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Léto a podzim bývá tradičně bohatší na různé kulturní i sportovní aktivity.
V rámci regionu se srpen nesl v znamení folklóru Slováckého roku, kterého
se zúčastnila i obec Vřesovice. Zpravodaj se zabývá důležitými tématy jako
jsou voda a půda, ale zároveň nabízí informace a mnoho fotografií z akcí
pořádaných obcí a jednotlivými spolky.
BLÍŽÍ SE KONEC ROKU, A TAK NÁM DOVOLTE POPŘÁT VÁM KRÁSNÉ
VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU 2020 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ,
SPOKOJENOSTI A OPTIMIZMU.
Libor Pazdera
a zastupitelé obce Vřesovice

obec informuje

Vážení spoluobčané,
v druhé polovině tohoto roku jsme vyměnili svítidla veřejného osvětlení z dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ze státního
programu na podporu úspor energie – VO Vřesovice EFEKT 2019. Celkové náklady na výměnu 153 svítidel a 52 doplněných svítidel
činily 3.144.134 Kč, z toho dotace byla 1.326.127 Kč.
V letních měsících byla provedena oprava kanalizace pod školou. Dále probíhá oprava schodiště v přední části bytů na MŠ.
Vážení spoluobčané, čas a atmosféru vánočních svátků má většina z nás příležitost prožít v kruhu svých nejbližších a alespoň na
několik dní zastavit kolotoč všedních dnů naplněných prací, povinnostmi a starostmi. Stojíme na prahu roku nového, s letopočtem
2020. Mnozí z nás každoročně zahajujeme nový rok předsevzetími, která nás mají motivovat „k lepším výkonům“ v osobním či profesním životě, ale jež stejně jako ta loňská zmizí nejpozději s posledním sněhem.
Počátek roku bude ve znamení dokončení příprav projektů, o jejichž zdárnou realizaci se budeme podílet s podporou zastupitelů
i Vás občanů. Lze například vyjmenovat opravu OÚ, vodovod do chatové oblasti, ČOV, opravy fasád na Přístavbě a Komunitním
centru, zateplení MŠ.
Ještě důležitější než všechny ty stavby a investované peníze samozřejmě je, jak se v obci žije. Jestli se tu lidé potkávají, jestli mohou
třeba společně sportovat nebo se bavit. Myslím si, že ani v tomto ohledu nejsme v naší obci pozadu. Společenské aktivity jsou zejména
zásluhou dobrovolné práce občanů a spolků, za kterou Vám děkuji.
S koncem roku bych rád také poděkoval všem lidem z obecního zastupitelstva, ostatním členům komisí ZO a pracovníkům z obecního úřadu za jejich celoroční práci. Moc bych nám všem přál, aby se z Vřesovic nevytratil vzácný druh sousedské pospolitosti, aby
pro nás byla naše obec opravdu příjemným domovem. K tomu můžeme přispět všichni, třeba právě tím, že uděláme něco pro ostatní.
Není možné na tomto malém prostoru vyjmenovat všechno to, co nás čeká v nadcházejícím roce. I proto, že o mnohém ještě ani
nevíme. Společně s Vámi však pevně doufám, že rok 2020 bude k naší obci přívětivý, a my budeme svědky jejího dalšího rozvoje.
K tomu, aby byl život ve Vřesovicích příjemný, budou směřovat všechna naše rozhodnutí. Moc bych nám všem přál, aby letošní vánoční svátky proběhly klidně, měli jsme dost času pro své nejbližší, mohli jim také udělat radost a užít si všech zvyků a tradic. Přeji
Vám, ať se svými blízkými prožijete krásné vánoce, ať najdete pro ně i své sousedy vždy dobré slovo a vstřícný pohled, ať najdete pod
stromečkem víc než jen splněná dárková přání.
Do nového roku 2020 pak přeji Vám všem hodně zdraví, dobré nálady a životního optimismu.
Libor Pazdera

Zasedání zastupitelstva obce
ZO na svém zasedání dne 17. 9. 2019
Schválilo
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vřesovice a E.ON Distribuce, a.s. na p.č. 3157/9
a 3157/21 v k.ú. Vřesovice na LV č. 10001, za účelem stavby: Vřesovice,
příp. NN, Dohnálek. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 1.000,- Kč
ZO schvaluje výstavbu vodovodu do chatové oblasti, dle projektové dokumentace z roku 1994, která bude aktualizována.
ZO schvaluje směrnici č. 1/2019 – Poskytování a účtování cestovních
náhrad.
Dle ust. §102 odst. 2, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schvaluje zastupitelstvo obce následující počet
zaměstnanců:

• 1 × administrativní pracovnice – podatelna, Czechpoint, evidence obyvatel, pokladní, správa místních poplatků, správa pohřebiště, spisová služba
• 1 × účetní – mzdová, finanční, rozpočtářka
• 2 × řidič – údržbář
• 1 × zahradnice, uklízečka
• 2 × zaměstnanci na dohodu o provedení práce (knihovnice, kronikář)
• zaměstnanci veřejně prospěšných prací (pomocný dělník na úklid
a údržbu obce)
• zaměstnanci na dohody o provedení práce nebo činnosti (údržba veřejné
zeleně)
Počet zaměstnanců zařazených do veřejně prospěšných prací se může měnit podle přidělení Úřadu práce, nebo dle potřeb obecního úřadu. Taktéž
zaměstnanci na dohodu o provedení práce nebo činnosti (údržba veřejné
zeleně) se můžou měnit podle potřeb obecního úřadu. Počet těchto zaměstnanců bude řídit starosta, v době nepřítomnosti místostarosta.

SPOLEČENSKÁKRONIKA
Ve 2. pololetí roku 2019 se v naší obci narodili 4 noví občánci, přistěhovalo se 9 občanů a odstěhovali se 2 občané.
V prosinci 2019 má tedy naše obec 580 obyvatel.

Narození
Skalka Josef

Naše řady
opustili:

Jubilanti
75 let:

80 let:

90 let:

Klimková Barbora

Marta Doležalová

Božena Dohnálková

Karel Merta

Jiřina Mertová

Wrzecionková Liliana Antonín Švábek

Eva Řiháková

Ludmila Formanová

Miroslav Rajsigl

Pavel Kabilka

Antonín Kohout

Šedík Dominik
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Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi hodně z Vás ví, jak
moc je právě náš zdroj pitné vody ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí jeho
ochrana před zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li doma
kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud?
Kde se nachází zdroje pitné vody pro
občany okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50
litrů/sec. Dalším zdrojem, a to podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde máme úpravnu
vody s kapacitou 100 litrů/sec. Našim
největším zdrojem jsou prameniště
podzemní vody na území Moravského
Písku a Bzence. U nich je vybudována
úpravna vody s kapacitou 400 litrů/

sec. Z těchto tří úpraven vody se cestou
mnoha vodojemů, přes vodovodní síť
v délce 1 130 km a přes více než 40 000
přípojek dostává pitná voda až k Vám –
150 000 občanům.
Právě toto prameniště v Moravském
Písku je ohroženo záměrem těžby štěrkopísků jedné soukromé firmy. Pokud
dojde ke znehodnocení nebo znečištění
tohoto zdroje, je úplně jasné, že ani voda
z Koryčan a Moravské Nové Vsi nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí na ochranu naší vody. Vždyť
štěrku se skutečně nenapijeme! Děkuji
moc za aktivity starostů a spolku Za vodu
pro lidi.Připomínám,že stále lze podepsat
petici za ústavní ochranu vody online na:
http://vodanadzlato.kdu.cz/.
Vážení spoluobčané, Všem Vám ze

srdce přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a dostatek vody celý
příští rok!
„VODA NAD ZLATO“
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

aktuálně

Ještě Vám teče voda
z vodovodu?

