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Kaple sv. Petra a Pavla

O letošním adventu zdobí náves nově
opravená a vánočně vyzdobená kaple
sv. Petra a Pavla. Její rekonstrukci umožnila dotace i dobrovolné příspěvky vřesovických občanů. V sobotu 8. listopadu
sloužil ve zdejší kapli slavnostní mši farář
P. Anton Kasan. Obětoval ji zdejšímu
zastupitelstvu, vřesovickým občanům
a vzhledem k dušičkovému času také
památce zesnulých. Otec Kasan vyjádřil poděkování všem, kdo se zasloužili
o zvelebení kapličky.
Připomeňme si v této souvislosti něco
z její historie. Kaple byla postavena stavitelem Poláškem z Kyjova v roce 1906
na místě, kde dříve stávala obilní sýpka
kontribučenského fondu. Sloh kaple se
inspiroval vzhledem tradičních slováckých obydlí. Kapli zasvětili svatým Petrovi a Pavlovi, jejichž svátek se ve Vřesovicích slavil také jako připomínka velkého

Mše

krupobití v roce 1884, které úplně zničilo
úrodu. Zdejší občané totiž v obavách
z dalšího krupobití šli v následujícím
roce o svátku sv. Petra a Pavla průvodem
na velkou mši do Osvětiman a to se potom
opakovalo i v následujících letech. Kapli
vysvětil farář Josef Brázdil – společně
s kamenným křížem, který byl postaven
před školou v roce 1913 – až v roce 1914.
Letos si tedy připomínáme stoleté výročí
posvěcení naší kapličky.

Stará kaplička
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Slovo starosty
Libor Pazdera

Vážení spoluobčané,
děkuji vám za důvěru a podporu,
kterou jste vyjádřili mně i ostatním
kandidátům do zastupitelstva obce
v letošních komunálních volbách. Poděkování patří těm, kdo se rozhodli
kandidovat, i všem, kdo k volbám přišli,
ať už volili kohokoliv. Znamená to, že
vám není život v naší obci lhostejný. Rád
bych poděkoval bývalým členům zastupitelstva, pánům Hynku Valentovi,
Pavlu Putnovi a Otakarovi Konečnému,
kteří svým zodpovědným přístupem
přispěli k rozvoji Vřesovic. Chci vyslovit
uznání všem členům volební komise
za bezproblémový průběh voleb.
Milí spoluobčané, byl bych rád, kdybyste se účastnili veřejných zasedání
zastupitelstva, a to nejen v případech,
kdy se projednává záležitost, která se
vás bezprostředně týká. Získáte tím
mimo jiné možnost kontrolovat práci
zastupitelů. Dovolte mi zároveň, abych
se v této souvislosti vyjádřil k některým
obviněním, která se objevila v předvolební kampani. Neslibovali jsme přinést
velké peníze z Evropské unie, ale využít
projektů, které nám pomohou v budování obce; a to se, myslím, podařilo.

Obec jsme nezadlužili, naopak jsme dluh
převzali po minulém vedení obce a splatili jsme jej. O předražených zakázkách
nevím a zásadně také odmítám obvinění
týkající se úpravy okolí mateřské školky.
Audit za rok 2013 neodhalil žádné
nedostatky ve finančním hospodaření
obce. Připomínám, že účetnictví obce
je veřejné, podléhá schválení nejen
v zastupitelstvu obce, finančnímu a kontrolnímu výboru. Předkládat je musíme
měsíčně Jihomoravskému kraji a České
spořitelně, vzhledem k tomu, že máme
úvěr, který bude splacen v prosinci tohoto
roku. Při získání dotací od ministerstva
financí, ministerstva pro místní rozvoj,
Státního zemědělského intervenčního
fondu nebo Jihomoravského kraje musíme provést vyúčtování a pracovníci
těchto institucí kontrolují jednotlivé
faktury, včetně příloh. Pochybili jsme
pouze v inventarizaci. Jednoduše řečeno,
šlo pouze o to, že část inventarizačních
položek nebyla označena inventarizačním identifikátorem.
Bylo nám rovněž vytýkáno, že jsme
neudrželi provoz hospody „Na Palatě“.
První záměr na pronájem hospody
„Na Palatě“ byl vyvěšen 4. 6. 2012 a do

