli nebo v lese, zaplatí pokutu 300 peněz do knížecí pokladny.“
Tolik několik informací k problematice pohřbívání v minulosti a na závěr tohoto příspěvku ještě avizované informace vztahující se k historii petrovické a sloupské farnosti.
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Kostel a farnost v Petrovicích

První písemná zmínka o petrovickém kostele sv. Petra a Pavla je již z roku 1379. Kostel
pravděpodobně stával na stejném místě jako dnes, tedy v blízkosti původní středověké
tvrze. Původní, tehdy ještě dřevěný kostel, byl v 15. století majitelem panství, k němuž
Petrovice náležely, biskupem Pavlem z Miličína, přestavěn na kostelík kamenný. Po bitvě
na Bílé Hoře (rok 1620) však kostel i fara zanikly. Přibližně od roku 1630 byl pustý kostelík
z iniciativy jezuity Pozděrodského znovu zřízen, ale fara nebyla katolickým duchovním
obsazena a kostelík se stal „comendatním“, tj. podřízeným kostelu v Doubravici. V Petrovicích se konaly pouze pohřby, stejně jako mše o významnějších svátcích, ale matriky
a všechny záležitosti týkající se duchovní správy byly vedeny v Doubravici. Tak tomu
bylo až do roku 1751, kdy se petrovický kostel stává „filiálním“ kostela ve Sloupě. Ještě
do roku 1755 byli v Petrovicích pohřbíváni zemřelí i ze Sloupu a okolí. Po roce 1755 byly
připojeny Petrovice, Žďár, Karolín a Vavřinec pod duchovní správu ve Sloupě. V roce 1784
bylo císařským dekretem povoleno zřízení duchovní správy v Petrovicích a dány pod její
správu obce Petrovice, Žďár, Karolín, Veselice a Suchdol, z nichž dvě posledně jmenované
obce patřily do té doby pod farnost blanenskou. Kostel byl do nynější podoby vystavěn
majitelem rájeckého panství Karlem z Roggendorfu v letech 1733 – 1735. Poté následovaly
další úpravy, kdy byl kostel rozšířen o presbytář a sakristii s oratoři i o novou věž se třemi
zvony: Hrubý – sv. Barbory (600 kg), Poledňák (134 kg) a Umíráček (57 kg). Po těchto
úpravách byl kostel vysvěcen 9. října 1785 a téhož roku byla založena matrika. Následně
byla v roce 1786 v sousedství kostela postavena i budova fary a od té doby začala petrovická
farnost plnit svoji funkci. Stala se jedním z článků nejen církevní, ale i státní správy. Mimo
jiné se jednalo o vedení již zmíněné matriky. Ve skutečnosti se jednalo o matriky tři, a to
matriku narozených, matriku oddaných a matriku zemřelých. V té době bylo totiž vedení
evidence obyvatelstva vykonáváno pravě farnostmi. Elektrifikace kostela byla provedena
roku 1927. První tři původní zvony byly za 2. světové války zabaveny k vojenským účelům.
Dva nové zvony z roku 1997 – větší „Petr a Pavel“ a malý „Umíráček“ byly posvěceny
roku 1998. Původní kostel i jeho interiér byl velmi chudobný. Byl to spíše kostelíček krytý
doškem, s dřevěným stropem, měl malou věžičku s jedním zvonkem. Během mnoha let se
z něj stala dnešní dominanta Petrovic. Tolik k historii samotného kostela. Dá se předpokládat,
že od prvopočátku jeho existence sloužilo nejbližší okolí kostela i k pohřbívání, tak jak je
tomu dodnes. Dnešní hřbitov čítá cca 245 hrobů, z nichž je 105 hrobů urnových.
Kostel a farnost ve Sloupu