ADVENT
znamená doslova „příchod“ a byl dobou očekávání příchodu Mesiáše na svět.
Přípravná doba na vánoce zahrnovala prvé čtyři neděle
církevního roku (před Štědrým dnem) Byla dobou postní,
v níž platily zásady střídmosti v pití a jídle, intenzivního
zbožného rozjímání a zákazu zábav, tance a zpěvu. Přesto se
o adventu konaly četné lidové obřady a zvyky, které postní
zásady porušovaly. Konaly se různé obchůzky – sv. Barbora,
sv. Mikuláš, sv. Lucie apod. Adventní půst končil o Štědrý
večer s východem první hvězdy. Teprve tehdy zasedala rodina ke slavnostní večeři, posadit se však směla, až hospodyně
oznámila, že má vše připraveno.
Lidé věřili, že počet sedících u štědrovečerního stolu nesmí být lichý, proto předem zvali hosty, aby se tomuto nebezpečí vyhnuli. Před večeří se společně pomodlili, děkovali

za vše dobré předchozího roku a prosili za požehnání do
roku příštího.
Večeře měla obvykle několik chodů., tradiční česká vánoční jídla byla jiná, než jaká známe dnes. Objevoval se
kuba, muzika, pukance s mákem a medem, hrachová nebo
čočková polévka, hubník (nákup s houbami) a řada dalších.
Někdy se také jedla ryba, ale oblíbená příliš nebyla, protože
v 16. a 17. století platila za postní jídlo. Teprve v 19. století se
kapr stal pokrmem vánočních tabulí.
Text: Gábina Kabrnová
Zdroj: Vlastimil Vondruška: Církevní rok
a lidové obyčeje
Foto: archiv
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folklór

SLOVÁCKÝ ROK
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Historie festivalu sahá až do roku 1921, právem se tak označuje za nejstarší národopisnou slavnost u nás. Tradici konání slavností přerušily jen II. světová válka a léta poválečná. Obnovila se v roce 1956 a od roku 1971 se akce koná v pravidelných čtyřletých cyklech.
První Slovácký rok uspořádal kyjovský Sokol v roce 1921 u příležitosti 50. výročí svého vzniku. Slavnost byla součástí sletu sokolské župy Komenského. Snahou kyjovských sokolů byla pomoc
při zachování a dalším rozvíjení slovácké lidové kultury, kterou
chápali jako jedinečný odkaz předků a významnou součást kultury národní.
V Kyjově v roce 1921 s velkým úspěchem vystoupily národopisné skupiny a hudby nejen z mnoha obcí Kyjovska, ale také
zástupci dalších oblastí Slovácka. Pro velký úspěch se slavnost
uskutečnila podruhé hned v následujícím roce. Svým celkovým
vyzněním, atmosférou a spontánností podnítil Slovácký rok v Kyjově v letech 1921 a 1922 vznik podobných regionálních lidových
slavností na Valašsku, ve Slezsku i na Hané. Vlivem Slováckých
roků se postupně oživovala stará kultura ve většině vesnic v okolí
Kyjova. Členové nově vzniklých slováckých krúžků ve svých obcích dbali o čistotu krojů a původnost zvyků, písní, hudby a tanců.
Tradici pořádání slavnosti poznamenala v následujících de-

setiletích nepřízeň historických okolností. Kyjovští připravovali
slavnosti ještě v letech 1939 a 1948, ale ty se s ohledem na tehdejší
politické poměry nekonaly. Obnovily se teprve v roce 1956 pátým
a o rok později šestým ročníkem Slováckého roku.
U příležitosti Slováckých roků vždy navštěvovali Kyjov významní politici, umělci i osobnosti společenského a veřejného života. Tím se věhlas slavnosti přenáší do celé republiky i za hranice
naší země.
Slováckého roku se zúčastnila obec Vřesovice nejen v průvodu, ale i vystoupením DFS Vřesovjánek. Další ročník se
uskuteční v roce 2021. Soubory fotografií lze najít na adresách:
https://dellinka.rajce.idnes.cz/SLOVACKY_ROK_2019/
https://dellinka.rajce.idnes.cz/SLOVACKY_ROK_2019_-_VRESOVICE/
Text: Stránky města Kyjov
Foto: Zuzana Dohňanská

folklór
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„Spolupracujme s přírodou a ona
bude spolupracovat s námi.“

příroda

Vznikající přírodní zahrada
NA POČÁTKU TROCHU REALITY Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA.
Dokonale se „usmívající“ jablíčko, dle norem EU, koupené v supermarketu, má hodně prazvláštní cestu. Vyrůstá v sadu, který
je založený na principu monokultury.
Základem půdy jsou umělá hnojiva, která brání mnohým organizmům v její osídlení a pesticidy zabraňují růstu plevele. Od
brzkého jara do pozdního podzimu je mateřský strom postřikován i více než 20-krát. Následnému uskladnění plodů předchází
postřik zabraňující odpařování vody. Bylo by nanejvýš zajímavé
sečíst tento chemický koktejl a zkoumat jeho vliv na lidský organizmus.
Podobným způsobem lze zkoumat nejenom plodiny, ale i potraviny z nich vyrobené. MUDr. Hnízdil zabývající se psychosomatickou medicínou vyřkl aktuální výrok „Otrávili jsme vodu,
vzduch a půdu, otrávili jsme vztahy, výsledkem je rakovina.“
Žijeme v době absolutního odklonu od přírody, žijeme v době
narušených mezilidských vztahů, kdy hlavní modlou se staly
peníze a ekonomický růst. Tento model však přestává fungovat a vybírá si stále větší daň především v podobě nejrůznějších
chorob.
Nárůst nemocí onkologických, kardiovaskulárních, cukrovky, alergií, dosahuje vysokých čísel, a podle odborníků bude
docházet k dalšímu výraznému nárůstu, bohužel taky u dětské
populace.

Kvetoucí zákutí
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Lidi žijící na vesnici mají pořád příležitost si část potravin
vypěstovat a nejen sobě, ale především dětem dopřát zdravější
ovoce a zeleninu. Bohužel městská „architektura“ stihla
doběhnout vesnice, a tak novostavby a především jejich zahrady se staly zónami, které připomínají vše, jenom ne vesnické
zahrady. Parkové úpravy jsou plné fólii a kamenů, pod kterými
půda živoří a vzniká množství plísní. Anglický trávník patří do
Anglie, v které prší několikrát denně a nemusí být pravidelně zaléván. Voda, která je v létě v posledních letech stále vzácnější by
měla v našich zeměpisných pásmech určitě užitečnější využití.
Každý metr čtvereční lze využít tak, aby prospíval přírodě i lidem, bohužel je to v mnohých případech naopak. Naštěstí se
stále více lidi začíná obracet na zahradničení přírodní a permakulturní, které nemá nic do činění s chemií a snaží se využít
všechno, co příroda nabízí a být s ní v maximální harmonii.
ZAHRADA NENÍ OBÝVÁK
Někteří lidé, založením anglického trávníku, lezou s nožíkem
po čtyřech a vybírají vše, co má jiný původ. Sedmikrásky, pampelišky, jitrocel a další klenoty přírody pak končí v popelnicích.
Zdroje přirozených minerálů a vitamínů nahrazuji drahými přípravky z lékáren a zdravotní potíže se řeší další chemii. S přírodou tvoříme celek, který nelze od sebe oddělit. Je naší součástí
a my jsme součástí její. Všechno, co do ní vkládáme se nám na

Měsíček v zeleninovém záhonu

opačném konci vrátí. Bohužel jsme došli do bodu, kdy chemické
znečištění vody čističky nezvládají, a tak se některé látky, včetně
hormonů, dostávají do pitné vody. Stav půdy, především obdělávané zemědělci, je na tom podobně. Regenerační síla přírody
je značná, ale stíháme ji likvidovat rychleji, než jsou schopnosti
její obnovy. Zákonitě tomu odpovídá zdravotní stav populace.
Učit se hospodařit v souladu s přírodou je dnes nanejvýš aktuální. „Plevelem“, který ze zahrady vzejde, není potřeba plnit
popelnice, vše lze zahradě vrátit zpátky. Vrstvením biologického
odpadu je možné tvořit nové záhony i na místech, kde je těžká
jílovitá půda.

