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Vážení spoluobčané,
před několika málo dny začalo astronomické léto, přesto nás průvodní jevy léta, tedy teplo
a hřejivé sluníčko, provází již delší dobu před příchodem toho termínu. Uvidíme ale, co pro
nás příroda připraví na dva následující prázdninové měsíce. Uplynulé dva měsíce – květen
a červen byly jako tradičně v naší obci velice bohaté na různé akce pořádané místními
spolky. Ty organizují nejen pro své členy, ale potěšitelné je, že některé z nich se již staly
akcemi regionálními. Zhodnocení většiny z nich jejími organizátory najdete v jednotlivých
příspěvcích uvnitř tohoto zpravodaje. Přesto mně dovolte, abych vyzdvihl tři z nich, a to jak
soutěž mladých hasičů a soutěž v požární sportu okrsku Sloup, organizovaných ve vavřineckém sportovním areálu místními hasiči, tak i běžecké závody Lesempolem, organizované
v rámci letošní tradiční pouti ve Veselici místními hasiči a jejich příznivci. Všechny tyto
akce byly podle mého soudu po organizační stránce na velice vysoké úrovni a za to bych
chtěl všem, kdo, jak se říká „přiložili ruku k dílu“, velice poděkovat.
Další moje poděkování je směrované členům jednotky dobrovolných hasičů naší obce
za zásah při požáru čekárny na suchdolské autobusové zastávce, k němuž došlo v neděli
4. června. Velice oceňuji i jejich ochotu provést po likvidaci požáru hned i odstranění zbytků
čekárny a úklid zastávky a jejího okolí. I tako událost je opět dokladem toho, že hasiči mají
pro naši obec nezastupitelný význam. Přiznám se, že bych raději na zmíněné zastávce viděl
řádit toho pomyslného „červeného kohouta“ v podání vavřineckého Ctibora Halámka, než
toho „červeného kohouta“ opravdového. Příčinou bylo zahoření v odpadkovém koši, tedy jak
jinak, lidská neopatrnost a těžko asi najdeme toho z kuřáků, který má tento požár na svědomí.
Problematika v poslední době hodně diskutovaná, tedy zákaz kouření i na autobusových
zastávkách, je jak vidět více než aktuální. V tomto případě tak nešlo ani o dopady na zdraví
onoho kuřáka, ale spíše o dopad na majetek naší obce. Zkrátka čekárna se bude muset nechat
zhotovit nová a obecní rozpočet to bude stát několik desetitisíců českých korun. Stála ta
slast z vykouření jedné cigarety za to? No, určitě nestála.
A jak dokládají vysoké teploty a velice suché počasí z poslední doby, je neustálé nabádání
k ostražitosti před vznikem dalších požárů, určitě na místě. V této souvislosti, ale především
v souvislosti s již kritickým suchem, bych vás rád tímto vyzval k šetrnosti při spotřebě
vody. Prozatím nemám vůbec žádné nepříznivé informace k vodním zdrojům, z nichž jsou
vodovodní řady v našich obcích zásobované, ale k problémům s vodou může dojít nečekaně.
Snažte se proto zajistit pro potřebu vody na zalévání na svých zahrádkách co nejvíce dešťové
vody, samozřejmě když už tedy vůbec zaprší. A věřte, že řešením není ani odběr vody
z našich rybníků. Ty jak zůstanou poloprázdné, tak může být při nenadálé potřebě např.
hasící vody velký problém. Nezapomínejme na to, že dostupnost vody co nejblíže zásahu
je limitující pro velikost případných škod na majetku kohokoliv. Omlouvám se za to, že
končím takto pesimisticky, ale informace ze sdělovacích prostředků nevěstí nic dobrého.
Přesto mně dovolte, abych vám všem popřál hezké a teplé letní dny, hezkou dovolenou
a dětem hodně a hodně dlouhé prázdniny.
Miloslav Novotný, starosta obce
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 17.5.2017

• Rada obce Vavřinec bere na vědomí oznámení Státního fondu životního prostředí ČR,
že se na Sběrném dvoru odpadů ve Veselici uskuteční dne 24.5.2017 kontrola před
ukončením tzv. doby udržitelnosti projektu.
• Rada obce Vavřinec neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vavřinec na provoz
telefonní Linky bezpečí v roce 2017, o kterou požádala ředitelka spolku Linka bezpečí, z. s.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že obci byly schválené dotace z rozpočtu JMK, a to na rekonstrukci sochy sv. Vavřince ve výši 47 tis. Kč,
na úroky z úvěrů ve výši 75 tis. Kč, na pořízení nové techniky (tiskárny a notebooky)
do místní knihovny ve Vavřinci a Veselici ve výši 25 tis. Kč a na provoz Turistického
informačního centra ve Veselici v roce 2017 ve výši 40 tis. Kč.
• Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce, že pí. Ludmila Mynaříková, nájemkyně obecního bytu č. 6 ve víceúčelové budově ve Vavřinci, podala výpověď z nájmu
k datu 30.6.2017.
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USNESENÍ RO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 29.5.2017

• Rada obce Vavřinec schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017, kterým se navyšují příjmy
o částku 81,6 tis. Kč a výdaje o částku 58,6 tis. Kč s tím, že rozdíl obou částek ve výši
23 tis. Kč zůstane jako rezerva na běžném účtu.
• Rada obce Vavřinec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 6 ve víceúčelové
budově ve Vavřinci, na adrese Vavřinec 54, s pí. Marii Buchtovou, bytem Šošůvka 191.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí sdělení ze Státního zemědělského intervenčního
fondu informující o tom, že obci Vavřinec byla zaregistrovaná žádost o podporu projektu
Pořízení lesnické techniky.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že na MěÚ Blansko
byla podána písemná žádost o posouzení návrhu skupiny obyvatel z místní části Nové
Dvory, o snížení povolené rychlosti na místní komunikaci v místní části Nové Dvory
s tím, že se k dané problematice uskuteční místní šetření za účasti příslušníka Policie
ČR a úředníka z oddělení silničního hospodářství MěÚ Blansko.
• Rada obce Vavřinec schvaluje účetní uzávěrku a hospodaření příspěvkové organizace
MŠ Vavřinec, okres Blansko, Vavřinec 54, 67913 Sloup, která k termínu 31.3.2017
hospodařila se ztrátou 16 721,13 Kč.
• Rada obce schvaluje pro školní rok 2017 – 2018 povolení vyjímky z počtu dětí v MŠ
Vavřinec z počtu 25 na 28 dětí.
• Rada obce Vavřinec bere na vědomí informaci ředitelky MŠ, pí. Evy Kaššaiové o skutečnosti, že z důvodu záhájení rekonstrukce kuchyně v ZŠ Sloup bude ve dnech 26.6.
až 30.6.2017 zajištěno náhradní stravování dětí v MŠ Vavřinec. Stravu bude zajišťovat
společnost Zemspol a. s. Sloup.
• Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce k problematice základního registru
RUIAN (územní identifikace, adres a nemovitostí) a s tím související povinnost obce
provést revizi stavebních objektů a adresních míst. Současně bere na vědomí návrh
starosty obce na zřízení nové části obce zvané Nové Dvory, což by zlepšilo orientaci
pracovníků firem provádějích doručování obchodních zásilek, ale také i složek integrovaného záchranného systému. V souvislosti s tím ukládá starostovi obce na další zasedání
rady obce zajistit k dané problamatice více informací.
• Rada obce se při místním šetření v jednotlivých částech obce seznámila s aktuálním
stavem některých akcí schválených k realizaci v roce 2017. Mimo to rozhodla pořídit
projektovou dokumentaci na zbudování místní komunikace od RD čp. 3 k objektu
bývalého kravína v Suchdole. Dále navrhuje do připravovaných změn Územního plánu
obce Vavřinec zahrnout vypuštění stavební lokality za RD čp. 77 a 83 v místní části Nové
Dvory a v místní části Veselice zahrnout do změn ÚP vyřešení dopravní obslužnosti
stavební lokality vedle RD čp. 59 a pod zahradou u RD čp. 61.
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USNESENÍ ZO VAVŘINEC ZE ZASEDÁNÍ DNE 5.6.2017

• Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Vavřinec za rok 2016.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením Obce Vavřinec za rok 2016
s výhradou.
• Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby zajistil poskytování dotací a finančních
výpomocí z rozpočtu obce pouze na základě písemných žádostí a současně s tím, aby
žádosti obsahovaly i částku, o kterou dotyčný subjekt žádá, tedy tak, jak to ukládá § 10a
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb..
• Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit, aby usnesení rady obce, přijatá při schvalování smluv o zřízení věcných břemen řešících dotčení pozemků ve vlastnictví obce
nově budovanými inženýrskými sítěmi obsahovala vždy shodné údaje s údaji ve vlastních
smlouvách o zřízení věcných břemen.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017, kterým se navyšují příjmy
obce o částku 34 tis. Kč a současně navyšují výdaje o částku 46,5 tis. Kč, schválené Radou
obce na jejím zasedání dne 29.3.2017 s tím, že rozdíl obou částek ve výši + 12,5 tis. Kč
bude krytý použitím nezapojených finančních prostředků z roku 2016.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se navyšují příjmy
o částku 25,8 tis. Kč a výdaje o částku 76,6 tis. Kč, schválené Radou obce na jejím
zasedání dne 24.4.2017 s tím, že rozdíl obou částek ve výši 50,8 tis. Kč bude krytý
použitím nezapojených finančních prostředků z roku 2016.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017, kterým se navyšují příjmy
o částku 81,6 tis. Kč a výdaje o částku 58,6 tis. Kč, schválené radou obce Vavřinec
na jejím zasedání dne 29.5.2017 s tím, že rozdíl obou částek ve výši 23 tis. Kč zůstane
jako rezerva na běžném účtu.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017, kterým se navyšují příjmy
o částku 145 tis. Kč a výdaje o částku 171 tis. Kč s tím, že rozdíl obou částek ve výši
26 tis. Kč bude krytý použitím nezapojených finančních prostředků z roku 2016.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. st. 17/5, k. ú. Veselice na Moravě,
manželům Milošovi a Ludmile Strakovým, bytem Veselice 11, za cenu 100 Kč/1 m²
pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponesou kupující. Prodej
za cenu nižší než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého posudku zdůvodňuje tím, že
se jedná o vypořádání dlouhodobého užívacího stavu ze strany kupujících.
• Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků v k. ú. Vavřinec na Moravě, a to
pozemku 526/2 a části pozemku pozemku p. č. 527/1, vše k. ú. Vavřinec na Moravě podle
geometrického plánu č. 309-10014/2015, vyhotoveného společností GB – geodezie Brno
s. r. o., Smetanova 6, 67801 Blansko od p. Radka Štolpy, bytem Vavřinec 43, 67913 Sloup,
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to vše za ceny zjištěné vyhotovením znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem
uvedených pozemků ponese obec.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 864/5 a p. č. 1/4 a současně části
pozemku p. č. 852/15, v k. ú. Vavřinec na Moravě, vše podle geometrického plánu
č. 321-10014/2015, vyhotoveného společností GB – geodezie Brno s. r. o., Smetanova 6,
67801 Blansko p. Radkovi Štolpovi, bytem Vavřinec 43, 67913 Sloup, to vše za ceny
zjištěné vyhotovením znaleckého posudku. Mimo nákladů na úhradu daně z převodu
nemovitostí ponese další náklady související s převodem uvedených pozemků obec.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 864/1 o výměře 19 m², k. ú.
Vavřinec na Moravě, dle geometrického plánu č. 335 – 10030/2017, vyhotoveného společností GB – geodezie s. r. o., Smetanova 6, 67801 Blansko, pí. Haně Kočí, Vavřinec 27,
za cenu 100 Kč/1 m² pozemku s tím, že ostatní náklady spojené s převodem pozemku
ponese kupující. Prodej za cenu nižší než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého
posudku zdůvodňuje tím, že se jedná o vypořádání dlouhodobého užívacího stavu ze
strany kupující.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 181/12 o celkové výměře
78 m², a části pozemku p. č. 847/1, o výměře 1 m², vše k. ú. Vavřinec na Moravě, dle
geometrického plánu č. 308 – 10022/2016, vyhotoveného společností GB – geodezie
s. r. o., Smetanova 6, 67801 Blansko, pí. Věře Svobodové, bytem Těchov 161, 678 01
Blansko, za cenu zjištěnou znaleckým posudkem s tím, že ostatní náklady spojené
s převodem pozemku ponese kupující.
• Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemku p. č. st. 2 o výměře 4 m², k. ú.
Vavřinec na Moravě, dle geometrického plánu č. 308 – 10022/2016, vyhotoveného
společností GB – geodezie s. r. o., Smetanova 6, 67801 Blansko, od pí. Věry Svobodové,
bytem Těchov 161, 67801 Blansko, za cenu zjištěnou znaleckým posudkem.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 457/1, k. ú. Veselice na Moravě,
dle geometrického plánu č. 298 – 10047/2017, vyhotoveného společností GB – geodezie
Brno s. r. o., Smetanova 6, 67801 Blansko, pí. Martině Flekové, bytem Veselice 31,
a p. MgA. Hynku Skotákovi, bytem Vilémovice 156, za cenu 100 Kč/1 m2 pozemku
s tím, že ostatní náklady spojené s převodem pozemku ponesou kupující. Prodej za cenu
nižší než je cena zjištěná vyhotovením znaleckého posudku zdůvodňuje tím, že se jedná
o vypořádání dlouhodobého užívacího stavu ze strany kupujících.
• Zastupitelstvo obce schvaluje plné dofinancování akce – Vavřinec – dopravní automobil,
EDS: 014D241007242, z vlastních zdrojů a současně schvaluje přijetí dotace ve výši
450 000 Kč ze státního rozpočtu na spolufinancování uvedeného projektu.
• Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení pokladny OPTIMA CR-30T, inv. číslo 7d/96
a současně vyřazení autobusové zastávky v Suchdole, inv. číslo 2/83, z majetku obce.
• Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotací níže uvedeným spolkům na činnost
v roce 2017. (Pozn. red.: rozpis na následující straně.)
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Spolek

Částka

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vavřinec

27 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselice

9 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Suchdol

9 000 Kč

VESELICKÁ KAPLIČKA z. s.

5 000 Kč

PINEC Veselice z. s.

9 000 Kč

OB Veselice z. s.

18 000 Kč

TJ Vavřinec

30 000 Kč

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

5 000 Kč

CO BY MĚL VĚDĚT KAŽDÝ, KDO VENČÍ PSA

V rozpočtu obce na letošní rok jsou vyčleněné finanční prostředky na pořízení odpadkových košů na psí exkrementy. Ty byly v červnu zakoupené a během července budou
umístěné v jednotlivých místních částech naší obce. V této souvislosti je však zapotřebí
zmínit, že jen to určitě nepostačí ke zlepšení čistoty veřejného prostranství. K tomu bude
zapotřebí i změna v chování majitelů psů při jejich venčení. Přesto je nutné ještě uvést, že
ne vždy chodí psa venčit jeho majitel. Se psem na procházku mohou jít i sousedé, přátelé,
příbuzní a často Vaše děti. Následující řádky tedy patří i těmto občanům, kteří nemusí být
„pejskaři“ v pravém slova smyslu, ale z jakýchkoli důvodů chodí venčit Vaše psy. Psy
mějte vždy na vodítku!
Co by měl vědět každý majitel psa?

• Pes, který je na vodítku, se Vám nezaběhne a Vy pak nemusíte jeho majiteli vysvětlovat, jak se to mohlo stát.
• Pes, který je na vodítku, Vám nezaběhne do silnice a nic ho nepřejede.
• Psa na vodítku snáze usměrníte v případné rvačce.
• Pes na vodítku má ztíženou možnost někoho napadnout. Pokud je Váš pes agresivní,
vždy používejte náhubek. Chráníte tak sami sebe.
• Když je pes na vodítku, vidíte, kde ponechal exkrementy, které jste povinni uklidit.
Po psovi vždy uklízejte jeho exkrementy! Uklízet po svém psu není žádná ostuda,
ba právě naopak.
• K úklidu psích exkrementů veďte i své děti.
• Obec Vavřinec v tomto „pejskařům“ vychází vstříc a pořídila nové odpadkové koše
na psí exkrementy, jejichž součástmi jsou i sáčky k tomu určené.
• Pokud se přesto dostanete do situace, že tento sáček nemáte k dispozici, můžete použít
jakýkoli jiný papírový nebo igelitový sáček, který máte při sobě.
• Kdo už někdy „vyšlápl tuto ozdobu“ ví, jak důležité je po psech uklízet. Navíc je to
velice nebezpečné.
• Přejeme Vám mnoho příjemných procházek s Vašimi mazlíčky, pokud možno bez
nepříjemných zážitků.
Obú Vavřinec
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY VESELICE
Děti uklízely Veselici

Doufám, že mi čtenáři odpustili, že ve čtvrtek 18. května byla knihovna uzavřena. Právě
tento den se konal úklid obce, který si vzal za své Osadní výbor Veselice. S rodiči a dětmi,
kteří chodí každých 14 dní na tvořivé čtvrtky, jsme se domluvili, že přidáme ruce k dílu
a zapojíme se do okrášlení Veselice. Výchozím bodem pro nás byla kaplička, u ní jsme si
nejen rozdali odpadkové pytle, ale rozdělili si i trasy úklidu. Po Trávníkách, po Vépostku
k Suchdolu, Úvozem k rozhledně a dál vedly naše cesty. Na všech našich trasách jsme
byli mile překvapení, že odhozených odpadků nebylo tolik jak v předešlých letech. Děti
po cestě nadšeně hlásily „neobvyklé úlovky“ a postupně všechny naše skupinky dorazily
až na hřiště, kde jsme si za odměnu opekli párky. Přínosem této akce byl nejen úklid obce,
ale i to, že děti poznaly, že je pěkné mít všude čisto a že přírodu je třeba chránit. Jak jinak
děti k tomu vést než vlastním příkladem, třeba právě příkladem od rodičů. Troufám si říci,
že děti, které byly takto nápomocny už jen tak na ulici neodhodí papírek od bonbonů. Všem
malým i velkým pomocníkům patří za úklid Veselice poděkování.
Dáme knihám druhou šanci?

Vyhodit knihu do popelnice je pro většinu z nás nemyslitelné. Jenže co dělat, když regály
domácí knihovny jsou beznadějně plné a nějaké knihy prostě musí z kola ven? Pár takových
odložených knih od soukromých dárců doputovalo i k nám do knihovny. Byla bych ráda,
kdyby našly nové majitele – čtenáře. V provozní době knihovny si je můžete prohlédnout
a třeba si nějakou zajímavou knihu zdarma odnést domů. V nabídce máme kuchařky, atlas
hub, bibliografii významné osobnosti a mnohé další. Doufám, že tak dáme knihám druhou
šanci. Ty, pro které nenajdeme nové majitele, použijeme na podzimní výtvarné dílně. Návodů
a krásných inspirací na jejich využití je na internetu spousta.
Co knihovna připravuje?

V prázdninových měsících bude knihovna uzavřena. Neznamená to však, že čtenáři
přijdou o své oblíbené knihy, po domluvě vám je ráda přinesu i domů. V letních měsících
budou zakoupeny nové knihy, objednány časopisy, zakoupen výtvarný materiál pro naše
výtvarná tvoření a přichystány i některé zajímavé podzimní akce. Můžete se těšit na výstavu,
cestovatelskou besedu a děti pak na výtvarnou dílnu.
Přeji všem krásné léto, dětem ty nejlepší a hlavně nejdelší prázdniny a v září opět
na shledanou v knihovně.
LETNÍ RECEPTY

Léto, ten krásný čas prázdnin, dovolených a sluníčka přímo vybízí k posezení s rodinou,
přáteli, třeba pod pergolou, u ohniště, při grilování, na zahradních oslavách…. K tomu
jistě patří i něco dobrého na zub. Pro letní recepty jsem opět hledala inspiraci na internetu
a našla pro vás recepty k dobrému vínu nebo vychlazenému pivu a pro děti nějaké to zdravé
mlsání. Přeji Vám spoustu letních kulinářských zážitků 
-7-

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

červen 2017

Pivní pomazánka

Ingredience: 2 romadůry, 8 dkg změklého másla, 1 lžička dijonské hořčice, 1 lžička sladké
papriky, špetka sušených chilli papriček, sůl a kmín dle chuti a nadrobno nakrájená půlka
cibule.
Změklé máslo a sýr rozmačkáme vidličkou, přidáme koření a cibuli. Vše zalijeme světlým
pivem (asi 4 polévkovými lžícemi) a pořádně promícháme. Směs vložíme do sklenice
s víčkem a necháme v lednici uležet tři dny. Podáváme s chlebem a k tomu bude dobře
ladit i sklenička oroseného piva.
Grilovaný špíz s tzatziky