Datum založení Sloupu nelze přesně doložit, ale první písemnou zmínku o něm nacházíme
v Zemských deskách moravských a je z roku 1373. Dějiny Sloupu, jeho okolí a celého rájeckého panství později zásadně ovlivnil šlechtický rod pánů z Roggendorfu a později i rod Salmů.
To když se nejmladší dcera hraběnky Karolíny z Roggendorfu (1689 – 1759) a jejího manžela
Karla Ludvíka z Roggendorfu (1682 – 1737), Rafaela (1726 – 1807) provdala v roce 1743
za Antonína hraběte Salm-Reifferscheidta. Tímto sňatkem se dostal do Rájce zámožný a velmi
významný rod. Karolína se svým mužem Karlem Ludvíkem byli velmi zbožní a Sloup i okolní
přírodu si velmi oblíbili a snad i proto si zde během krátké doby zbudovali letní sídlo. S jejich
dalším působením v tehdy nepříliš významné osadě je spojena i historie nynějšího sloupského
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kostela. Po jeho dostavbě v roce 1754 se stal Sloup postupem doby významným poutním
místem, za což může socha Panny Marie Bolestné. Tu do Sloupu dovezl od brněnských
Minoritů v roce 1728 hrabě Karel Ludvík z Roggendorfu. Jeho prvotní záměry s tou sochou
nám nejsou známy, ale traduje se, že dřevěná socha, vyřezaná z topolového dřeva, byla nejdříve
umístěná po určitou dobu ve sloupském mlýně, který byl pravděpodobně tím nejdůstojnějším
domem v obci. Rovněž tak se traduje, že díky „vroucným modlitbám“ před milostnou sochou
se uzdravila těžce nemocná dcera mlynáře, načež se socha rázem stala předmětem zbožné úcty
celé rodiny. To mělo být impulsem k tomu, že do Sloupu začaly přicházet zástupy věřících.
Hrabě Karel Ludvík proto požádal biskupství v Olomouci o povolení stavby kaple a vlastním
nákladem ji nechal zbudovat právě pro tuto zázračnou sochu, která nabývala velké úcty lidu.
První bohoslužba v nové kapli byla sloužena 18. července 1730 doubravickým knězem
Matoušem Beránkem. Zájem poutníků byl tak velký, že se majitelé panství nakonec rozhodli
zbudovat ve Sloupě nový kostel. Hrabě však zemřel, ale přesto byla stavba kostela zahájena
a kostel byl v letech 1751 – 1754 zbudován a brzy se zařadil k významným poutním kostelům
zasvěceným Panně Marii. Veškeré náklady na výstavbu kostela hradila ovdovělá majitelka
panství. Slavnostní vysvěcení chrámu se uskutečnilo 27. října 1754 olomouckým biskupem
kardinálem Ferdinandem Juliem, svobodným pánem z Troyeru. Socha Panny Marie Bolestné
držící na klíně svého syna Ježíše sňatého z kříže, byla při té příležitosti přenesena z kaple
na hlavní oltář. Samostatná farnost byla ve Sloupě zřízena 25. srpna 1755 a prvním farářem
byl jmenován František Czuma. Zásluhou hraběnky Karolíny byl ještě v roce 1759 postavený
v sousedství nového kostela dům pro kaplana a cizí kněze, kteří tam občas přenocovali (nynější
kaplanka) a také „frátrovna“, což bylo menší stavení pro bratry řádu sv. Františka, kteří se
starali o čistotu kostela (ta byla zbořena po 2. světové válce). Hraběnka Karolína zemřela
dne 19. prosince 1759 ve Sloupě a byla pochována pod hlavním oltářem v chrámu, který
založila, do hrobky podobné klenuté světnici. Loď kostela má oválný půdorys s vnitřními
rozměry 13 x 18 metrů a klenba je vysoká 18 metrů. Celý kostel dosahuje výšky 40 metrů
(bez korouhví). Pod mohutnou a bohatě zdobenou klenbou se nachází čtyři vedlejší a jeden
hlavní mramorový oltář s milostnou sochou Bolestné Panny Marie. V samotném chrámu
jsou dvě sakristie a nad nimi prostorná oratoria. Kostelní varhany byly pořízeny roku 1762.
Původní tři zvony ze severní věže byly v roce 1917 zabaveny na vojenské účely. Roku 1928
byly zakoupeny pouze dva nové zvony, které však byly opětovně rekvírovány za 2. světové
války v roce 1942. Nynější dva nové zvony, větší 650 kg vážící sv. Cyril a Metoděj a menší
300 kg vážící sv. Václav, pocházejí z roku 1988. Zvon Panna Maria z jižní věže byl předtím
jen upraven a do věže opětovně zavěšen v roce 1987. Po vysvěcení chrámu v roce 1754 tvořily
sloupskou farnost obce Sloup, Šošůvka, Vavřinec, Molenburk, Housko a náležely k ní filiální
kostely sv. Mikuláše v Němčicích a sv. Petra a Pavla v Petrovicích. Po dostavbě sloupského
kostela bylo logickým krokem zbudování nového hřbitova. S jeho výstavbou se započalo ihned
po zřízení farnosti v roce 1755. První pohřeb na něm se konal 6. července 1756. V jeho těsném
sousedství bylo od roku 1828 vyhrazeno místo pro pohřbívání členů knížecího rodu Salmů.
K dalšímu rozšíření hřbitova došlo v roce 1911 a k tomu poslednímu v roce 2008. V současné
době má sloupský hřbitov výměru 2 453 m² a je zde umístěno necelých 300 hrobových míst.
Článek o sloupském kostele a hřbitově vznikl za vydatné pomoci pana Miloše Kuběny
ze Sloupu, za což mu tímto děkuji.					
Miloslav Novotný
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ZPRÁVY ZE ZŠ SLOUP