Ostrůvky zeleniny, kytek a keřů tvoří zajímavé společenství,
které se hezky doplňují. Záhony zeleniny se můžou prolínat s afrikány a léčivým měsíčkem, které pomáhají nejenom odpuzovat
škůdce, ale krasně barevně prozáří zahradu. Kopky starého dřeva tvoří úkryt pro mnohé bezobratlé i slepýše. Kopřivový kvas
ředěný vodou je ideálním přírodním hnojivem pro rostoucí zeleninu. Ne všechno se napoprvé povede, ale systém pokus-omyl
nás také posouvá kupředu. Fotografie jsou malou ukázkou ekologického zahradničení, které je v souladu s přírodou a nenarušuje její ekosystém.
Text a foto: Zuzana Dohňanská

Skalničky na starém dřevě

Kopřivový zákvas je potřeba ředit

Slepýš

Budoucí záhon

Úkryt pro brouky

Záhon utvořený z biodpadu
na těžké půdě.
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kultura

Rozloučení
s prázdninami
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V neděli 8.9.2019 pořádala Kulturní komise ve spolupráci se spolkem Babule rozloučení s prázdninami.
Zábava se nesla v duchu soutěží a diskotéky s dýdžejem Péťou. Děti, které se této
akce zúčastnily, byly nad míru spokojené. Odměněné byly sladkostni a špekáčkem
z udírny, které pro ně připravili členové TJ Sokol Vřesovice.
Všem, kteří se na průběhu akce podíleli, bych ráda poděkovala.
Text: Hana Výstupová (za kulturní komisi)
Foto: Zuzana Dohňanská

PRODEJNA JEDNOTY HODONÍN SLOUŽÍ ZÁKAZNÍKŮM VE VŘESOVICÍCH OD ROKU 1976
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, navazuje svou činností na dlouholetou tradici
družstevnictví, jehož počátky se datují od
roku 1847. Předchůdce našeho družstva „Lidový konzum pro Hodonín a okolí“ byl založen již v roce 1920 a v následujících letech
procházel dalšími změnami. Pod názvem „Jednota“ působí na území okresu od roku 1956.
Na místě dnešní prodejny stála dříve hospoda. Ze starých fotografií je zřejmé, že se z počátku jednalo o selské stavení. Lokalita kolem
obchodu vypadala původně jinak a snad se
najdou i staré fotografie, které by lépe dokumentovaly tuto část Vřesovic. Vzhledem ke své
poloze a potoku, který tudy protékal, se v kronice dá dočíst, že rychlá povodeň strhla most
a nadělala značné škody. Do budoucna bych
po přečtení starých kronik a vzpomínek starousedlíků napsala více nejen o této lokalitě, ale
i dalších místech Vřesovic.
Obchod za několik desetiletí prošel více
pozitivními změnami. Dnes se jedná o klasickou prodejnu potravin a drogistického zboží. Nemohla jsem vynechat paní prodavačky
a zvěčnit děvčata, které se denně starají o to,
abychom mohli nakoupit doma a nemuseli
jezdit za rohlíkem do Kyjova. Patří jim naše
poděkování.
Sdílné k rozhovoru bohužel moc nebyly, ale
přejí všem svým zákazníkům především spokojenost při nakupování a k nadcházejícím
svátkům vše dobré, pokoj a pohodu v kruhu
svých nejbližších.
Text a foto: Zuzana Dohňanská
Zdroje: Jednota Hodonín, Vřesovická kronika,
archivní snímky
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PŘEHLED PROGRAMŮ PŘIPRAVENÝCH
PRO OBČANY VŘESOVIC A PROGRAMŮ
PLÁNOVANÝCH V PŘÍŠTÍM POLOLETÍ
Akce druhého pololetí roku 2019
6. 7. GENERACE – Sokol Vřesovice
17. 8. SLOVÁCKÝ ROK – všechny složky
8. 9. ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
– obec + Babule
12. 10. HODY – všechny složky
25. 10. POCHOD SVĚTLUŠEK – MŠ+obec
15. 10. DÍLNIČKY PRO DĚTI – Babule
23. 10. DÍLNIČKY PRO DOSPĚLÉ – Babule
9. 11. BESEDA U CIMBÁLU – Babule
15. 11. SETKÁNÍ S DŮCHODCI – obec
10. 12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY – Babule
30. 11. VÁNOČNÍ BESÍDKA – Babule
1. 12. ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO
STROMU – obec
5. 12. MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA – Babule
14. 12. VÁNOČNÍ KONCERT DH ŠOHAJKA
– obec .
31. 12. SILVESTROVSKÝ POCHOD
– Mikroregion Podchřibí

SILVESTROVSKÉ TOULÁNÍ MIKROREGIONEM
PODCHŘIBÍ

Osvětimany

Hruškovice

Klimentský
rybník
Vřesovický
potok

Horni
Ježov

VŘESOVICE

zakončené
guláškem,
ovarem ...

Labutský
potok
Žeravický
potok

Skalecký
potok

Skalecký
potok

JEŽOV

LABUTY
Joseﬁnský
potok

SKALKA

Skalecký
potok
Dolní
Ježov

ŽADOVICE

Hruškovice

HÝSLY

Moštěnka

KELČANY
Hruškovice

31.12.2

začátek pochodu: Kelčany 10:00 u OÚ
Vřesovice 10:00 u OÚ
konec pochodu:
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Ježov obora, kde Vás čeká silvestrovské občerstvení

Srdečně Vás zve mikroregion podchřibí

Podchřibí

Plánované akce prvního pololetí roku 2020
FAŠANK
VÝSTAVA DĚTSKÉ FOTOGRAFIE
BESEDA O ZDRAVÍ
PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ
DÍLNIČKY
DEN DĚTÍ
O dalších akcích, jako i o termínech vás budeme průběžně informovat.

Výstava dětské fotografie
V březnu organizuje spolek Babule za přispění obce výstavu dětské fotografie s názvem „Můj kamarád a já“. Některé děti už
focení podstoupily, některé focení ještě čeká. Naším přáním je, nejenom vystavění hezkých fotek vřesovických dětí, ale taky
setkání neznajících se rodin, které budou moct i touto formou navázat kontakty. Součásti výstavy bude program pro malé
i větší děti, ale taky pro rodiče a prarodiče. Výstavě budou v lednu a únoru předcházet dílničky, kde společně vyrobíme papírové makety postavy dětí. Budou součástí výstavy a po její ukončení si je děti odnesou jako vzpomínku. Karton, lepidlo i štětce
budou k dispozici, prosíme přinést ořezávátka, nebo kvalitní nůžky na karton a staré oblečení. Z něj vystřihneme oblečení nové
a použijeme na olepení papírové makety. Děti si budou moct navrhnout svůj první model, i když jenom na papíře. :-) Přesný
termín výstavy zatím určen není, ale o konání výstavy i dílniček budeme včas informovat.
Za spolek Babule: Zuzana Dohňanská

Závěrem dovolte za všechna děvčata z Babulí, popřát vám pokojné a pohodové svátky
vánoční, do nového roku především hodně zdraví a spokojenosti. Spokojenost si přejeme
taky pro všechny návštěvníky programů, které pro vás připravujeme.
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Dílničky pro rodiče s dětmi

dílničky

Dílničky pro rodiče s dětmi se konají jednou za 1-2 měsíce v Komunitním centru-muzeu na
Palatě. Zveme všechny rodiče s dětmi, ale také prarodiče a mládež. ,,Přijďte popustit uzdu
své fantazii a užít si příjemné odpoledne.“ Vánoční dílničky se konají v úterý 10.12.2019 v 17
hodin. Těšíme se na Vás.
Alena Švecová a Jitka Skalková
Foto: Gábina Kabrnová
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hody
12

Z tisku: „Hody patří k tradičním svátkům snad každé moravské
vesnice. Slaví se jako křesťanský svátek i jako den hojnosti, veselí
a blahobytu. U bohatě prostřených stolů se setkává rodina a přátelé. Hodová tradice nemá stanovený jednotný termín konání.
Ten se liší vesnice od vesnice a nejčastěji připadá na svátek patrona, kterému je zasvěcen místní kostel. Známé tak hody Kateřinské, Václavské, Martinské... Na hodech nesmí chybět mládež
(chasa) oblečená ve slavnostních lidových krojích. Ústředními
postavami hodů jsou stárci (vybraní chlapci) a jejich děvčata
(stárky). Chasa má za úkol hody zajistit organizačně, nazdobit
taneční parket a zajistit hudbu a víno.
O nedělním ránu se sejde krojovaná chasa v kostele na slavnostní mši svatou, po níž stárci v některých regionech obcházejí vesnici a zvou na hody dům od domu. Samotná slavnost začíná nejčastěji odpoledne předáním tzv. práva (hody s právem). Právo
předává starosta obce hlavnímu stárkovi jako symbol pravomoci
stárka nad chasou po dobu konání hodů. (Ratíškovice). Někde
má právo podobu šavle zdobené zeleným krušpánkem a látkovými stuhami (Slovácko), jinde právo symbolizuje věnec (Kyjovsko). Právo se musí pečlivě hlídat, jelikož jeho ukradení by bylo
největší pohanou stárka. Hodový průvod se v každé vesnici liší
a délka trvání je od jednoho do 4-5 dnů.“
Vřesovické hody se z hlediska počasí opravdu vyvedly. Není moc
lichotivé, že kvůli zachování tradic bylo nutné v letošním roce
přistoupit k oslovení stárku z okolí. K jedinému stárkovi z Vřesovic byli přizváni stárci z Hýsel, Labut a Kyjova. Je smutné, že
mladí lidé z vesnice nemají o tuto tradici zájem. Největší pro-

blém je obsadit stárky ze stran chlapců. Na současnou nejmladší
generaci, kterou se snažíme vést k těmto lidovým tradicím, si na
roli stárků budeme muset počkat ještě několik let.
Jižní Morava a její tradice jsou specifikum nejen v rámci České
republiky, ale krásou svých krojů a tradic přesahují daleko hranice Česka. Hody jsou malou oslavou každé vesnice a zaslouží
si pozornost mladé generace. Zánikem tradic se totiž ztrácí nejcennější odkaz našich předků.
Celý průběh hodů lze najít na adrese:
https://dellinka.rajce.idnes.cz/HODY_2019/
Text: Lenka Chromková, vybráno z tisku
Foto: Zuzana Dohňanská
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hody
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Pochod světlušek
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historie