Větší okurku nahrubo nastrouháme, osolíme, přidáme lžičku octa a necháme odležet, až
pustí šťávu. Přes plátno necháme odkapat, ještě vymačkáme ať je v okurkách co nejméně
vody. Pak přidáme jeden řecký bílý jogurt, osolíme, opepříme a přidáme nadrobno nakrájený
kopr. Na dochucení ještě dodáme stroužek česneku, který jsme najemno rozmačkali se lžící
olivového oleje. Vše smícháme a necháme dobře vychladit v ledničce.
Kuřecí prsa nakrájíme na větší kostky, zakápneme olivovým olejem, osolíme, opepříme,
přidáme sušený tymián a necháme v lednici odležet do druhého dne. Druhý den dáme maso
na špíz (můžeme proložit i plátky slaniny) a ogrilujeme. Hotové ještě zakápneme olivovým
olejem. Podáváme s tzatziky a na grilu opečenou bagetou (potřenou trochou oleje). Dobré
bílé víno tento pokrm určitě pěkně doplní.
DOMÁCÍ NANUKY

V obchodech je až neuvěřitelné množství nanuků, ale o kvalitě většiny z nich se dá
pochybovat. Barviva, vysoký obsah cukru nebo umělých sladidel a různé druhy tzv. éček,
to zcela jistě není zdravé mlsání pro děti. Řešení je jednoduché – vyrobte dětem zdravé
domácí nanuky, formiček na ně v obchodě najdete spousty a v létě je zahrada plná ovoce,
které můžete k jejich výrobě použít.
V receptech neuvádím dávkování, každý má různě velká tvořítka, ale s tím si maminky
i babičky jistě poradí. Zapojte do přípravy nanuků i děti a společně najdete spoustu dalších
zajímavých receptů, fantazii se meze nekladou.
Jahodový nanuk

Ingredience: čerstvé jahody, 30% smetana, trošku cukru
Postup: Jahody omyjte, nechte okapat a poté rozmixujte s cukrem a smetanou. Směs
nalijte do tvořítek a na několik hodin zamrazte.
Jogurtový nanuk s lesním ovocem

Ingredience: lesní ovoce, řecký smetanový jogurt, citronová šťáva, troška cukru nebo medu
Postup: Do jogurtu přidejte trošku cukru a citronovou šťávu. Lesní ovoce rozmixujte
také s troškou cukru nebo medu do hladka. Do tvořítek na nanuky dejte vždy lžičku
jogurtu, pak lžičku ovoce a takto náplně střídejte. Poté nechejte v mrazáku několik
hodin zatuhnout.
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Meruňkový domácí Míša

Ingredience: dobře vyzrálé meruňky, tučný tvaroh, 30% smetana, moučkový cukr dle chuti
Postup: Meruňky najemno rozmixujte, přidejte tvaroh, smetanu, cukr a nechejte několik
hodin zmrznout.
Melounové pokušení

Vypeckovaný meloun dohladka rozmixujte spolu s citronovou šťávou a troškou máty.
Po zmrazení získáte výborné, nekalorické osvěžení pro horké letní dny. Směs můžete
zamrazit do tvořítek na led a použít do osvěžujících domácích limonád.

POKRAČOVÁNÍ Z KNIHY ROBERTA SEDLÁKA
Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí

(převyprávěné paní Bařinovou z Vídně)
O kouzelnickém léčení pastýře Pavla

Vavřinecký Pavel pocházel z početné zemědělské rodiny a byl nejmladším synem. Starší
sourozenci práci vždy zastali, takže na něho jí moc nezbylo. Říkali o něm, že je na práci
lechtivý, ale v jídle spravedlivý, přičinlivý a vytrvalý. Otec usoudil, že až bude dospělý,
bude nejlépe, udělat z něj pastýře.
Pavel od dětských let rád poslouchal pověsti a pohádky o strašidlech, hastrmanech,
o tom, jak někteří pastýři dovedou čarovat, zahánět zlé a přivolávat duchy dobré, léčit lidi
i dobytek. Práci se vzdaloval stále víc a o to bližší mu byl svět kouzel, záhadných události,
které se v okolí udály, byly vyprávěny pastýřům, aby je případně vysvětlili.
Uplynulo dvacet pět let, Pavel byl již ženatý, když byl otec nucen obrátit se na bratra,
toho času správce půdy počestné obce vavřinecké, zda by bylo možné pastvu hovězího
dobytka svěřit Pavlovi. To se také stalo. Práce se synovi zamlouvala, ale bylo třeba o ní
něco vědět. Třeba, jak se určuje stáří dobytka, podle čeho jeho užitkovost, co mu škodí,
co naopak prospívá, čeho se vyvarovat. Pro zkušenosti si Pavel zašel k veselskému pastýři
Floriánovi. Ten mu sdělil základní pravidla, kterými se má řídit. Aby ulovil tři velké dlouhé
hady, z jejich kůže nařezal řemeny a z osmi řemenů upletl dlouhý karabáč. Ten má prý velkou
moc. Pod jeho vedením se dobytek drží pohromadě. Poučil Pavla, že nemocné zvíře se při
vstávání třese nebo hrbí, zdravé se protahuje. Užitkovost se pozná podle velikosti žil pod
břichem. Stáří zvířete podle vroubků na rozích, povaha dle štětky chlupů na hlavě. Dobytek
nemá pít při bouři, zvláště, ukázala-li se boží duha.
Když se rychle přihnala bouře a dobytek nestihl být dohnán do stavení, byl pastýř povinen
postavit se doprostřed stáda, zvednout vysoko dřevěnou lopatu na sázení chleba do pece
– aby hrom do stáda neuhodil. Proto lopatu má mít v létě pastýř každý den s sebou. Pastýř
byl povinen mýt se denně teplou vodou a vytřít si oči – aby dobytek neuřknul. Při prvním
vyhánění stáda na pastvu má pastevec každý kus zvířete, přicházející do stáda od domu,
poplivat. Jestliže zemřel majitel dobytčete, které pastýř opatroval, musel druhý den při
vyzvánění zvířeti tuto skutečnost oznámit: „Hejsi, hejsi, hejsi, hospodář odešel kamsi.“
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V kapse kožichu nosí tři posvěcené kameny z „kočičího stříbra“, krystalického
vápence. Účinkovaly proti hadům, ještěrkám, štírům a netopýrům. Proti můrám sebe
a stádo chrání dřevěným, habrovým, půl lokte dlouhým prakem. Florián byla jedna
kniha pastýřského moudra.
Na pastviskách byla menší hromádka kamení k házení jako ochrana dobytka. Pastýř
dbal, aby neklidné dobytče nosilo rumpál, kládu zavěšenou před předníma nohama. A kráva,
která trkala byla označena slaměným víchem, zavěšeným na rohu.
Florián toho věděl opravdu hodně a další vědomosti k léčbě zvířectva získával
budoucí pastýř též od ostatních. Pavla zajímalo hlavně kouzelnictví. Ale pastýři byli
na předávání zpráv o této činnosti na slovo skoupí, protože za nepodařené kouzelnické
čáry mohli být stíháni.
Pavel se rozhodl, že navštíví zkušeného, všelijaké události umějícího předpovědět pastýře
městyse Holštýna.
Zašel za ním o svátcích vánočních s prosbou, zda by ho kouzelnickému řemeslu nenaučil.
Pastýř nejprve žádost odmítl, ale když mu Pavel nabídl pět zlatých, svolil. Od příští neděle
pak býval v Holštýnu na zaškolování, naučil se od pastýře i číst, tudíž mohl zvědět, co je
psáno v kouzelných knihách, které mu pastýř zapůjčil.
Když se Pavlovi zdálo, že už dost ví, začal kouzelnickou činnost provozovat na vlastní pěst.
Rozumí se, že ne zadarmo. Všelijakých zákazníků přibývalo a tím též patřičné „zpropitné“.
V počátcích se Pavlovi v čarování moc nedařilo a bylo hodně případů, kdy se jeho rada
v opak obrátila. Přestalo-li dobytče žrát, byl mu do krku naléván lák z masa. Roztok soli,
vody a česneku sbíral kouzelník od hospodářů a doma uchovával v bečce. Když bylo zvíře
slabé, prohlásil, že je uřknuto a nemoc z dobytčete vyžene kropením koštěte namáčeným
v moči. Takzvaný „suchý lunzuft“ byla nemoc, vyznačující se tím, že kráva stála se svěšenou
hlavou. Bylo třeba ji polévat teplou vodou a oboustranně třít smotanými slaměnými povřísly.
Když byla kráva po sežrání mladého jetele nadmuta, nechal ji svázat a žena lehčí váhy jí
šlapala po břiše.
Pastýř Pavel nemoci lidí od nemocí skotu příliš nerozlišoval. Ani léčbu ne, jen dávkování
léčiv bylo pro osobu menší. Kupodivu ho jeho metody do nesnáze nepřivedly. Všestranný lék,
mast zvaná „maz“ byla na všechny rány. Byla vyrobena ze „smoly“, pryskyřice – s přidáním
jeleního, psího, hadího a liščího sádla. Vavřinecká matka Anna též dostala radu, aby si
na vředový bolák přiložila náplast se smolou.
Ale jak spala se svým šestiletým synem, smola se rozpustila a slepila její nohu se synovou.
Celé půl dne bylo třeba olejem nohy uvolňovat!
Bolesti zubů pastýř léčil pálením suchých lisčích kostí, hromotřesku a máty, nemluvňata
nakuřoval tabákovým kouřem z fajfky. Velmi často se vyskytovala nemoc „famfolica“, jinak
zvaná smrkovica, hóser v nose, soplovina a i jinak. Možná šlo o rýmu v různé podobě.
Tento neduh se léčil vdechováním pachu koňského moče a šňupáním tabáku. Nachlazení
se léčilo tak, že se pacientovi posadilo morče za krk a pak ho obvázali vlňáčkem. Nebo se
celé tělo třelo oloupanou syrovou bramborou, zabalenou v hadře. Též pomáhalo nakuřování
pálením suchých liščích a vlčích kostí. Na břicho se přikládal obklad z kolomaze, slepičího
sádla, kadidla, polní cibule, lebedy a šťávy z hromotřesku. Přijatelnou mi připadá až tato
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metoda léčení vnitřním použitím známá i dnes – konzumace slepičí polévky a užívání medu
s jitrocelem.
Od bolesti břicha pomáhalo přikládání žluté hlíny s octem. Na místa, kde to člověka
bodalo se přikládla teplá kůže ze psa. Proti bolesti žaludku vyráběl Pavel „pilulky“
velikosti švestkového knedlíku, který vznikl smícháním ječmenného šrotu, pepře, zázvoru,
trochy nového koření, papriky, starého podmáslí, kousku jezevčího sádla a jednoho starého
tvarůžku. Univerzální výrobek byl podáván jak člověku, tak krávě či koňovi. Lišily se jen
dávky. Člověku stačily knedlíkové pilulky dvě, koňovi pět a krávě čtyři. Též pomáhal vývar
starého železa se šafránem. Bolavé oči vytíral podolkem, ženskou košilí, kterou po použití
zakopával pod okap domu nemocného.
A údiv čtenáře nad léčitelskými praktikami pastýře Pavla jistě nekončí.
Když se někdo lekl, mělo se mu hned třikrát pofoukat za krk a postižený se musel hned
vymočit. Uvázlo-li něco v krku, tlouklo se tak dlouho do zad, až sousto vypadlo. Vzpomeneme
si, že tahle metoda přežila do našich dní. Při zasukování střev bylo třeba, aby osoba vypila
půl mázu zelnice, vody z kysaného zelí, několikrát vylezl na stůl a několikrát z něho skočil.
No tohle! Posvěcená vařená vejce zdobená duběnkovým inkoustem prodával Pavel jako
dobrý prostředek proti bloudění. Je třeba říci, že se zdaleka nedochovaly všechny recepty
a léčiva, kterými pastýř-kouzelník působil na nemoci lidí a zvířat.
Když se pustil do léčení „pouštění žilou“, zprávy o jeho léčitelské činnosti se roznesly
ještě více. Obroušenými hroty nabodával tepny „horkokrevným, kalokrevným, vodokrevným
a flusovitým“ proti všelijakým nemocem. Věděl, na kterém místě pro kterou nemoc, ve který
čas a který den a ve které části měsíce je pouštění žilou nutné provést. Tuto znalost údajně
získal od profesora Krakowské university.
Rady pro hospodáře byly zvláštní kapitolou Pavlovy činnosti.
Věděl, jak se má sázet a sít, při jakém světle, podobě měsíce na obloze a v jakém znamení.
Radil, aby se selo, když je měsíc ve znamení Panny, Raka, Váhy a Kozorožce. Když měsíc
ubývá, je dobře sít do země mokré, když ho přibývá, do země suché. Při první čtvrti měsíce se
má sít ráno, když byl měsíc v úplňku, v poledne. Když byl měsíc ve třetí čtvrti, doporučoval
setí odpoledne a když je ve své poslední čtvrti, rozsévat v předvečer. Radil, aby se hrách
sel po „velké noci a svatém Jakubu Filipovi. Oves a zahradní plodiny v pátek a v sobotu
po zvěstování Panny Marie. Ječmen, pohanku a proso čtyři dny po svatém Markovi. Zelí je
třeba sázet tři dny po svátku svatého Urbana a potom po svatém Janu Křtiteli.
Jeho rady jakž takž vycházely, a proto si hospodáři Pavla chválili, vyhledávali ho, ale
někteří mu jeho vědomosti naopak záviděli. Pomlouvali ho, stěžovali si na jeho čarování,
za své rady prý bere velkou odměnu a nezná rozdíl mezi chudým a bohatým. Stížností
bylo tolik, že byl nejprve jen místním půdmistrem pokárán. Pak byl ale dvakrát předvolán
ke slyšení do Doubravice. Tou dobou byl již půdmistrem Pavlův bratr pololáník, který měl
ve vsi patřičné slovo, a tak se snažil Pavla obhajovat před úřadem v Doubravici. Přímluva
našla svou váhu a úřad Pavla zavřít nenechal. Ten byl od této události opatrnější, ale
s čarováním zcela nepřestal. Rady poskytoval jen přátelům.
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Za nedlouho si půdmistr, Pavlův bratr poranil prst a rána se nechtěla hojit, naopak se
na ruce ještě šířila. Pavel nabádal bratra, ať si nechá prst uřezat, že to udělá sám, jelikož
se jedná o kostižer a takový případ může člověka stát život. Ač nerad, půdmistr svolil
a po dvou týdnech léčení se rána zahojila. Přesto půdmistrova žena Pavla na úřadech udala
s tvrzením, že na tělo má právo jen matka a bůh, nikdy ne pastýř, který lidi jen žebračí.
Doubravský sudí poslal do Vavřince dva biřice. Pavel byl v Doubravici vsazen do šatlavy,
vězení, i s rychtářem z Vavřince. Ten byl propuštěn a služby zbaven.
O mnoho hůře se vedlo Pavlovi, který věděl, že to s ním tentokrát dobré nebude, neboť
bude souzen. Ve středu po svatém Janovi „stál Pavel myslivec, pastýř vavřinecký“ před
doubravickým soudem. Odpovídal nesouvisle, pomateně, svou nevinnu nezvládl obhájit
a byl odsouzen k trestu smrti.
Stalo se tak téhož dne odpoledne na místě zvaném „šibenice“, kde byl mistrem popravčím sťat.
ZPRÁVY ZE ZŠ SLOUP

