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Další výlet za smírčími <
19.6. byla prozkoumána oblast kolem Vojtěchovské hájenky. Nalezeny oba známé kříže – „lesní stéla“ o
věčném zápolení hajných a pytláků.

Pavel Tejkal při zdolávání Bohdalovského
potoka před jeho ústím do ostrovské přehrady v malebném údolí mezi obcemi Ostrov, Kotlasy a Jámy

Veselíčko Open 2004

Kdo koho na tomto místě zastřelil roku
1569 jsem již zapomněl.

Již druhého ročníku petangového
turnaje na přírodním hřišti se zúčastnili čtyři borci z Veselíčka, Adamova a Brna. Poprvé bylo první místo
dotováno věcnou cenou (stojací hodiny), která po dobrém výkonu místního borce na travnatém i na
štěrkovém hříšti zůstala na usedlosti.

Zasloužený odpočinek a občerstvení po
náročné prospektorské práci (vedle Petra,
ČaZ, Pavlína Vaňková).

Co kaštan?
Kaštan, jehož pařez tvoří severovýchodní bod usedlosti, byl již zcela
zpracován na dřevo pro nová (až
příští rok) krbová kamna. Síla přírody se však motorovou pilou zastavit
nedá.

Letní byt
V červenci o prázdninách byl zprovozněn letní byt obsahující dvě křesla, stůl a postel. Výstup z „bytu“ je
možný na dvůr nebo na zahradu. Na
zimu bude postel zrušena a nahrazena skladem dřeva a šišek s krátkým
dosahem. Kolem postele vede,
v noci plně osvětlená, spojovací cesta {dům-WC}.

Pařezové zátiší

Akce u koupaliště
Novým Čestným a Zasloužilým hostem je vedle Tomáše Henka i Petr
Pavlíček z Blanska. Hned po příjezdu se provedla další úprava dvora od
jihu.
Ondřej Henek (uprostřed) se tímto hodem
ujal dočasného vedení v turnaji. Příští ročník bude uvolněn i pro příležitostné hráče
této skvělé hry s koulemi (jeu de boules).

Rousměrov a Sklené
Pohled na sever – foto Petr Vaněk

Úspěšně neúspěšný
Takový byl pokus o objevení smírčího kříže u obce Sklené. Účastníci
byli dlouhým a prudkým deštěm odsouzeni k delšímu pobytu v areálu
„Santiniho“ restaurace v Ostrově nad
Oslavou.
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Další výprava za smírčím křížem za
obcí Sklené byla o to úspěšnější, že
byly objeveny další dva památné
kameny u obce Rousměrov. Zatímco
oba Rousměrovské kameny leží u
silnic, nalezení sklenského kamene
(opět o duelu pytláka s hajným)
vztyčeného uprostřed lesů, bylo podstatně náročnější.

Další naplánovanou akcí byla návštěva majitelů rybníka mezi Lhotkou a Jiříkovicemi, kterému se
v místní mluvě říká „koupaliště“.
V podvečer byla akce již v plném
proudu, jak je patrno z následujícího

obrázku nazvaného „Es lebe die Freiheit“.

Dalším příznakem je koňský vandr,
který byl letos vzhledem ke stěhování jednoho a požáru druhého stanoven až na konec září a vzhledem
k surovému počasí zkrácen na absolutní minimum.

Hlavním cílem bylo údolí říčky Balinky od Uhřínova do Meziříčí.
Naši zábavu ukončil ve správný čas
Pavel T., který volal z usedlosti: K
sakru, kde se flákáte, nemám klíče…
Víkend pokračoval odpolední fotosoutěží v areálu naší rezervace Veseličské mokřadlo.

Snímek, z nějž je patrná znalost práce
s koněm u určitých účastníků čundru. Proto představujeme jen koně – zleva: Charles,
Oregon, Čita ze Svratoušké stáje.

Práce na cizím vlastním

Vítězné foto z devíti předložených fotografií (12 porotců) – autor Petr Pavlíček.

Tímto sdružení vlastníků usedlosti
vypisuje soutěž VESELÍČKO léto
2005 s následujícími podmínkami:
Účast otevřená, foto musí být pořízeno v roce 2005 v měsících květen
až září, ne dále než 5 km od Veselíčka. Uzávěrka: polovina října 05.

Září bylo příhodné i pro vícedenní
cyklistické výlety. Např. do hájovny
na Křižánky za účelem zhotovení
čajové konvice s motivem našeho
potkana Mašíka. Dále do Svratouchu
za účelem sroubení a pokrytí střechy
u Pínů (před vyhořením) a do hájovny Brušovec za účelem vyražení záchodového okénka v cirka 80 cm
kamenném zdivu.

Duch Myši dle W. Blakea. Tato myš byla
odchycena ve vaně, okroužkována a v láhvi
od okurek vynesena zpět na pole.

Stavitelé plotů
Další srpnový víkend se objevil další
ČaZ Jiří Skoupý, který se Zdeňkem
Kyzlinkem, mezi svými cyklistickými aktivitami postavil plot ke dvoru od východu.

Vidláci v Praze

Katka Žáková točí na kruhu budoucí sítko
do čajníku. Dále zde byl zakoupen hrníček
na kávu s motivem spící kočky.

Podzimní schéma
Prvním příznakem podzimu na usedlosti jsou rozkvetlé ocúny a druhým
hromadné stěhování myší z polí do
sýpek, komor, stodol, půd atp.
Na plot byl použit historický materiál, který mnohdy kladl zbytečný odpor.

Výlet k Balince
Letošní léto neobyčejně přálo cyklistickým výletům. Jedním z nich byl
výlet do Velkého Meziřící. První zastávka byla v Netíně u křížové cesty,
kde jsem před 35 lety dělal na tomto
místě své první fotky již s jistými
ambicemi.
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Ranní ocúny v záhonu dýní – toť první příznak letošního podzimu.

Jako každý rok se jednou za rok jeden zástupce usedlosti vypravil do
hlavního města Prahy. Ne však za
účelem podzimního nákupu, nýbrž
kulturního prožitku = koncert Ivonne
Sachnez (pá) a Vana Morrisona (so).