PRVNÍ KRONIKÁŘ
Otevřením starých kronik a přepsáním jejich částí vás zavedeme na počátek 20. století, ale i hlouběji
do historie, a připomeneme způsob života předešlých generací. Kronika byla psána ručně, na což poukazuje malý výňatek.
Uznesením obecního zastupitelstva ze dne 7. března 1926
byl jsem já Jakub Klimek, malorolník a t.č. starosta obce
Vřesovic, usedlý na čísle 23, ustanoven prvním kronikářem
zdejší obce.
Funkce této ujal jsem se dne 1.února 1927. Jsem zdejší rodák, narozen 27.května 1875, chodil jsem pouze do
obecní školy od šesti do čtrnácti let. Vyučiv se pak řemeslu kovářskému, cestoval jsem občas jako tovaryš po různých zemích bývalého Rakouska a jižního Německa až do
26. roku svého věku a byl vždy zvědav na cizí kraje, jejich
obyvatele, mravy a řemesla. V roce 1901, syt jsa cestování,
zakotvil jsem ve své rodné obci a oženiv se na malorolnické hospodářství, zřídil jsem si i kovárnu v domě číslo 23,
kde jsem provozoval své řemeslo až do světové války v roce
1914.
Obec Vřesovice má svůj název pravděpodobně od vřesovišť, kterých zde v dávných dobách bývalo hojně. Že název
Vřesovice nikoliv jak se dlouho psávalo Břesovice je správný
dokazuje pamětní kamenná deska z roku 1550 umístněna ve
zdi domu číslo 56. Ve věnovacím obsahu této desky děje se
zmínka o vsi Vřesovicích. Název tento byl však brzy potom
zkomolen jak dokazuje staré razítko obecní na Břesovice.
Doslovný obsah tohoto razítka zněl: Diedina Brzesowicze 1617. V poslední čtvrti devatenáctého století všechny
úřady komolily název na Březovice a snažily se to odůvod-
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niti, že pochází od březových lesů, až v roce 1925 došlo
k úřednímu přejmenování na původní název Vřesovice.
Obec vřesovská a její obvod má velmi výhodnou polohu
i přes značnou poměrně nadmořskou výšku 263 metrů, neboť chráněná jest proti severním větrům jedním z největších kopců Chřiběcích hor, Bradlem. Celkově obecní území čítá 653ha, z toho rolí 350ha, 51a, luk 16ha, 86a, zahrad
9ha 94a, vinic 1ha, pastvin 22ha, 66a, lesů 226ha 46a, stavební plochy 5ha 60a, neplodné plochy 3ha 88a, jiné plochy
16ha 6a. Čistý katastrální výnos obnáší celkem 10 tisíc 438
československých korun 42 haléře.
Celkový počet obytných stavění je 202, z nichž však 2
domky jsou zbořeny. Význačnější budovy jsou: Škola, kaple, hasičské skladiště a myslivna. Obyvatelstva dle posledního sčítání měla obec 936, jsou to většinou malorolníci
a dělníci.
Kroj lidu zdejšího byl donedávna výhradně jen slovácký
v době přítomné převládá u mužů oblek městský a bohužel, již také u dorostu ženského počíná krásný slovácký kroj
zanikati.
Silniční spojení se svým okolím má obec dobré, neboť
silnice se z ní rozbíhají do všech čtyř stran světových. Automobilová doprava vede z Osvětiman obcí zdejší na Labuty,
Ježov, Skalku do Kyjova.
(pokračování v příštím čísle)

VŘESOVICE V BÍLÉM ...
Hospodyňky bychom rádi poprosili o babičkovské jednoduché
recepty, které byly běžnými pokrmy v selských staveních. Přicházejí dlouhé zimní večery, které by mladá i střední generace
mohla využít na povídání se svými rodiči a prarodiči. Sesbíráním dostatečného množství materiálu by bylo možné časem vydat zajímavou publikaci z historie Vřesovic, která by vycházela
nejenom z kronik, ale doplnily by je i nalezené staré dokumenty,
fotografie a povídání. Pokud je v naší vesnici více pamětníků,
jako pan doktor Valenta, kterého jsem s úžasem poslouchala,

věřím, že ve spolupráci s vámi by mohlo vzniknout smysluplné dílko. Rádi bychom zjara připravili v komunitním centru na
Palatě promítání fotek z různých akcí ve Vřesovicích a připravili
také soubor snímků starých desítky let. Tento soubor fotografií
se daří zčásti upravit a nepochybně bude hezkou vzpomínkou
především starší generace.
Text: Zuzana Dohňanská
Foto: archivní fotografie

historie

Díky starým fotografiím, které jste laskavě propůjčili obci, bude možné v několika číslech nabízet historii Vřesovic a vrátit se desítky let
zpátky. Kromě starých fotek bychom rádi nabídli i vzpomínky a příběhy. Pokud se najdou „spolutvůrci“, rádi informace zveřejníme. Zároveň opakovaně prosíme o další staré fotografie, jakoukoli starou dokumentaci, které jsou možná zapadlé v koutě a mohly by být cenným
materiálem použitým ve zpravodaji, nebo v případné publikaci. Minimum materiálů máme z oblasti Podhoří, kde místo pole byly zahrady
a moderním domům předcházely staré chaloupky. Osobně jako „náplava“ nemám co nabídnout, ale věřím, že se najdou ještě „poklady“
ve formě dalších fotek, staré korespondence, pohledů ... Fotografie, nebo staré texty se zkopírují, oskenují a budou majitelům navráceny.
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mateřská školka

Divadlo p. Přeučila a p. Hruškové
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Rok jak kolo točí se,
dny si skládá v měsíce,
jen odzvoní vánoce,
zase znovu koulí se.
Rok 2019 nám pomalu končí a my máme pocit, že teprve začal.
V měsíci září do Mateřské školy Vřesovice nastoupilo 26 dětí,
z toho je 17 děvčat a 9 chlapců.
Po celý školní rok máme pro děti připraveny různé činnosti, hry,
akce, divadýlka, výchovné a vzdělávací programy. Naším cílem je
všestranný rozvoj dítěte po stránce motorické, rozumové a sociální. I přes rozsáhlou a neustále se zvyšující administrativu spojenou
se vzděláváním dětí a řízením školy, je pro celý náš pracovní kolektiv na prvním místě spokojenost a pokroky dětí.
V měsíci září jsme přivítali 6 nových dětí od 2,5 do 3 let, proto začátek školního roku je zaměřen především na adaptaci dětí
s prostředím a pravidly školky, na paní učitelky a nové kamarády.
V tomto měsíci seznamujeme děti s přicházejícím ročním obdobím – podzimem. Tradičně pečeme na zahradě MŠ brambory, pouštíme draky a sbíráme plody podzimu.
Během října si děti zopakovaly své znalosti a vědomosti o sklízení ovoce a zeleniny ze zahrádky a pole. Povídali jsme si také
o tradicích na vesnici (hody, dušičky), děti si zahrály i na malé
vědce a vyzkoušely si pokusy s větrem a se vzduchem, zkoumaly
jeho silu a tlak.