Pěkné prázdniny dětem a příjemnou dovolenou dospělým přejí zaměstnanci ZŠ Sloup.
• Nový školní rok 2017 / 2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017. Prvňáci se i s rodiči
sejdou v kulturním domě; žáci 2. – 9. ročníku začínají přímo ve škole.
• Deváťáky čekal první ročník povinných státních přijímacích zkoušek. Přestože byly
obavy z této novinky na žácích dobře patrné, vše dopadlo nad očekávání dobře.
STOPROCENTNÍ ÚSPĚŠNOST – všichni se dostali na vybranou střední školu!
• Pan Zavřel ze Sloupu zprostředkoval žákům naší školy velmi zajímavou besedu s rodilou
Australankou – učitelkou paní Jacqueline Standfield. Děkujeme panu Zavřelovi i paní
Jacqueline za pěkný zážitek.
• Upozorňujeme strávníky, že od 1. září 2017 dochází k úpravě cen obědů. Další informace
najdete na www.zssloup.net
• Termíny prázdnin a další důležité informace, které se týkají školního roku 2017 / 2018,
najdete na www.zssloup.net.
• Již nyní připravujeme prázdninové práce. Letos se bude jednat o kompletní rekonstrukci
školní kuchyně, renovaci lavic a židliček pro žáky, vybavení tříd novým nábytkem,
malování, profesionální údržbu školního hřiště, výměnu podlahové krytiny v družině,
zařízení nového bufetu a další práce.
• 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.
• V loňském roce jsme investovali přibližně 160 tisíc Kč do obnovy učebnic. Nepodařilo se
zakoupit všechny řady, které bychom potřebovali, takže v roce 2017 budeme pokračovat.
Školní knihovna bude letos vylepšena o žákovskou knihovnu anglické literatury.
• Prezentace řemesel se v červnu konala na školním dvoře a byla určena pro žáky
6. – 9. ročníku. Své umění prezentovali kováři, stolaři, designéři a další.
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Z DĚNÍ V MŠ VAVŘINEC V 1. POLOVINĚ ROKU 2017
Akce lednu:

10.1.
17.1.
17.1.
26.1.
31.1.

31.1.

Medouškovo divadélko v MŠ
Návštěva divadla Radost v Brně – „Když šlo kůzle otevřít“
Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče – 5. lekce
Den otevřených dveří v ZŠ Sloup
MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v MŠ – zábavný program polytechnického
vzdělávání pro děti v MŠ – 1. lekce Stavitel města – co vše najdeme ve městě,
tvorba mapy, kdo je to kartograf
Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče – 6. lekce

Akce v únoru:

7.2.
7.2.
16.2.
17.2.
21.2.
28.2.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků za účasti ředitele ZŠ Sloup
Mgr. Dočekala
Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče – 7. lekce
Malá technická univerzita v MŠ – zábavný program polytechnického vzdělávání
pro děti v MŠ – 2. lekce – Stavitel mostů
Divadelní představení v MŠ Sloup
Karneval ve společenské místnosti – hudebně zábavný program s fešákem Píno
a Boňou Bonboňou
Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče – 8. lekce

Akce v březnu:

1.3. Návštěva MŠ Sloup – Vystoupení kouzelníka Katonase
2.3. Jóga pro děti s paní Klímovou
7.3. Vystoupení dětí s programem k MDŽ pro Svaz tělesně postižených občanů
21.3. Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče – 9. lekce
13.–21.3. Vítání jara, vynášení Moreny – lidové zvyky a tradice spojené s vítáním jara
21.3. Malá technická univerzita v MŠ – 3. lekce – Stavitel věží
28.3. Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče – 10. lekce – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (Předcházíme poruchám
učení – „Stromečky“)
Akce v dubnu:

3.4.
7.4.
11.4.
12.4.

Návštěva MŠ Němčice – Divadelní představení pohádek
KVĚTNÝ PÁTEK – MŠ UZAVŘENA (V ZŠ Sloup se nevaří)
Tvořivá velikonoční dílna pro děti a rodiče,
Velikonoční tvořivá dílna pro děti s paní Klímovou – zdobení perníčků
- 13 -
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18.4. Medouškovo divadélko v MŠ
20.4. Malá technická univerzita v MŠ – 4. lekce – Malý zpracovatel odpadů
25.4. Turistická vycházka do Veselice spojená se sběrem odpadků, návštěva sběrného
dvora – ekologicky zaměřené hry
27.4. Jóga pro děti s paní Klímovou
Akce v květnu:

3.5.
4.5.
4.5.
14.5.
18.5.
19.5.
23.5.
25.5.
26.5.

Fotografování dětí
Pohádkový dědeček v MŠ – loutkové divadelní představení Kašpárek a loupežníci
Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018
Oslava Dne matek – vystoupení dětí s programem pro maminky v Parku ve
Vavřinci
Návštěva příslušníků Městské policie Blansko v MŠ – beseda s dětmi
Návštěva MŠ Sloup – Hudební vystoupení – zpěv písní s obrázky a kytarou
Medouškovo divadélko v MŠ – divadelní představení pohádky Hrnečku vař,
aneb cesta do Afriky
Joga pro děti s paní Klímovou
Malá technická univerzita v MŠ – 5. lekce Malý architekt

Akce v červnu:

2.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
13.6
15.6
16.6
20.6.
22.6.
27.6.
28.6.
30.6.