Nový školní rok 2017 / 2018 zahájíme v pondělí 4. září 2017. Prvňáci se i s rodiči sejdou
v kulturním domě; žáci 2. – 9. ročníku začínají přímo ve škole.
 Přijměte pozvání k slavnostnímu otevření nově zrekonstruované kuchyně v ZŠ
Sloup, které se uskuteční v pátek 1. září 2017 v 10:00 hod. Zastupitelstvo Městyse
Sloup v letošním roce rozhodlo o modernizaci kuchyně v základní škole. Hlavním
cílem a prioritou je udržení stávající kvality stravy, kterou zajišťujeme pro žáky
školy i širokou veřejnost.
 Počet tříd školy se zvyšuje z 17 na 18. Vzhledem k nárůstu počtu žáků se bývalá
pátá třída dělí na 6. A a 6. B.
 Přes prázdniny byl ve škole čilý ruch. Žáci prvních tříd mají nový nábytek, ve škole
jsme malovali a opravovali. Velkou rekonstrukcí a výměnou linolea prošlo další
oddělení školní družiny a čtyři ramena schodiště. Nechali jsme provést odbornou
údržbu školního hřiště a na schody jsme pořídili didaktické polepy. Velmi se nám
osvědčily dataprojektory na druhém stupni, takže jsme jimi vybavili další dvě
třídy. Přestěhoval se také školní bufet. Nejrozsáhlejší akcí však byla kompletní
rekonstrukce školní kuchyně, která probíhala ve spolupráci se zřizovatelem.
 Informujeme rodiče a veřejnost, že v souladu s novelou školského zákona byl vydán
nový školní řád, který si můžete přečíst na webových stránkách školy na adrese
www.zssloup.net. Na těchto stránkách budeme také postupně uveřejňovat další
důležité dokumenty, které se týkají školní docházky.
 O celkem více než 7 milionů Kč jsme požádali v projektové výzvě určené školám
na rekonstrukci odborných učeben. Výsledky výběrového řízení bychom se měli
dovědět do konce tohoto roku.
Vedení ZŠ Sloup