Dělaly jsme pokus

V listopadu jsme se ve školce přenesli do lesa za zvířátky, poznávali jsme svět stromů a lesních zvířat, učili se, jak jim můžeme pomoci, i jaké nebezpečí děti může v lese potkat.
Za podpory obce jsme zorganizovali každoroční akci „Pochod Světlušek“, na kterou maminky ze školky připravily úžasné
pohoštění, a tak jsme po ohňostroji ještě všichni společně hodovali a povídali si. Pro nově narozené občánky obce Vřesovice jsme si s dětmi nacvičili krátké pásmo básniček a písniček,
a když se umoudřilo počasí, tak děti spolu s panem starostou,
tetou Zuzkou a strejdou Ondrou s nadšením sázely v Jasénkách
stromy (ořešák, jabloň a višeň). Moc se dětem líbila i „Canisterapie – pohlazení psem“, kdy se děti s pejskem mohly nejen
pomazlit, ale zkusily si ho i vodit a mohly vidět, co se všechno
zvířátka dokáží naučit.
Měsíc prosinec a adventní čas prožíváme s dětmi ve vánoční
atmosféře a čekáním na Mikuláše a Ježíška. S dětmi vyrábíme
vánoční ozdoby nejen na obecní vánoční strom, ale i do Kouzelné školky pro Majdu a Františka, pečeme vánoční cukroví na
naši Vánoční – andělskou besídku, při které rozbalíme nadílku
od Ježíška spolu s rodiči a hosty naší školky.
Přejeme Vám od srdíček,
chvíle klidu v záři svíček,
pohodu, úsměv na tváři,
v příštím roce ať se vše vydaří.
kolektiv MŠ Vřesovice
Bc. Ladislava Chaloupková

Canisterapie

Drakiáda

Kaštánkohraní

Chystáme
brambory na pečení
Kaštánková dráha

Naše malá výstava

Opékání brambor

mateřská školka

Podzimní tvoření

Věšíme přání na stromečky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 20.10.2019 se konalo na obecním úřadě vítání
občánků. Našim nejmenším dětem a jejich rodičům se
představily i děti zdejší mateřské školy.
Barborce, Liliance, Jozífkovi, Martínkovi a Dominikovi přejeme hodně zdraví a štěstí, a rodičům mnoho
radosti ze svých potomků. Za všechny, alespoň jedna z hezkých básniček, kterou pronesla Agátka svým
malým kamarádům.

Děťátko milé,
víš, kdo tě má nejradši,
kdo ti dá hubičku nejsladší,
kdo má náruč větší než peřinka?
No přece tvoje maminka.
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Zájezd do Velkých Losin

turisté

KČT Vřesovice
Zájezd do VELKÝCH LOSIN
Klub českých turistů Vřesovice uspořádal v neděli 30. června
2019 jednodenní autobusový zájezd.
Program zájezdu byl turisticky zajímavý a pestrý. Účastníci navštívili a prohlédli si zámek ve Velkých Losinách na úpatí
Hrubého Jeseníku, poklad moravské renesanční architektury
z roku 1692, kde se konaly také neblaze proslulé čarodějnické
procesy. Prohlédli si papírnu ve Velkých Losinách – unikátní
technickou památku – založenou Žerotíny koncem 16. století,
nejstarší nepřetržitě pracující papírnu ve střední Evropě.
Účastníci zájezdu si mohli prohlédnout lázně a park ve Velkých Losinách a také pivovar „Zlosín“.
Každý účastník zájezdu obdržel dárek od KČT Vřesovice.
Zájezdu se zúčastnilo 46 spokojených občanů.
Klub českých turistů Vřesovice uspořádal v sobotu 7. září 2019
jednodenní poznávací autobusový zájezd.
Program zájezdu byl i přes nepřízeň počasí zajímavý a pestrý.
Účastníci navštívili internační tábor – lágr, památník a muzeum
ve Svatobořicích. Také zhlédli unikátní film z histore lágru, komentář namluvil herec Josef Somr. Ve Ždánicích si prohlédli si
Vrbasovo muzeum v zámku a také výstavu historických hraček
od r. 1950.
Po chutném obědě a občerstvení na Radlovci odjeli účastníci
zájezdu do Bošovic – Ráje papoušků, jediné papouščí zoologické
zahrady v Evropě. Prohlédli si areál s množstvím voliér plných
pestrobarevných ptáků z celého světa. Další zastávka byla v Klo-
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Zájezd jižní moravou

Zájezd JIŽNÍ MORAVOU

boukách u Brna, nad městečkem se tyčí dřevěný větrný mlýn,
cenná technická památka. Poslední zastávku, unikátní rozhlednu v Kobylí – stezku nad vinohrady ve tvaru spirály – jsme museli kvůli dešti zrušit.
Každý účastník zájezdu obdržel dárek od KČT Vřesovice.
Zájezdu se zúčastnilo 45 spokojených občanů.

VŘESOVSKÝ VÝŠLAP –
ZA KRÁSAMI PODZIMU
Za krásami podzimních Chřibů zamířilo v sobotu 28. Září 2019
z Vřesovic 266 příznivců pěší turistiky a také cykloturistiky z 61

VÝŠLAP NA HORU BRADLO

Vřesovský výšlap
obcí a měst Moravy, Čech, Slovenska, ale i z Rakouska. Vřesovický Klub českých turistů připravil pro 18. ročník Vřesovického
výšlapu celkem čtyři značené trasy od osmi do třiceti kilometrů.
Podle mapky s popisem trasy mohli turisté zavítat na zajímavá místa v okolí naší obce a Chřibů. Každý účastník obdržel pamětní dárek a diplom. V cíli byli oceněni zlatou medailí
a věcnou cenou nejmladší účastník akce. A to Dorotka Jakšová
z Ježova, nejstarší Josef Sedlář z Kyjova a nejvzdálenější Kateřina Červinková z Ústí nad Labem. Jako nejpočetnější rodina byla
oceněna rodina Marcely Rybákové z Vřesovic.
Nejpočetnější výpravy přišly z Kyjova, Vřesovic, Hodonína,

Klub českých turistů Vřesovice uspořádal v sobotu 30. listopadu 2019 premiérovou turistickou akci. 1.ročník výšlapu na
horu Bradlo, která se vydařila. Bradlo 543 m.n.m., magická
hora v chřibských lesích, na které do roku 1972 stávala dřevěná rozhledna s krásným výhledem na jižní Moravu.
Pod vrcholem je malý pomníček, který připomíná havárii
letadla Dakota dne 30.listopadu 1952. Při leteckém neštěstí
zahynulo 5 osob. Turistické akce se zúčastnilo celkem 288
turistů z 69 obcí a měst. Nejvzdálenější účastník byl Vladimír Maršík z Havlíčkova Brodu. Nejpočetnější výpravy přišly
z Vřesovic, Kyjova, Brezové pod Bradlom, Ježova a Hodonína.
KČT Vřesovice připravil dvě značené trasy 6 a 8 km. Účast se
všem započítává do soutěže o „Zlatého turistu 2017–2021“.
Milí spoluobčané, přeji vám klidné a láskyplné vánoční svátky, pevné zdraví a krásná setkání třeba při turistice, a to již
1.ledna na 17.ročníku „Novoročního čtyřlístku“.

turisté

Ježova a Vracova. Největší zájem byl o trasu 8 km. Akce se všem
započítala do soutěže „O zlatého turistu 2017–2021“.
Účast skoro tří set turistů svědčí o tom, že tato kvalitně připravená akce je dobrou propagací celé naší obce. Odměnou byly
i pěkné zážitky z akce a setkání s přáteli turisty. Celou akci zdokumentovala regionální televize TV Slovácko.

Miroslav Vaculík, předseda KČT Vřesovice

MIROSLAV VACULÍK
VYTOČIL ZLATÝ MED
Zlatá medaile z největší republikové soutěže medu doputovala do Vřesovic. Medovicový med
z Chřibů od Miroslava Vaculíka odborníci ohodnotili plným počtem bodů, tedy stem. „Zaslal do naší laboratoře med výborné kvality,“ potvrdil certifikátem ředitel Výzkumného ústavu
včelařského Ondřej Procházka. Medovicový med vytáčený koncem letošního července získal
maximální hodnocení ve všech čtyřech kriteriích, jako je estetický dojem, náležitosti etikety
a především fyzikálně chemické vlastnosti medu.
„Potěšila mě nejen zlatá medaile, ale jsem moc rád za maximální počet bodů,“ svěřil se Miroslav Vaculík. Jeho med po úspěchu v soutěži Český med 2019 zamířil na výstavu Zahrady
Čech v Litoměřicích.
Text i foto jsou převzaty z periodik Deník a Slovácko.
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Tělo, nechť každodenní své hýbání má. (Jan Amos Komenský)
Jak napovídá citát, již mnozí slavní a moudří věděli, že máme-li
udržet stav svého těla v dobré kondici, je nutné se o něj starat.
Návodů jak o své tělo co nejlépe pečovat je řečeno a napsáno
opravdu hodně. Pokusím se vám předat své vlastní informace
a to právě proto, že jsem je sama na sobě zkoušela a zkouším,
dnes a denně je žiju a vím, že fungují. Třeba vám pomůžou na
vaší životní cestě, uleví unavenému tělu a dají jiskřičku naděje
pro duši :).
Všichni víme, že aby lidské tělo fungovalo, je zjednodušeně
řečeno zapotřebí jíst a pít, hýbat se a pracovat, odpočívat a spát.
Zůstaňme tedy u těchto nejzákladnějších potřeb. Z potřeby jíst
a pít se stalo přejídání, z potřeby hýbat se a pracovat zůstala jen
práce (většinou sedavé zaměstnání nebo dlouhé stání) a z potřeby odpočívat a spát zbylo pár hodin spánku po pasívním sledování televize. Nemoralizuji, nehodnotím, jen popisuji stav současného světa. Tak to prostě je. Výsledkem jsou kila navíc a s tím
související nemoci a hlavně bolesti zad, kyčlí, nohou...
Protože celý život cvičím a hýbám se, uvědomila jsem si, že to
je právě ono, co mi pomáhá být pohyblivá. Cíleně jsem začala
studovat naše tělo, abych pochopila, jak je úžasné a funguje ve
vzájemné symbióze. Vrátila jsem se k jógovým pozicím, které
jsem cvičila už jako dítě, a zjistila, že mi ulevují od bolesti, když
se nějaká objevila. Začala jsem se zajímat o jídlo-živiny a jak
je tělo zpracovává. Hledala jsem, četla, učila se a zkoumala na
vlastním těle. Pomohla jsem sama sobě a tak jsem chtěla, aby ani
ostatní netrpěli.