ŠKOLNÍ VÝLET – návštěva Punkevních jeskyní, plavba na lodičkách,
jízda vláčkem
Návštěva divadelního představení v MŠ Sloup – Jak Honza ke štěstí přišel
Jóga pro děti s paní Klímovou
Výlet na Nové Dvory – procházka alejí k Blanseku
Výlet do Veselice – procházka k rozhledně, pozorování příprav veselské pouti
Výlet na Suchý – seznámení s rekreačním střediskem, procházka kolem rybníka
a obcí, hraní na dětském hřišti, prohlídka krásné zahrady u Penzionu u Petra
Výlet do Němčic – seznámení s obcí, hraní na dětském hřišti, pozorování příprav
němčické pouti, návštěva farmy Veselých v Ludíkově
Hasiči Vavřinec v MŠ – požární poplach, prohlídka hasičské zbrojnice, projížďka
hasičským autem
Malá technická univerzita – Malý inženýr
Výlet do Sloupu – vycházka na „LUKA“
Branná vycházka – šipkovaná spojená s hledáním pokladu
Výlet koněbusem – návštěva Zemspolu Petrovice a MŠ ve Žďáru
Malá maturita pro předškoláky, společné fotografování a návštěva u pana starosty
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Vavřinec Eva Kaššaiová
- 14 -

Stavba hřbitova
ve Vavřinci

13

14

15

Oprava rybníka
v Suchdole

16

17

Soutěž mladých hasičů ve Vavřinci
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DEN DĚTÍ VE VAVŘINCI

K uskutečnění úspěšné akce jsou potřeba 2 důležité věci: příznivé počasí a dostatečný
počet ochotných lidí. Letos nám příroda dopřála krásné slunečné počasí a počet pořadatelů
opět dokázal, že místní spolky TJ Vavřinec a SDH Vavřinec dokáží spolupracovat na jedničku. V sobotu 3.6.2017 navštívilo místní park 56 dětí. Bylo pro ně nachystáno 10 stanovišť.
Z rozhovoru s dětmi vyplynulo, že top disciplínou a naším „knowhow“ se letos opět stalo
sestřelování balónků šipkami. Další kladné ohlasy byly směřovány k překážkové dráze
na fotbalovém hřišti, střelbě na cíl pistolí Nerf, lanové dráze mezi stromy a miniflorbalu.
Po splnění disciplín dostaly děti balíčky s odměnami. Jako bonus přijelo hasičské auto a děti
si mohly vyzkoušet hašení vodním dělem. Neplánovaným překvapením byla ještě jízda
na koni. Velké poděkování tedy patří všem pořadatelům i sponzorům. Děkujeme.
Za pořadatele Martina Šamalíková
SETKÁNÍ SENIORŮ VE VAVŘINCI

Stejně jako ve Veselici i ve Vavřinci se na pozvání sociální komise obce Vavřinec uskutečnilo setkání seniorů. Všichni přítomní byli uvítáni starostou obce panem M. Novotným,
který se průběžně zastavil u každého stolu na kus řeči, což dříve narození občané kvitují
s povděkem. Děvčata sociální komise se starala o občerstvení a plnila na počkání každé přání.
O veselou náladu se hudbou a zpěvem postaral pan Martin Hasoň ze Sloupu. Pomocí moderní
techniky jsme se mohli přenést do slavnostního dne, kdy jsme obdrželi hrdý titul Vesnice
roku 2011 Jihomoravského kraje. Znovu jsme slyšeli v děkovném, velmi profesionálně
předneseném projevu pana Ing. M. Nedomy, co úsilí a práce bylo vynaloženo, než se titul
získal. Zamysleli jsme se nad skutečností, že k současné generaci patří i poděkování těm,
kdo sedí v řadách seniorů i těm, kdo již s námi nejsou. Setkání splnilo svůj účel a dobrá
nálada nás provázela do našich domovů.
Děkujeme.
za seniory Anna Pokorná
INFORMACE Z DĚNÍ V TJ VAVŘINEC

Vážení občané, sportovní přátelé!
Před dvěma týdny skončila jarní část fotbalových soutěží. „A“ tým mužů skončil na čtvrtém
místě se ziskem 40 bodů. B tým skončil ve IV. třídě na šestém místě se ziskem 21 bodů. Oba
dva týmy se snažily o technickou a kombinační kopanou a naší obci předváděnou hrou určitě
ostudu neudělaly. Trochu horší je to s disciplínou, která dělá našim hráčům problémy. Častokrát
zbytečně debatují s rozhodčím nebo jej kritizují. Odvádí je to od hry a dostávají za to tresty.
I letos mohli začátkem června změnit hráči klub bez souhlasu mateřského oddílu.
V letošním termínu volných přestupů do našeho klubu nikdo nepřišel a také nikdo
neodešel. Veškeré hráčské transfery se tak uskuteční v normálním přestupovém období,
kdy je třeba souhlasu obou klubů. Případné příchody a odchody jsou nyní v jednání, a tak
nemůžeme být konkrétnější.
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Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

červen 2017

Přípravka pokračuje v pravidelných středečních trénincích a odehrála první přátelský
zápas v Ostrově, kde podlehla 6:15. Na první zápas to není úplně špatný výsledek. V současné době silně řešíme dilema, zda soutěž přihlásit nebo ne a případně jakou soutěž. Trenéři,
kteří se nejmladším věnují, by v případě přihlášení týmu do soutěže potřebovali pomoci
a nám se nedaří najít dostatek zapálených spolupracovníků. Proto zřejmě přípravka zatím
zůstane v aktuálním režimu, kdy děti trénují a občas si zahrají přátelské utkání.
Na tomto místě musím poděkovat trenérům všech týmů, kteří odvedli opravdu perfektní
práci. Zapomenout nesmím na lidi okolo, bez kterých se fotbal neobejde, jako jsou pořadatelé
nebo laičtí pomezní rozhodčí.
V minulém vydání Informačního zpravodaje jsem vás informoval o podání žádosti
na finanční dotaci na pořízení nové sekačky a provzdušňovací brány. JMK bohužel naši
žádost zamítli, přesto jsme už v době zamítnutí měli provzdušňovací bránu rozpracovanou. V projektu jsme počítali s jejím zakoupením, mezitím jsme si ji ale prohlédli v praxi
v Kunštátě a rozhodli se ji vyrobit s využitím vlastních zdrojů. Bránu nakreslil Jiří Vybíhal
a podle dokumentace ji vyrobila kovodílna Pavla Nováka. Díky tomu jsme ušetřili 10 tisíc
korun. Nyní už je brána v provozu a už ji využíváme.
V květnu proběhla ve sportovním areálu okrsková soutěž v požárním sportu, která se letos
poprvé uskutečnila i na fotbalovém travnatém hřišti. SDH Vavřinec přistoupila k pořádání
velmi svědomitě a zodpovědně, a tak nenaznal trávník žádné úhony. Dobrá zkušenost
a spolupráce tak slibuje širší využití sportovního areálu v letech budoucích.
Začátkem června se uskutečnil v Parku i Den dětí, který už druhým rokem pořádáme
společně s SDH Vavřinec, a který organizačně připravily vavřinecké maminky. Krásné letní
odpoledne vyplnily nejrůznější dovednostní soutěže, vystoupení hasičů nebo projížďka
na koni, kterou dětem umožnila Magda Slouková. Kvalitní ozvučení zajistil Zdeněk Kakáč.
Dětský den navštívilo více než padesát dětí za všech místních částí naší sloučené obce,
které po absolvování všech soutěžních stanovišť obdržely sladkou odměnu.
Minule jsme též psali o oslavách 75. výročí založení klubu. V jejich přípravě jsme
pokročili a oslava nabírá konkrétních obrysů. Uskuteční se 22. července. Postupně se
fanouškům představí přípravka, staří páni a muži. Soupeřem týmu mužů bude Mercedes team
Petra Švancary. V jejich dresu se představí bývalí hráči Zbrojovky Brno a další zajímavé
osobnosti. Po zápase bude následovat autogramiáda. Fotbalové odpoledne zakončí posezení
s kapelou DUO EM, která po kopané zahraje k poslechu i tanci. Nabídku by měly doplnit
suvenýry TJ Vavřinec, občerstvení a možná i cukrová vata. Všechny občany a fanoušky
kopané srdečně zveme.
Z této akce bychom chtěli pořídit kvalitní videozáznam, a tak jsme se dohodli s panem
Břetislavem Petrem, který v minulosti natáčel otevření hřiště nebo setkání rodáků ve Veselici.
Takový videozáznam ale není levnou záležitostí, a tak jsme o její uhrazení, stejně jako
o uhrazení provzdušňovací brány požádali Obec Vavřinec. Snad bude naší žádosti vyhověno.
Na výletišti v Parku je už v těchto horkých dnech otevřeno. Se začátkem sezóny jsme
v letošním roce trochu otáleli. Důvodem byla nejasná stanoviska finančních úřadů k elektronické evidenci tržeb. Navzdory dlouhodobému populistickému tvrzení v nejrůznějších
médiích, že spolky tuto evidenci vést nemusí, jsme se museli k EET připojit i my. Úřady
nám tak stále přidávají další a další překážky v naší snaze o sportovní a spolkovou činnost.
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Jak jistě víte, před časem zatkla Policie předsedu Fotbalové Asociace pana Peltu, kvůli
podezření na machinaci s dotacemi v celkové výši okolo 500 milionů korun. Nejenže
na tyto dotace náš klub dlouhodobě nedosáhne, nedostali jsme ještě vrácenou část členských
příspěvků, které jsme včas a v plné výši zaplatili. FAČR tyto peníze použil jinde než měl
a po propuknutí aféry se zdá, že už neuvidíme ani korunu.
Při vší této naší činnosti je největší akcí pořádání tradiční Svatovavřinecké pouti, která
se letos uskuteční o víkendu 11.– 13. srpna. S její přípravou se zabýváme už několik měsíců
a tak doufáme, že se akce vydaří. Hasiči nám loni nasadili laťku opět velmi vysoko a my
se jim budeme snažit vyrovnat. Proto i letos zahraje v neděli odpoledne dechová hudba
Bivojanka. I na tuto akci bychom rádi pozvali všechny občany.
Závěrem bych rád poděkoval Obci Vavřinec za velkou podporu v naší činnosti, ostatním
spolkům za dobrou spolupráci. Nesmím zapomenout na všechny dobrovolníky, kteří
pomáhají s chodem organizace. Jeden ročník soutěží úspěšně skončil a po krátké letní pauze
začne na vavřineckou pouť další. Sportu zdar a tomu vavřineckému obzvlášť.
Radek Štolpa, člen Výboru TJ Vavřinec
LESEMPOLEM 2017