VČELÍ PRODUKTY

ZO Českého svazu včelařů v Kunštátu na Moravě vydala v roce 1986 publikaci Včelí
produkty s podtitulem Ve výživě člověka a v lékařství, kterou sestavil MUDr. Bohuslav
Handl, bývalý primář na chirurgickém oddělení nemocnice v Boskovicích. Nejedná se
o žádnou vědeckou publikaci, ale jak v jejím úvodu sám autor podotýká: „jen skromným
seznámením se včelími produkty a jejich složením a účinky, které mají vliv na udržení
svěžesti a zdraví“.
V publikaci najdeme spoustu užitečných informací o včelách samotných, ale především
o včelích produktech a nebude jistě na škodu se v tomto a několika dalších zpravodajích
s nimi seznámit.
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V jednom z odstavců v úvodu publikace stojí napsáno:
V chrámu Apollónově v Delfách byl nápis, jakýsi recept na klidné stáří: Nerozčilujte se,
pijte med s mlékem. Pěstujte tělocvik a divadlo a dočkáte se spokojeného stáří. Přidáte-li
k tomu ještě – nepřejídejte se – platí to jako recept i pro současnou dobu.
Jaký tedy včelařství přináší užitek nejen pro společnost, ale i pro každého jedince:
1. Hlavní užitek včel pro nás vyplývá z jejich činnosti, tj. opylování včelomilných rostlin.
Bez včel by nebylo ovoce, nebyla by semena zelenin, jetelovin, olejnin. V moderní
formě zemědělské výroby napomáhá včelařství k zvýšení výnosu semen, jejich kvalitě
a dobré klíčivosti a působí tedy jako jeden z intenzifikačních faktorů zemědělské
velkovýroby.
2. Další užitek pro společnost spočívá v získávání včelích produktů. K tomu je potřeba,
aby úly pro včely byly nejen ve vhodné vzdálenosti od zdrojů snůšky, současně, aby
bylo příhodné počasí. Za včelí produkty považujeme: med, vosk, pyl, včelí jed,
mateří kašičku a propolis.
––– M E D –––
Med je produktem včely medonosné, která sbírá ne květech nektar, nebo na stromech
medovici a jiné sladké šťávy obsažené v rostlinných orgánech. Včela nektar obohatí látkami
z vlastního těla, pozmění jej ve svém trávícím ústrojí a uskladní jej v plástech, kde později
dozrává v med. Med včelstvu slouží jako potrava pro zimní období. Zpracování nektaru
v med obstarávají včely „mladušky“ ve stáří 10 – 20 dnů jejich života.
Nektary obsahují většinou základní cukry: cukr hroznový (glukóza) 30 –35 %, cukr
ovocný (fruktóza) 35 – 45 %, dále obsahuje dle původu zdroje určité procento sacharózy
až do 12 % u medu akátového, čistcového a medovicového. Dále bývá zvláště u medů
medovicových přítomen trojcukr melecytóza, dále dextriny zvláště v medovicovém medu
až 12 %. Vysoký obsah dextrinů v medu není na závadu, naopak zpomaluje krystalizaci
medu a tím zůstává med dlouho tekutý. Med tedy obsahuje jednoduché cukry, které přecházejí bez jakékoliv přeměny do tenkého střeva na povrch sliznice a zde jsou odváděny
do krevních vlásečnic a do srdce. Proto se hodí med k rychlému posilnění těžce pracujícího
člověka, sportovce, turisty.
Kde nám med pomáhá:
• Med přispívá k rozšíření věčitých tepen srdečních a k lepšímu prokrvení srdečního svalu
nejen tím, že dává nezbytnou živinu pro sval – cukr hroznový, vitamíny hlavně B a C,
stopové prvky draslík a hořčík.
• Med by měl být základním článkem výživy sportovce, což bylo známo již ve starém
Řecku, neboť zlepšuje činnost svalovou a srdeční. Člověk stárne a kornatí, ať chce, či
nechce. Zapomíná, musí si psát co má vyřizovat. Vrcholem života je období kolem 45 let.
Od této hranice se již arterioskleróza hlásí u někoho méně a u jiného více. Abychom
stárnutí zpomalili, měli bychom od této věkové hranice využívat antisklerotický účinek
medu a včelích produktů a sladit většinou medem.
Pokračování příště
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• Na ObÚ Vavřinec a v TIC Veselice je k zakoupení publikace VESELICE
od nejstarší zmínky až po současnost. Čtenář najde uvnitř zajímavé informace o historii obce, historii SDH Veselice, historii oddílu stolního tenisu,
vojenských muničních skladů, životě v obci v období Velké války a 2. světové
války, najde zde i historický kalendář obsahující cca 90 údajů vztahujících
se k obci Veselice, atd. Ve fotopříloze zase najde skupinová fota veselických hasičů, svazarmovců, fota ze zalikování, velikonočního klapání dříve
a dnes, atd. a velice zajímavé jsou fotografie obce pořízené z dronu. Majitelé
domů, především těch s nižšími popisnými čísly, tam zase najdou informace
o tom, kdy byl jejich dům pravděpodobně zbudován atd. Publikace, která čítá
145 stran textu s fotografiemi a 28 stran fotopřílohy, je k zakoupení v TIC
Veselice a současně na ObÚ Vavřinec a její cena je 200 Kč.
• Na obecním úřadu jsou k zakoupení stolní kalendáře Rozhledny Čech a Moravy
2018. Cena je 80 Kč.
Obecní úřad

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 ČERVENEC – SRPEN 2017

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

Bydliště

Věk

Králíková Jindřiška

Vavřinec 46

82 roků

Souček Jan

Vavřinec 25

87 roků

Meluzínová Božena

Vavřinec 73

92 roků

Jubilantům srdečně blahopřejeme.
KALENDÁŘ AKCÍ NA ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2017

Pohádkové kreslení ........................................................... pondělí 18. 9. 2017
Akce pro děti ve veselické knihovně, děti se mohou těšit na zábavnou
interaktivní show s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem,
začátek v 17.00 hod. ve veselické knihovně
Západ USA a Havajské ostrovy ...........................................sobota 4. 11. 2017
Cestovatelská beseda s rodinou Márových,
začátek v 18 hod. v sále KD Veselice
- 24 -

7

Zájezd Svazu tělesně
postižených Vavřinec

8
Nohejbal v Suchdole

9

10

Zakončení prázdnin ve Veselici

11

12

Oslava 75. výročí založení TJ Vavřinec
Na titulní straně: Kříž ve Veselici v lokalitě U Křížku
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