V současné době vedu lekce jógy – zdravého pohybu, kde se
v rámci cvičení uvolňuje napětí těla a člověk se stává hybnější,
klidnější a vyrovnanější. Cvičení je klidné, pomalé s vědomým
dýcháním. Je vhodné pro jakýkoliv věk, tedy i pro starší. Odměnou je člověku potom dobrá hybnost a úleva od bolesti. Narůstající zájem o cvičení a zpětná vazba mých klientů, kteří mi
děkují s radostí, že už je nebolí záda nebo že se zklidnili v práci
mě utvrzují v tom, že cílený pohyb s vědomým dýcháním a pochopením vlastního těla má smysl a že lze takto najít ztracenou
životní rovnováhu. Samozřejmě, že se cvičením jde ruku v ruce
i strava, ale to už je na jiné, další povídání, které můžete najít
v dalším čísle Zpravodaje.
Pokud by kohokoli z vás tento článek oslovil, jste vítáni na
kterémkoli cvičení nebo ráda odpovím na vaše případné dotazy.
Začít je možné kdykoliv i v průběhu roku – není čeho se bát.
Letošní lekce jógy pro dospělé jsou:
pondělky 17–18 h. Kyjov (tělocvična na ZŠ Seifertovo nám.)
úterky 18–19 h. Žádovice (OÚ)
čtvrtky 17–18 h. Ježov (tělocvična ZŠ)
18.15–19.15 h. Vřesovice (tělocvična ZŠS)
Přeji vám příjemné a klidné dny nejen v předvánočním
čase, ale ve všech dnech celého roku a na vašich tvářích,
když ne úsměv, tak alespoň žádné vrásky...
Text: Dana Slezáčková Müllerová
Foto: Zuzana Dohňanská

LESNÍ BAR BUDE OD LEDNA
DO BŘEZNA UZAVŘEN
V Les Parku se v letošním roce návštěvníci těšili zejména z nové možnosti zahrát si minigolf a pochutnat si na některé z nabízených specialit. Velký ohlas měla například nabídka
zeleninových polévek, kdy hosté často uváděli, že tak dobrou polévku ještě nikdy nejedli. To
nás samozřejmě hodně těší, protože nároky na kvalitní gastronomii stále rostou a je třeba
pracovat s důrazem na kvalitní primární suroviny. Les Park Vřesovice bude i v příštím roce
realizovat řadu aktivit pro zatraktivnění své nabídky zejména pro rodiče s dětmi.
Letos bude Lesní bar otevřen denně od 26. 12. do 4. 1. 2020. Od 5. ledna bude Lesní bar
z provozních důvodů uzavřen do března. Přesné otevírací hodiny Lesního baru:

26. 12. 10:00–22:00
27. 12. 12:00–22:00
28. 12. 12:00–22:00
29. 12. 12:00–20:00
30. 12. 12:00–20:00
31. 12. 12:00–01:00

1. 1. 12:00–18:00
2. 1. 12:00–18:00
3. 1. 12:00–22:00
4. 1. 12:00–22:00
5. 1. – BŘEZEN 2020 ZAVŘENO

Mladší žáci Uherské Hradiště po vítězství nad Uherským Brodem 7. 11. ’19

les park a lesart

Vřesovické společnosti Les Park a OWOO jsou letos sponzory mládežnického hokeje HC
Uherské Hradiště. Pokud Vás hokej baví, neváhejte a zajděte se podívat na zápasy mládeže
či dorostu, protože i tito mladí hokejisté opravdu už umí hrát na velmi pěkné úrovni. Rozpis
zápasů, které jsou přístupné veřejnosti, najdete na: www.hcuh.cz
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V minulém čísle nebylo dostatek prostoru na zveřejnění fotografií z průběhu výstavy, a tak bych je ráda několika záběry doplnila. Prošel rok a za tento relativně krátký čas už někteří nejsou
mezi námi. Po přečtení parte s panem Švábkem mi okamžitě naskočilo povídání, které po jeho nafocení jsme absolvovali v kuchyni. Vypadal skvěle, jeho vzpomínky byly živé, s kamiónem
jsme procestovali kus Evropy. Nezapomenu na zářící oči pana
Sukopa, kterému paměť už nesloužila, ale na roky mládí si vzpomínal. Jedna z nejhezčích fotek manželů Rajsiglových vznikla
náhodně cestou do Kobylých Dolů. V dubnu jsme se s dědečkem prošli po zahradě, dnes to už možné není. Fotografováni
již jednou byli, ale ráda se podělím s posledním snímkem, který
se nejvíce přibližuje k původnímu záměru výstavy. Život je plný
změn, u starší generace probíhají rychleji. Važme si dny, které
můžeme pobýt s našimi prarodiči, i když věřím, že nejsou vždy
jednoduché. Vychovávejme naše děti k úctě ke stáří, protože od
nich budeme jednou očekávat hrníček čaje a milé slovo. Sledujíc
mnohé mladé, jsou pro mně některé situace zcela těžko ucho-

pitelné. V městské dopravě v Hodoníně zabere skupina školáků
většinu míst a babičky v příštích zastávkach stojí nad partou puberťáků hledících do mobilů. Těžce chápu situaci, kdy 15 našich
školoupovinných dětí, stojících na zastávce, nenajde jediný pozdrav pro starou paní a pana starostu, jdoucího do práce. Prý
je to dnes normální. Normální to rozhodně není. Jenom to, co
naučíme naše děti nám jednou budou schopny vrátit.....
A co na závěr? Jsem ráda, že se povedlo fotograficky zachytit
většinu nejstarších, ale i mladších občanů Vřesovic. Zároveň je
mi líto, že někteří focení odmítli, což samozřejmě plně respektuji. Příjemnou atmosféru výstavy dotvořila svým čtením paní
Jarošová a hudebně pan Jura Petrů, ku kterému jeho zpěvu se
rádi přidali další. Ještě jednou chci moc poděkovat všem, kteří měli odvahu se postavit před fotoaparát a zůstat tak trvalou
vzpomínkou pro své blízké i známé, a taky všem ostatním, kteří
pomohli s přípravou výstavy.
Text a foto: Zuzana Dohňanská

výstava
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSVĚTIMANY
ZŠ V Osvětimanech navštěvuje většina školopovinných dětí z Vřesovic.
Výběr akcí, které organizovala ZŠ ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 až do konce kalendářního roku 2019
Přehlídka školních družin.
Dne 19. 3. 2019 se na naší škole konala tradiční Přehlídka školních
družin v literárně-dramatické a hudebně-pohybové činnosti.

vu jezeru. Naše putování bylo zakončeno skvělou večeří ve
středověké krčmě v Dětenicích. Dopravu, ubytování i stravu
měli žáci zdarma.

Tropical Islands.
Největší vodní a zábavní ráj v Evropě, který se nachází zhruba 60
km od Berlína. Už podruhé zavítali do těchto míst pod vedením
Mgr. Petra Orlického naši žáci a jejich rodiče, aby si těchto exotických lákadel patřičně užili. Zájezdu se zúčastnili také žáci ze
ZŠ Velehrad a Tupesy.

Projektový den První pomoc.
V rámci výuky přírodopisu si ve středu 22. 5. žáci 8. a 9. třídy
zopakovali a zároveň mnoho nového naučili o laické první pomoci. Zkušení lektoři žákům předvedli, jak se chovat v různých
situacích, např. při zlomeninách končetin, šoku, krvácení, zástavě dechu a srdeční činnosti. Veškerá teorie byla doplněna také
praktickými ukázkami.