Letos po roční přestávce, opět na Veselskou pouť, se konal ve Veselici již čtvrtý ročník
běžeckého závodu s názvem Lesempolem.
Pro všechny účastníky jakéhokoliv běhu bylo opět připraveno pamětní startovní číslo
a keramická medaile s motivem závodu. Po doběhu byl tradičně připraven nápoj z bezu
a letos poprvé i ochutnávka pouťového cukroví z plechů místních hospodyněk, kterým touto
cestou děkuji za tuto velmi milou nezištnou pomoc.
Celkovou pohodovou atmosféru doplňovala hudební skupina amatérských muzikantů,
která svou kvalitou a výběrem písní potěšila dle ohlasů všechny příchozí.
Při vlastních závodech dětí dával zapomenout na ranní deštivé počasí Bob a Bobek.
Při běhu dospělých se už počasí umoudřilo a připravilo ideální běžecké podmínky, což se
potvrdilo rekordy na všech tratích. Na závěr byly předány věcné ceny pro všechny děti
a nejlepší dospělé, které navíc čekala jízda vítězů na řetízkovém kolotoči, při které ostatní
účastníci likvidovali tradiční dort.
Dobrá nálada všech příchozích, závodníků a pořadatelů zapříčinila příjemné společné
posezení až do pozdních odpoledních hodin.
Celá akce spočívá na práci společenství Kotržiny, složené z dobrovolných hasičů, oddílu
stolního tenisu, dětí a dospělých z oddílu Orientačního běhu a sdružení „Kaplička“.
Velké poděkování patří všem 40 dobrovolným pořadatelům za bezchybnou práci od časomíry po směrníky. Velký dík patří také sponzorům, letos poprvé tvořených téměř výhradně
místními a k naší obci nějak vázanými podnikateli, z nichž bych jmenoval především Pivovar
Černá Hora, TURBIN s. r. o. Dipl.-Ing. Aleš Jermolajev, MTM tech s. r. o, SK Autoservis
Blansko, C SYSTÉM CZ a. s. a Kola Novák.
Jako poděkování byla všem podílejícím se na organizaci a podpoře závodu vyrobena
slušivá památeční trička s logem naší obce.
Výsledky závodů jsou k nahlédnutí na www.lesempolem.cz.
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Fotky najdete na http://mag80.rajce.idnes.cz/Lesempolem_Veselice_10.6.2017/
a http://nikol9.rajce.idnes.cz/Lesempolem_10._6._2017/
Snad vás všechny, kteří jste se ještě dosud nestačili zúčastnit, nebo podílet na pořádání
této úspěšné akce tento článek oslovil a příští rok se s námi ostatními sejdete na jubilejním
pátém ročníku. Těšíme se na vás!
iří Skoták – ředitel závodu
Výsledky jednotlivých kategorií 4. ročníku běhu LESEMPOLEM, který se
uskutečnil v sobotu 10. června 2017 ve Veselici v okolí rozhledny Podvrší
Přípravka (kluci 2006 – 2007 – 2 startující)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Křivánek Richard Elite sport Boskovice
2. Lát Dušan
AK Blansko Dvorská

600 m
Čas běhu
00:02:00
00:02:19

Přípravka (dívky 2006 – 2007 – 10 startujících)
600 m
Pořadí / Jméno
Oddíl
Čas běhu
1. Křížová Viktorie
Elite sport Boskovice
00:01:57
2. Šamšulová Martina Elite sport Bosk./Letovice 00:02:05
3. Kniesová Lucie
AK Blansko Dvorská
00:02:14
Svišti (kluci 2008 – 2009 – 11 startujících)
Pořadí /Jméno
Oddíl
1. Škvařil Hynek
AK Blansko Dvorská
2. Klimeš Bruno
AK Blansko Dvorská
3. Tomášek Martin
AK Blansko Dvorská
4. Skoták Michal
Suchdol
5. Závodník Josef
Suchdol
8. Opustil Adrian
Veselice
9. Adam Matouš
Veselice
10. Ondroušek Petr
OB Veselice
11. Cihlář Jiří
OB Veselice

200 m
Čas běhu
00:00:37
00:00:38
00:00:39
00:00:39
00:00:40
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50

Svišti (holky 2008 – 2009 – 4 startující)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Jančaříková Karolína VSK-UNI Brno
2. Krejčí Barbora
Boskovice
3. Jandáková Zuzana ASK Blansko
8. Sotolářová Barbora Veselice

200 m
Čas běhu
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:53

Svištíci (kluci 2010 – 2014 – 8 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Krejčík Kryštof
AHA Vyškov
2. Musil Matěj
ASDK Blansko
3. Jarůšek Alex
Veselice
4. Sotolář Adam
OB Veselice
6. Ondroušek Felix
OB Veselice

200 m
Čas běhu
00:00:44
00:00:45
00:00:50
00:00:51
00:00:59

Svištíci (holky 2010 – 2014 – 9 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Horská Nikola
OB Veselice
2. Krejčiříková Anežka Svatá Kateřina
3. Skořepová Sofie
Svitávka
8. Opustilová Patricie OB Veselice

200 m
Čas běhu
00:00:43
00:00:45
00:00:46
00:01:15

Mladší žáci (2004 – 2005 – 6 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Berka Pavel
Blansko - Klepačov
2. Jančařík Tomáš
VSK-UNI Brno
3. Chravát Matyáší
Elite sport Boskovice
5. Přibyl Adam
OB Veselice

1 350 m
Čas běhu
00:06:22
00:06:28
00:06:33
00:07:12

Mladší žákyně (2004 – 2005 – 3 startující)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Široká Eliška
AK Blansko Dvorská
2. Matušková Julie
ASK Blansko
3. Škvařilová Stela
AK Blansko Dvorská

1 350 m
Čas běhu
00:06:57
00:07:07
00:07:28

Starší žákyně (2001 – 2003 – 2 startující)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Štoudková Pavla
ASK Blansko
2. Charvátová Tereza Elite sport Boskovice

1 350 m
Čas běhu
00:05:56
00:06:54

Starší žáci (2001 – 2003 – 2 startující)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Musil Milan
ASK Blansko
2. Vodička Patrik
Uhřice

1 350 m
Čas běhu
00:06:21
00:06:39

Junioři (1995 – 2000 – 6 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Říha Jaroslav
UNI Brno/Újezd u Č.Hory
2. Široký Stanislav
Blansko
3. Křivánek Richard Elite sport Boskovice
5. Fabiánek Filip
OB Veselice
6. Adam David
Veselice

5 000 m
Čas běhu
00:20:42
00:22:44
00:23:24
00:29:03
00:40:16

Juniorky (1995 – 2000 – 1 startující)
1. Krejčiříková Barbora  Svatá Kateřina

00:35:51
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Ženy (1977 – 1999 – 12 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Puklová Patricia
RUN and MUM
2. Janková Magda
RUN and MUN
3. Kriklová Alena
Jaroměřice
Ženy V1 (1967 – 1976 – 9 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Jančaříková Lenka   AAC Brno
2. Topinková Lenka AC Mor. Slávia Brno
3. Ondroušková Ivana  Blansko

10 000 m
Čas běhu
00:43:01
00:46:22
00:47:14
10 000 m
Rok nar. Čas
1970 00:46:04
1976 00:48:45
1970 00:51:44

Ženy V2 (1966 a starší – 5 startujících)
1. Hynštová Marie AK Drnovice
1957 00:51:05
2. Žákovská Alena Horizont Kola Novák 1962 00:55:49
3. Jalová Margita Letovice
1954 00:58:17
Muži (1978 – 1994 – 24 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Rubič Daniel
New Balbce Team
2. Grün Vojtěch
Elite sport Boskovice
3. Čapek Jan
TJ SOKOL Valeč
17. Fabiánek Jan Opilci z okolí
18. Horský Radek OB Veselice

10 000 m
Rok nar. Čas
1985 00:38:05
1992 00:40:09
1986 00:40:23
1991 00:48:17
1978 00:49:16

Muži V1 (1967 – 1976 – 14 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Široký Stanislav Blansko
2. Jančík Tomáš
Elite sport Boskovice
3. Ryška Vít
VSK-UNI Brno
8. Sotolář Stanislav OB Veselice
9. Veselý Martin
Veselice

10 000 m
Rok nar. Čas
1977 00:39:15
1972 00:41:05
1975 00:42:02
1970 00:46:48
1973 00:49:45

Muži V2 (1957 – 1966 – 13 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Šimůnek Martin Botanka / Modřice
2. Bachratý Pavel Blansko
3. Matěna Vladimír VZB

10 000 m
Rok nar. Čas
1966 00:43:47
1965 00:44:24
1959 00:47:24

Muži V3 (1956 a starší – 8 startujících)
Pořadí / Jméno
Oddíl
1. Šperka Oldřich Jedovnice
2. Brtník Jiří
Orel Obřany
3. Svoboda Pavel TJ Sloup

10 000 m
Rok nar. Čas
1956 00:50:34
1952 00:50:54
1955 00:52:24

Příchozí ženy
1. Matušková Petra Horní Lhota
Příchozí muži
1. Vojtíšek Tomáš SC Testudo

1985 00:28:05
1973 00:25:52

Vážení spoluobčané,
dne 27. května se konal v Suchdole na místním hřišti nohejbalový turnaj dvojic. Pro
velký zájem jsme turnaj rozšířili na 12 družstev. Počasí bylo velmi krásné, až moc slunečné,
několik účastníků se na slunci spálilo. Diváci, kterých se přišlo podívat nad očekávání hodně,
viděli mnoho krásných zápasů a vyrovnaných výměn. Také proto se turnaj dohrával až po
20. hod., i přes to byla atmosféra vynikající. Tímto chci poděkovat sponzorům, kterými byla
firma StrojeSvoboda s. r. o. a EP Transport s. r. o., za hodnotné ceny, dale chci poděkovat
všem, kteří pomáhali při organizaci turnaje.
Nohejbalu zdar!
Pavel Trojan, Suchdol
Z ČINNOSTI JSDH VAVŘINEC

V úterý 20. června v 18:22 hod. se nad Vavřincem a Veselicí rozezněly sirény a mnoho
lidí se polekalo, jestli snad někde v tom pekelném vedru nezahořelo. Naštěstí tomu tak
nebylo, to si jen velitel hasičů se starostou obce naplánovali prověřovací cvičení pro naši
společnou zásahovou jednotku. Uspořádat minimálně jedno cvičení v roce je i povinností
obce daná zákonem, ale nejde jen o tuto povinnost.
V našem případě bylo tématem cvičení zahoření jedné z garáží v objektu bývalého vojenského areálu muničního skladu ve Veselici. O zakouření objektu se postaraly dýmovnice
zakoupené za tímto účelem a hasiči museli lokalizovat ohnisko jakoby požáru a za pomoci
dýchací techniky provést průzkum objektu. Mezitím se utvořila rojnice z dalších zasahujících
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hasičů a začal se prohledávat okolní les. Z operačního střediska byly totiž hlášeny i 2 utíkající
dezorientované děti z místa požářiště a dalo se předpokládat jejich zranění. To se jim to
pokuřování moc nevyplatilo. Naštěstí se podařilo obě děti dohledat, ošetřit a v pořádku
transportovat k dosahu cesty.
Cílem cvičení bylo především prověřit akceschopnost jednotky, dostupnost techniky
k místu události, použití dýchacích přístrojů, prověření požárního řádu obce a znalosti
zasahujících hasičů. Jako vždy se projevily nějaké drobné nedostatky, ke kterým jsme se
při závěrečném vyhodnocení vrátili a ujasnili. A to je právě důvod pořádání cvičení, aby
případný ostrý zásah byl co nejrychlejší a nejefektivnější.
Na úplný závěr jsme svlažili hrdla na veselickém Svazarmu a s panem starostou
Novotným jsme volně podebatili o hasičině v obci. Priority do budoucna jsou celkem
jasné. Udržovat techniku a jednotku v dobrém stavu jak je, nákup dopravního automobilu
za podpory dotací do veselické zbrojnice a s tím spojený přesun automobilu Ford Transit
do Suchdolu. No a z těch velkých akcí je to vybudování nové zbrojnice v Suchdolu,
která už bude splňovat současné požadavky pro výkon požární ochrany, ale i poskytovat
potřebné zázemí a vybavení pro odstraňování dalších případných krizových situací.
Myslím, že Suchdol si to zaslouží a na tom se snad shodnou nejenom hasiči. To už je ale
námět pro jiný článek či schůzi…
Touto cestou ještě děkuji hasičům za jejich práci a obětavost nejen při tomto cvičení,
poděkování patří i našim mladým figurantům a v neposlední řadě i panu Živnému za možnost
uspořádání cvičení v areálu muničáku.
Radim Horský, velitel JSDH Vavřinec
Výsledky – 1. kolo požárního sportu – okrsek Sloup

Vavřinec 27. května 2017

Muži do 35 roků
Požární útok
Čas
Body
20,93
1
26,06
4
22,73
2
24,18
3
34,05
6
36,17
8
27,63
5
34,13
7
62,52
9

Družstvo
Žďár
Vavřinec
Němčice
Petrovice
Veselice
Šošůvka
Vysočany
Sloup
Housko
Muži nad 35 roků
Družstvo
Vavřinec B
Vavřinec A
Housko
Žďár
Vysočany

Štafeta 4x 100 m
Čas
Body
68,40
1
71,20
2
75,89
5
79,60
6
73,20
4
72,28
3
93,80
9
90,50
7
92,20
8

Součet bodů

Pořadí

2
6
7
9
10
11
14
14
17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ženy

Požární útok

Pořadí

28,27
31,80
32,85
79,24
116,80

1.
2.
3.
4.
5.

Družstvo

Požární útok
Čas

Body

Štafeta
4x 100 m
Čas

Body

Součet
bodů

Pořadí

Němčice

18,66

1

82,70

2

3

1.

Žďár

38,07

3

81,10

1

4

2.

Housko

36,93

2

94,30

3

5

3.

- 20 -

červen 2017

Informační zpravodaj ObÚ Vavřinec

ČINNOST SDH VAVŘINEC V JARNÍM OBDOBÍ

Jaro je každý rok pro vavřinecké hasiče intenzivním obdobím jejich činnosti. Probíhají
tréninky k účasti na soutěžích a pořádáme Pálení čarodějnic, soutěž žáků a letos jsme
pořádali také soutěž okrsku Sloup.
K soutěžím se připravují a dvakrát týdně pravidelně trénují mladší žáci. V průběhu
května probíhají také tréninky družstev mužů na I. kolo v požárním sportu a svoji přípravu
na soutěž mají také dorostenci jednotlivci. Samozřejmostí jsou také brigády na údržbu našeho
sportovního areálu u hřiště a údržbu zásahové techniky. Ve zbrojnici se nám letos v únoru
podařilo při dvou sobotních brigádách provést rekonstrukci osvětlení a elektroinstalace.
Jarní pořádané akce mají za sebou rychlý sled a vyžadují si ke zdárnému uspořádání
velké množství obětavých lidí a hodně jejich volného času.
V neděli 30. dubna jsme ve Vavřinci na pastvisku pořádali tradiční Pálení čarodějnic.
Od 18 hodin probíhaly zábavné hry pro děti, samotná vatra byla bezpečně zapálena ve 20:15.
V průběhu čarodějnického večera si mohli účastníci akce zakoupit občerstvení z udírny,
ve stanu pivo ke zvlažení hrdla nebo něco tvrdšího a ty vzdálenější od ohně určitě v chladné
noci pomohl zahřát výborný svařák. Koho neodradilo chladno a u vatry vydržel, mohl kolem
23. hodiny zhlédnout ohňostroj a po něm nastala tolik očekávaná a oblíbená půlnoční chůze
po žhavých uhlících. Také letos se našli odvážní a bez zábran na boso vykročili k chůzi
po uličce žhavých uhlíků. Někdo prošel zdárně, někdo si na pár dní musel od chození
odpočinout a počkat až se na nohou zahojí puchýře, ale s pozitivním výhledem, že příští
rok se mu snad půjde líp. Akce se zúčastnilo velké množství občanů nejenom z naší obce.
Velká návštěvnost nás těší, ale zároveň je to pro nás závazek na příští rok zlepšit organizační
a technické podmínky prodeje občerstvení pro zlepšení spokojenosti návštěvníků, ale také
zlepšení prodejních podmínek pro prodávající.
Zorganizování této kulturní akce je časově velmi náročné, brigáda na dovezení dřeva
z lesa se konala v neděli 23. dubna a stavění vatry proběhlo v pátek 28. 4. Těchto zmíněných, ale i dalších příprav a úklidu po akci se zúčastnilo celkem 37 členů sboru a celkově
odpracovali 348 hodin poctivé práce. Všem za obětavost a pomoc patří velké poděkování
a občanům poděkování za účast na této akci.
Další akcí, kterou tradičně pořádáme počátkem května, je soutěž žáků o Pohár SDH
Vavřinec. Letos se konal XVIII. ročník v sobotu 6. května. Disciplíny byly stejné jako
v předešlých ročnících a soutěž byla zařazena do Okresní ligy mládeže. Letošního ročníku
se zúčastnilo 10 družstev starších, zvítězili žáci ze Senetářova a 12 družstev mladších žáků
s vítězstvím družstva Bořitov A. Soutěž měla pohodový průběh bez protestů na hodnocení
rozhodčích, dle hodnocení vedoucích přítomných družstev žáků byla organizace a průběh
na vysoké úrovni. Tato pochvala účastníků závodů je tím nejlepším poděkováním všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu závodů. Jedná se o 38 lidí z Vavřince a 2 členy
z SDH Těchov, kteří tuto hezkou soutěž organizačně zabezpečili. Díky našim sponzorům
této soutěže jsme zakoupili pěkné praktické ceny pro vítěze a družstva umístěná na předních
místech. Poděkování si zaslouží sponzoři Ing. Jaroslav Slávik, ALU, a. s. Černá Hora,
Antonín Nečas – Výroba studené kuchyně Vavřinec, Tyco Elektronics Czech s. r. o. Kuřim,
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Hospůdka u Vavřinečka, Ing. Zdeněk Kakáč, Obec Vavřinec, Nová duha, s. r.o. Sloup,
Sabe, s. r. o. Blansko.
A poslední akcí, kterou vám stručně přiblížím, je konání I. kola Požárního sportu
okrsku Sloup v sobotu 27. května ve Vavřinci. Pořádání této soutěže se vrátilo do Vavřince
po devíti letech a abychom ji opět mohli pořádat, předcházelo tomu v předešlých letech
konání nespočet brigád na úpravě a budování hasičské dráhy za fotbalovým hřištěm. Dalším
významným krokem k uspořádání soutěže byla vstřícnost TJ Vavřinec a možnost uspořádat
konání štafety 4x100 m na fotbalovém hřišti, čehož si velmi vážíme a výboru TJ Vavřinec
za tuto výbornou spolupráci děkuji. Hřiště bylo po skončení soutěže zpět předáno bez
poškození a to je záruka, že i v budoucnu tuto soutěž můžeme pořádat.
Organizačně se soutěž vydařila a sportovně kulturní areál hřiště a parku ve Vavřinci opět
posloužil k uspořádání další významné regionální akce ve Vavřinci.
Podařilo se nám sestavit tři družstva mužů, na soutěž i přes organizační povinnosti se
připravit a potrénovat a na domácí půdě za podpory místních fanoušků v kategorii nad
35 roků družstvo Vavřinec B soutěž vyhrát a družstvo Vavřinec A se umístit na 2. místě
z 5 družstev. Výborného výsledku také dosáhlo na domácí půdě omlazené družstvo mužů
do 35 roků s umístěním na 2. místě z 9 družstev, vítězem s postupem na okresní kolo se
stali hasiči ze Žďáru. V kategorii žen se zúčastnily 3 družstva a zvítězily ženy z Němčic.
Často se říká, že doma se nevyhrává, nebo jen obtížně. Přesto se nám to podařilo,
první místo a dvě druhá místa je zaslouženou odměnou za úsilí, které hasičině ve Vavřinci
věnujeme a dalším výborným prvkem ke stmelení našeho týmu.
Za zmínku ještě stojí, že v tomto organizačně náročném období se dobrovolně 11 našich
členů zúčastnilo v pátek 21. a v sobotu 22. dubna dvoudenního kurzu ZZZ 16_Základy
zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO na stanici HZS v Boskovicích,
kde se spolu s námi zúčastnili také 2 hasiči ze Suchdolu a 4 z Veselice. Absolvování tohoto
kurzu opět odborně zkvalitnilo naši společnou zásahovou jednotku obce Vavřinec.
Závěrem ještě jednou děkuji všem aktivním členům a příznivcům SDH Vavřinec za vykonanou významnou činnost v uplynulém období a spoluobčanům děkuji, že se zúčastňují akcí,
které pořádáme. V příštím čísle obecního zpravodaje vyjde příspěvek o činnosti kolektivu
mladých hasičů.
Petr Nečas, starosta SDH Vavřinec
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY VE VAVŘINCI