Výlet do Vídně.
Na zájezd do Vídně, který byl pojat zároveň jako školní výlet, se
žáci 3. – 6. třídy těšili. Čekala je prohlídka centra této metropole
a tamního letiště. Bombónkem byl výhled z vyhlídkové střechy,
neboť mohli ve skutečnosti vidět, jak letadla vzlétají a přistávají.
Literární putování.
Devět žáků z naší školy se v dubnu zúčastnilo dvoudenního
literárního putování pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ po krásách
kraje Boženy Němcové a Karla Hynka Máchy. V Litomyšly
jsme prošli Váchalovu uličku se zajímavými kresbami, vyfotili se u domu, kde pobývala Božena Němcová a u sochy B.
Smetany. Nezapomeneme ani na splav, s nímž je svázána postava Viktorky z knihy Babička od Boženy Němcové. Druhý den jsme zavítali do Jičína, města pohádek a Rumcajse,
do Muzea Čtyřlístku v Doksech a ke kouzelnému Mácho-

Den otevřených dveří.
V tento den jsme veřejnosti a rodičům představili školu v několika aktivitách. V jednotlivých učebnách se prezentovali žáci
v tvůrčích dílničkách, při hře na flétnu, vystavovali výtvarné
práce a představovali se v jazykové učebně se svými jazykovými
dovednostmi.
Autorské čtení u nás poprvé.
V květnu k nám na pozvání zavítali básníci Ondřej Hník a Alois
Marhoul. Zvlášť naši nejmenší žáci byli zvídaví a setkání se skutečnými básníky bylo pro ně velmi inspirativní.
Environmentální výchova.
V této oblasti vedeme žáky například ke třídění odpadů, objasňujeme jim důležitost vztahů v přírodě, souvislosti mezi

Jsme úspěšní.
Významné úspechy dosahovali naši žáci na poli sportovním. Proběhl například Vycházkový den, Branný den,
Olympijský den a na místním lyžařském svahu tradiční Sportovní den.
17. 4.
Turnaj ve florbale chlapců II. stupně,
Buchlovice – 1. místo, pohár
24. 4.
Gymnastický víceboj smíšených družstev, žáci II. stupně, Osvětimany
1. místo celkově za družstvo
1. místo tým děvčat
1. místo z děvčat Karolína Donátková
1. místo za nejvyšší počet přeskoků
přes švihadlo za minutu – Linda
Poizlová
1. místo za nejvyšší počet sedů lehů
za minutu chlapci – Michal Hlaváč
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7 . 5.
Atletické závody Velehrad, smíšená
družstva žáků II. stupně
1. místo
ve smíšené štafetě ml. žáci, žákyně
1. místo
ze všech chlapců – Jakub Vašek
3. místo ze všech dívek – Karolína
Donátková

27. 3.
Turnaj v badmintonu, Boršice,
II. stupeň, dívky
25. 4.
Štafetový pohár UH, atletické závody,
smíšené družstvo žáků I. stupně
30. 4.
McDonald´s Cup, fotbalový turnaj,
chlapci I. stupně
9. 5.
Pohár rozhlasu, UH, atletické závody,
smíšená družstva žáků II. stupně

Autorské čtení

Hola, škola volá.
Začátek nového školního roku 2019/2020 byl slavnostně zahájen
za účasti zástupců obcí, rodičů prvňáčků, žáků a pedagogů v tělocvičně školy, a to vystoupením žáků školní družiny. Středem
pozornosti se stali prvňáčci, kteří přicházeli do tělocvičny v doprovodu svých nových kamarádů, žáků 9. třídy.

škola

lokálními a globálními problémy. Snažíme se vytvářet u žáků
pozitivní vztah k přírodě – citlivě ji vnímat, pozorovat a zachovávat odpovědný přístup ke svému okolí. V květnu jsme
uspořádali sběr papíru a nasbírali jsme 11 tun. Žáci 2. stupně
navštívili čističku odpadních vod v Osvětimanech. Součástí
výuky se staly projekty s ekologickou tematikou – Den Země,
Den Evropy a branný den.

Zažili jsme Olympijský den.
Už podruhé na konci září mohli žáci zažít v jednom dopoledni
Olympijský den. Na jednotlivých stanovištích a ve skupinkách
složených z různých věkových skupin si mohli ověřit své pohybové možnosti a rozvíjet spolupráci. V týmu žáci soutěžili v modifikovaných disciplínách opravdových olympijských her.
Vánoce, Vánoce přicházejí.
Přejeme si, aby Vánoce byly svátky lásky, klidu a pohody a do
nového roku 2020 přidejme ještě přání pevného zdraví, spokojenosti a štěstí. To vše Vám přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ
Osvětimany.
Mgr. Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy
Text a foto: ZŠ Osvětimany

Naše družstvo – atletické závody
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kultura
Letos jsme po roční pauze opět připravili pro příznivce lidové hudby a písní posezení u cimbálu, s cimbálovou muzikou KAPRIC.
Před hlavním vystoupením CM nám DFS Vřesovjánek předvedl
podzimní pásmo písní a her.
CM KAPRIC jsme měli možnost u nás přivítat již před 3 lety.
Jsou to kluci z Kyjova a blízkého okolí, proto má CM KAPRIC
nejblíže k folklorní oblasti Kyjovska. Jejich bohatý repertoár ale
zahrnuje známé písně i z jiných koutů Moravy a taky ze Slovenska.
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Všestrannost muzikantů a jejich umění ovládat nástroje nám
předváděli celý večer, co na závěr podtrhli písní na přání od rockové kapely Metallica – Nothing Else Matters.
I přes zdržení příjezdu chlapců z CM věřím, že všichni, kteří
došli a vydrželi si večer užili.
Za Spolek Babule
Lenka Chromková
Foto: Zuzana Dohňanská, Gábina Kabrnová

Úvodem starosta Libor Pazdera s místostarostou Petrem Putnou přivítali občany a seznámili je s akcemi, které se ještě budou konat v nejbližším čase. Program zahájily děti z naší MŠ
s hudební pohádkou „Princové jsou na draka“. Babičkám a dědečkům pak odevzdaly obrázky , které sami malovaly.
Manželé Kabrnovi připravili promítání fotek a videa z letošních hodů a besedy u cimbálu, které na těchto akcích pořídili.
Poslední části večera byla hudební produkce Slávka Vávry, který hrál a zpíval k poslechu i k tanci. Atmosféra celého večera

byla příjemná, rozcházeli jsme se v pozdních večerních hodinách.
Je nám líto, že účast občanů nebyla vyšší. Je to jedna z mála
příležitosti se sejít ve větším počtu a popovídat si. Kde jinde se
potkávat, když ne na podobných akcích.
Za kulturní komisi: Lenka Chromková, 15. 11. 2019
Foto: Zuzana Dohňanská

kultura

POSEZENÍ S DŮCHODCI
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příroda

Na počátku byl malý
kousek lesa, hustě zarostlý šípky a ostružinami, s kopami sutě
a betónu a jedna krásná
louka. Místo malebné se
zvláštním vyzařováním,
které lze najít v některých koutech Chřibů,
místo léčivé, které zatím
doceněno není.
Na získání prostoru obklopeného stromy jsme
se prostřihávali metr
po metru a pálili haldy
starého dřeva a prorostlých keřů. Skládku
sutě a betonu jsme třídili s možností dalšího
využití. Ze samotného
počátku moc fotek není,
ale trvalo téměř měsíc, když jsme z džunle
vytvořili prostor, na
kterém by bylo možné
začít tvořit.
První plot vznikal
z větví po masivní těžbě dřeva. První zídka vznikala z betonů, které nám poskytla skládka, a první část chodníku z kamenů, které rovněž nabídla
skládka. Umět se dívat a tvořit dává prostor nejenom na značnou úsporu financí, ale především k šetření zdrojů a ochraně
přírody.
Postupně vznikaly skalky, bylinkový záhon, zahrádka, obchůdek, pískoviště a především dětmi milovaná kuchyňka. Staré židličky
a stolky, nádobí, lavóry a vanička s vodou vytvořily dětem nekonečný prostor pro jejich „Prostřeno“. Žádné „značky“, bez kterých část
populace neumí žít, jenom obyčejný dětský svět plný fantasie a vlastního tvoření.