Zhodnocení rybářských závodů, pořádaných SDH Vavřinec, pro děti z Vavřince, Veselice,
Suchdolu, Nových Dvorů a členů rybářského kroužku Sloup konaných 24.6.2017 ve
Vavřinci na požární nádrži.
Do závodů se přihlásilo 5 dětí, i když byla přislíbena daleko větší účast. V osm hodin,
po povinné prezentaci a losování míst, byly závody zahájeny. Na prvního kapříka se čekalo
asi 30 minut. Toho ulovil Tomáš Vystrčil a tím odstartoval další záběry. Jako další Tomáš
Horský ulovil kapříka a lína 40 cm. Pak Tomáš Kolísek kapříka a Jakub Hanzlík línka, jen
Vojta Hejč jako by měl smolný den. V tomto duchu se chytalo do přestávky na občerstvení,
podávaly se uzeniny z udírny a sodovka. Po patnácti minutách se opět začalo chytat, další
kapříci a línci končili v podběráku a rozhodčí je měřili a zapisovali do úlovkových listin.
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Úderem zvonu místní kapličky ve dvanáct hodin závody skončily a pořadatelé šli spočítat
ulovené ryby a určit pořadí.
Celkem bylo uloveno 10 kaprů a 4 líni
1. Tomáš Horský
263 bodů a největší ulovená ryba lín 40 cm
2. Tomáš Kolísek
124 bodů
3. Tomáš Vystrčil
60 bodů a první ulovená ryba
4. Jakub Hanzlík
36 bodů
5. Vojta Hejč 		 0 bodů
Dovolte mi poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu závodů. Dále děkuji
všem sponzorům.
CZECH-BOILIES, rybářská prodejna, Komenského 3, Blansko
TURBIN s. r. o., Dipl.-Ing. Aleš Jermolajev
KRETZ s. r. o., Vavřinec 142
Jiří Fuxa, Veselice 80
Vašíček autoopravna, Vavřinec 55
Ještě jednou všem moc děkuji za
Dřevovýroba Veselice David Čech
pomoc s pozdravem Petrův zdar.
Výroba a prodej palet Veselice, Roman Moravec
Otomar Kučera

Výsledek hospodaření na Rozhledně Podvrší u Veselice
podle jednotlivých roků
Rok
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2004
2003
2002
2001

Výsledek hospodaření

Jednorázový vklad
na účet HČ* z BÚ obce

Průběžný zisk z HČ

100 546,57 Kč
1 057 961,69 Kč
96 039,95 Kč
957 415,12 Kč
90 009,72 Kč
861 375,17 Kč
75 114,57 Kč
771 365,45 Kč
107 875,89 Kč
696 250,88 Kč
79 213,08 Kč
588 374,99 Kč
91 291,34 Kč
509 161,91 Kč
144 448,82 Kč
417 870,57 Kč
116 186,33 Kč
273 421,75 Kč
63 541,30 Kč
157 235,42 Kč
27 712,49 Kč
93 694,12 Kč
59 981,63 Kč
65 981,63 Kč
26 000,00 Kč
20 000,00 Kč
6 000,00 Kč
Vyřízená HČ na provozování + vyřízení živnostenského listu
Nebylo vedeno odděleně
Nebylo vedeno odděleně
Nebylo vedeno odděleně
Otevření rozhledny 8/2001

* HČ = Hospodářská činnost při provozování Rozhledny Podvrší u Veselice
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Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou
zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či
úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě
vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla
nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly
v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat
ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud
taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani
do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném
zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské
zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat
ji ve sběrném dvoře ve Veselici. Obsluha sběrného dvora od Vás
úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby,
aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu
část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou
likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám
vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že
společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších
aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
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Informace ze společnosti Elektrowin
Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy v roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci
zhruba 7 kg starého elektra, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství.
Nakonec jsme to opravdu dokázali.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé
členské zemi ročně vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého
obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně dětí v průběhu posledních let připadá více než 6 kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil
v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu kvót, který významně navýšil počet
kg sesbíraného elektra na osobu. Bez problémů jsme požadavek evropské směrnice splnili, tak jako doposud, dokonce i s rezervou.

Výpočet kvót – kg sběru na osobu
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci
takového množství vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti
prodaných nových spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá
zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci
minimálně zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v letošním roce naznačují, že by se to mohlo podařit
nové parametry naplnit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem
ELEKTROWIN prošlo od ledna do října 2015 na 30 000 tun starých spotřebičů,
což odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014. A množství vysbíraných elektrospotřebičů neustále vzrůstá. Věříme, že především díky podpoře široké veřejnosti,
které není lhostejný osud naší planety, i novou vyšší kvótu s rezervou naplníme.

ELEKTROWIN a. s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr,
oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení
a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí.
Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu,
zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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Z HISTORIE NAŠICH SLOUČENÝCH OBCÍ
Sčítání domů v roce 1754
Vavřinec ——————————

Pavel Kakáč
Antoš Tomášek
Jurka Zouhar
Josef Kala
Antoš Kučera

pololáník
pololáník
pololáník
pololáník
pololáník

Janek Nečas
Matouš Ondroušek
Martin Šenk
Šimek Ševčík
Jan Slouka
Jurka Prokop
Bartoň Moravec
Josef Beránek
František Klíma
Matěj Trávníček
Jan Moravec
Jan Šenk
Matěj Koutnej

podsedek
podsedek
podsedek
podsedek
podsedek
podsedek
podsedek
podsedek
podsedek
podsedek
podsedek
podsedek
podsedek

Veselice ——————————

čtvrtláník
čtvrtláník
čtvrtláník
čtvrtláník

Jiří Stloukal
Adam Němec
Martin Nečas

podsedek
podsedek
podsedek

Vaněk Skoták
Bartoň Krboš
Jan Růžička
Martin Pokorný
Bernard Němec

nádeník - v obecním domě
nádeník - v obecním domě
nádeník - v obecním domě
nádeník - v obecním domě
pastýř - v obecním domě
Celkem 12 domů

Suchdol ——————————

Matouš Beránek
tkadlec plátna
Jakub Kakáč
nádeník
Kašpar Kala
nádeník
Václav Beránek
nádeník
Dva domy pro pastýře
Dvě pazderny, nebyly počítány
Celkem 24 domů
pololáník
čtvrtláník
podsedek

Josef Stloukal
Jiří Nečas
Blažej Skoták
Jakub Šenkýř

František Rybář
Jiří Nečas
Rudolf Skoták

čtvrtláník
čtvrtláník
čtvrtláník

Kašpar Skoták
Šimon Šenkýř
František Kadlec
Vávra Skoták

podsedek, zahradník
podsedek, zahradník
podsedek, zahradník
podsedek, zahradník

Jan Nečas
výměnek
Pazderna
obecní dům
Dům obecního pastýře
Celkem 10 domů

22 – 24 jiter, 1 jitro = 0,5755 ha
11 – 12 jiter,
8 – 9 jiter

Sčítání lidu v roce 1763
Vavřinec ———————————————————————————

Do 15 roků
Do 20 roků
Od 20 roků do 40 roků
Od 40 roků do 50 roků
Od 50 roků
Celkem

63 občanů
16 občanů
40 občanů
30 občanů,
10 občanů
159 obyvatel
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z toho 19 ženatých a 11 svobodných
z toho bylo 6 ženatých a 4 svobodní
z toho 5 služebných, 154 poddaných
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Veselice ————————————————————————————

Do 15 roků
Do 20 roků
Od 20 roků do 40 roků
Od 40 roků do 50 roků
Od 50 roků
Celkem

20 občanů
10 občanů
9 občanů,
8 občanů,
9 občanů
56 obyvatel

z toho 4 ženatých a 5 svobodných
z toho 6 ženatých a 2 svobodní
z toho bylo 8 ženatých a jeden svobodný
z toho 4 sloužící, 1 řemeslník a 51 poddaných

Suchdol ———————————————————————————

Od 1 roku do 15 roků
Od 15 roků do 20 roků
Od 20 roků do 40 roků
Od 40 roků do 50 roků
Od 50 roků
Celkem

16 občanů
2 občané
13 občanů
8 občanů
5 občanů
44 obyvatel

z toho 10 ženatých a 3 svobodní
z toho 3 ženatí a 2 svobodní
z toho 3 sloužící a 41 poddaných

Doslov

r. 1754 při sčítání domů nebylo ještě zavedeno číslování domů. Jen pro zajímavost, v témže
roce byl ve Sloupě zámožnou rodinou Salm-Reifferscheidt dostavěn a 27.října slavnostně
vysvěcen nový kostel. Po vysvěcení chrámu tvořily novou Sloupskou farnost obce Sloup,
Šošůvka, Molenburk, Housko, Vavřinec a filiální kostely v Němčicích a Petrovicích. Pod
novou Petrovickou duchovní správu byly zařazeny Petrovice, Žďár, Karolín, Veselice,
Suchdol a Nové Dvory.
Rostislav Burget
SEZNAM JUBILANTŮ V OBDOBÍ DUBEN – ČERVEN 2017

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

Bydliště
Vavřinec 107

Kovaříková Marta
Štolpová Jindřiška

Vavřinec 27
Vavřinec 61

Věk
82
70
87

Jubilantům srdečně blahopřejeme.
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBÚ VAVŘINEC

• Obecní úřad připomíná občanům, že dne 31. 7. 2017 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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KALENDÁŘ AKCÍ NA  ČERVENEC – SRPEN 2017

Veseličtí se baví . .................................................................... úterý 4. 7. 2017
Areál „SVAZARM“ v Malé Veselici, začátek v 17 hod. – hry a
soutěže pro děti i dospělé

Svatoanenská pouť ................................................................ 28. – 30. 7. 2017
Sobota
Neděle
Neděle

taneční zábava se skupinou PROROCK, začátek ve 21 hod
Mše svatá u kapličky, začátek v 10.45 hod.
Hasoň Martin – harmonika a klávesy, začátek v 16 hod.

Svatovavřinecká pouť ........................................................... 11. – 13. 8. 2017
Pátek
Sobota
Neděle

taneční zábava, skupina PROROCK, začátek ve 21 hod, vstupné 60 Kč
taneční zábava, skupina MEDIUM, začátek ve 21 hod, vstupné 60 Kč
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.

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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Požár čekárny v Suchdole

9
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Medobraní ve Veselici

Závody mladých rybářů
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11

12

Turistická vycházka organizovaná spolkem Veselická kaplička
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