JASÉNKY
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Jasénky mají veliký potenciál. Lze je využívat nejenom v důsledku léčivého vyzařování, ale i jako místo odpočinku a tvoření
pro děti i dospělé. I když si zatím svačinu a pivo pro tatínky je
potřeba zabalit do batůžku. :-)
Text a foto: Zuzana Dohňanská

Zahrádkářům v letošním roce
opět nepřála příroda
V roce 2018 byla úroda dobrá. V letošním roce 2019 se vrátila neúroda z roku 2017. Tentokrát to však bylo ještě horší, což je vidět na
množství zpracovaného ovoce v pěstitelské pálenici i v moštárně v důsledku jarních mrazíků a sucha.
Sezona roku 2018 byla ukončena v lednu 2019. Celkem za tuto
sezonu bylo zpracováno 118.600 kg ovoce pro 360 zákazníků
a vyrobeno 6.714 litrů absolutního alkoholu, co představuje asi
11.803 litrů 50 procentního alkoholu. Cena za vypálení absolutního alkoholu byla 230,- Kč za litr. Státu jsme odvedli na spotřební dani 960.102,- Kč. V moštárně bylo v roce 2018 zpracováno 2.130 kg jablek a hrušek a vyrobeno 4.128 litrů moštu, pro
školu bezplatně 510 litrů.
V letošní sezoně 2019 bylo do konce října vyrobeno jen
1.460 lt absol. alkoholu, co je přibližně 2.943 litrů 50 % alkoholu. V moštárně bylo zpracováno 350 kg jablek. Moštování
bylo ukončeno již v říjnu a zpracování kvasů bude ukončeno
asi 10.12.2019. Jsme rádi (a zákazníci také), že se nám aspoň na
omezenou dobu podařilo pálenici otevřít a těm málo stálým zákazníkům vyhovět.

Pro poruchy bylo nutno vyměnit přepalovací kotel č.1, nalévací nádrž na kvas a staré zářivkové osvětlení za úsporné LEDkové. Za tyto opravy a montáže bylo zaplaceno 180.000,- Kč.
Protože zařízení pěstitelského pálení je v provozu skoro 40 let,
musí dojít k jeho postupné výměně, nebo aspoň ke generální
opravě. Doufáme, že k nám bude v příštím roce počasí příznivější a na opravy či výměny si vyděláme.
Jménem výboru základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Osvětimanech přeji všem zahrádkářům, občanům
a zákazníkům, kteří využili našich služeb v pěstitelské pálenici
i moštárně, radostné vánoce a šťastný, úspěšný a příznivější rok
2020.
Pavel Kníž
Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Osvětimany

zahrádkáři

Značnou proměnou prošla i louka, kde se nejenom postavil
altán, ale kde se před dvěma lety vysadily první stromy, ke kterým v letošním listopadu přibyly další. Za podpory obce se nahradilo několik vyschlých stromků a dosadily další, ke kterým
přibudou břízky a lípy. Na výsadbě se zúčastnily i děti naší MŠ,
které si kromě zážitku odnesly i několik kg bláta.
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Babule
32

Vánoce se blíží...

Poslední listopadové sobotní odpoledne se konalo již tradičně předvánoční posezení.
Děvčata z Babulí upekly vánočku a jiné drobné cukroví a už klasicky se podával čaj a svařák. Nechyběli prodejci s vánočními výrobky a také kulturní program, který tentokrát
nabídli děti a mladí hudebníci z Osvětiman a Násedlovic. Dětský folklorní soubor Klimentek vystoupil s tanečním pásmem Bílovské a Čardáše a DFS Šohajíček z Násedlovic
předvedl hrané a zpívané pásmo „Vánoce tenkrát a dnes“. Děkujeme všem prodejcům,
účinkujícím i návštěvníkům za příjemnou atmosféru sobotního odpoledne.
.Text a foto: Zuzana Dohňanská

První adventní neděli jsme se po roku opět setkali
u vánočního stromečku. Po úvodním slovu starosty
obce nám zaspíval DFS Vřesovjánek, mužský pěvecký
sbor Paniháj a ženský pěvecký sbor Moravjanky
z Moravan. V chladném počasí pomohl zahřát čaj,
svařák a dobrá nálada.
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tenis
TENISOVÝ TURNAJ
VE ČTYŘHŘE
Stejně jako na US Open bylo i na kurtech ve Vřesovicích v letošním září pořádné horko. Naštěstí žádný z hráčů vedrem nezkolaboval,
naopak s tím, jak stoupaly denní teploty, zvyšovala se výkonnost na maximum.

hasiči

Do turnaje se přihlásilo šest dvojic a utvořila se jedna skupina,
kde sportovci změřili svoje síly systémem každý s každým.
Po celkové porci 15 zápasů bylo pořadí určeno následovně:
1. Richard Smolák, Svoboda Pavel (Žádovice)
2. Igor Kalix, Roman Kozák
3. Milan Řepa, Vlastimil Výstup
4. Milan Donátek, Jaroslav Domanský

Taky jsme slyšeli „Hoši, já myslel že
tam jezdíte chlastat..“ ale věřte tomu, že
jsme toho vypili míň, než za jiné sezony
:-)
Nakonec se opravdu podařilo a ze
závodů v Myštěvsi jsme si odvezli náš
první bod do Extraligy 2019, a příští sezonu jsme odhodlaní si jich urvat hned
několik!
Menší statistika na konec. Letos jsme
odběhali cca 115 tréninkových + závodních pokusů. V autě ujeli cca 4 000 km a to
všechno proto, aby jsme si po 420 hodinách čekání užili radost z prvního bodu!
Tímto bychom chtěli poděkovat manželkám, partnerkám a kamarádům za
neskutečnou podporu. Celému týmu, že
šlapal jak hodinky, aby se každý týden
mohl uskutečnit trénink. Klukům Máčalovým z Řetechova za jejich výdrž a trpělivost nejen v tom, že na každý trénink to
mají tam i zpět 120 km a 2 hodiny prosedí v autě. A v poslední
řadě Pepovi z Dlouhé Vsi, který nám vytrhnul trn z paty na
čtyřech závodech, když si Šimon natáhl vazy.
Největší dík patří SDH Vracov, kteří nám propůjčili dráhu
na trénování – hoši DĚKUJEM!
Truhlářství Sasín, firmě Rosalin s.r.o. a obci Vřesovice za finanční příspěvek.
Příští rok #žijemeexpu!
Za SDH Vřesovice
Michal Skalka

SDH Vřesovice

Minulý rok jsme si řekli, že by to chtělo zkusit něco nového –
potřebovali jsme nový impuls, který nás posune dál, a tak padlo téma Extraliga ČR – liga, kde je konkurence obrovská, padají
parádní časy, a ani po organizační stránce není žádný problém.
Pro nás to byla určitě výzva, 2× soustředění na začátku sezony,
nespočet tréninků, a hlavně to nevzdávat, i když se nedařilo.
Každý z nás si tuto sezonu řekl, že už není normální mít časy
přes 20 s., když to opravdu není náš standart, a chtěl to zabalit
i přesto, že na trénincích se nám dařilo více než dobře a několikrát jsme pokořili hranici 16 s.
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5. Miroslav Vaculík, Ivo Surka
6. Milan Ovesný, Stanislav Kostelanský
Dvojice na prvních třech místech převzaly poháry a vítězný
tým také putovní pohár.
Na závěr děkuji všem účastníkům a organizátorům turnaje
a těším se na další sportovní klání.
Text: Petr Putna, foto: Bronislav Seďa, Petr Putna

TJ Sokol Vřesovice

Letní noc se skupinou GENERACE jsme pořádali 6. 7. 2019 ,
kdy se již konečně dostavilo naše očekávání, a byla velmi dobrá
účast v počtu 353 prodaných vstupenek, takové naplnění budeme očekávat i v roce 2020, kdy bude letní noc se skupinou Generace dne 18.7.2020 .
Zahájení podzimní sezony jsme přesunuli ze začátku srpna
a odložili dva zápasy s Bohuslavicemi a Vracovem, kdy nás většina byla na dovolené. A poslední kola se odehrávali koncem
října a začátkem listopadu a tím jsme i dohráli podzimní kolo
2. 11. 2019.
Podílely jsme se i na každoročních Slováckých hodech s věncem a kačerem 12. 10. 2019 za podpory velkého množství krojovaných a košuláčů kteří vše ovládají a organizačně zvládají jako
každý rok.
Závěrem bych chtěl popřát klidné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2020 zdraví a pohodu.

fotbal

Máme tady další podzimní sezonu za odehranou a shrnutí naší
činnosti TJ Sokol Vřesovice:

program:
28. 12. 2019 Vánoční turnaj ve florbale
18. 1. 2020 Sportovní ples se skupinou Motýl
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Zpravodaj vydala obec Vřesovice www.obecvresovice.cz
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