20. 6. 2012 se přihlásil jeden uchazeč.
Proto jsme se na zasedání zastupitelstva dne 29. 6. 2014 rozhodli, že záměr prodloužíme do 19. 7. 2014. Poté
se nám přihlásili ještě dva uchazeči.
Ale před konečným výběrem uchazeči ze
soutěže odstoupili. Opoziční zastupitelé
nepodali ani jeden návrh, jak s budovou
naložit. Myslím si, že v podobě muzea
a komunitního centra jsme našli dobré
řešení pro její využití.
Milí spoluobčané, blíží se nejočekávanější čas zimního období – čas vánočních svátků. Na adventním věnci zapalujeme svíčky, domy a stromky se zdobí
světly. V domácnostech to začíná vonět
vanilkou, skořicí, rumem a vánočkou.
Blíží se konec roku 2014. Pro někoho
to byl rok dobrý, pro někoho méně. Tak
už to v životě chodí. Chtěl bych vám
popřát, abyste závěr roku prožili v klidné, sváteční náladě. Dětem přeji radost
z dárků a vám ostatním pohodu v rodinách a krásnou vánoční atmosféru.
V roce 2015 hodně zdraví i štěstí, ať jste
obklopeni samými pozitivními lidmi
a dobrou náladou.

Zasedání Zastupitelstva
Usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva Obce Vřesovice
a 2968/3 v katastru obce Osvětimany.

Zasedání dne 31. července 2014
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 rozpočtová opatření 4/2014 a 5/2014.
Zastupitelstvo schválilo:
 výběr firmy Josefa Něničky z Kelčan
na opravu střechy a klempířských
prvků a firmy Františka Šota z Kyjova na opravu vnitřních a vnějších
omítek v místní kapli;
 výměnu herních prvků v zahradě mateřské školy; výběr firmy Dřevoartikl
na jejich realizaci;
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ve prospěch společnosti E-ON na pozemcích 2968/2
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Zasedání dne 2. října 2014
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
informace od pořizovatele k obsahu
Zprávy o uplatňování ÚP Vřesovice
a dalším procesním postupu;
 rozpočtová opatření 6/2014, 7/2014
a 8/2014.




Zastupitelstvo schválilo:
 smlouvu o grantovém příspěvku
mezi Obcí Vřesovice (příjemce grantu) a MND a. s. (poskytovatel grantu)
ve výši 100 000 Kč;
 smlouvu na zřízení věcného břemene



mezi Obcí Vřesovice a společností
E.ON Distribuce, a. s., na položený
podzemní kabel NN (přípojka domu
pana Igora Tichého) na pozemcích
2457/28 a 3174/2;
smlouvu na zřízení věcného břemene
mezi Obcí Vřesovice a společností
E.ON Distribuce, a. s., (obnova trafostanice u chaty Radost) na pozemku 1778/1;
částku 14 500 Kč, která bude převedena ještě v roce 2014 Mikroregionu
Podchřibí z obecního rozpočtu obce
Vřesovice. Tato částka bude pokrývat
první část nákladů na výběrové řízení
a management projektu „Studie pro-

2/2014

VŘESOVICKÝ ZPRAVODAJ



tipovodňových a protierozních opatření“;
že v roce 2015 převede z obecního
rozpočtu do rozpočtu Mikroregionu
Podchřibí částku 106 000 Kč. Z této
částky se použije 11 000 Kč na dofinancování nákladů na výběrové řízení a management projektu. Zbylých
95 000 Kč bude tvořit podíl vlastních





zdrojů obce Vřesovice na vypracování „Studie protipovodňových a protierozních opatření“;
Záměr č. 5/2014 na výměnu pozemků;
Záměr č. 6/2014 na pronájem pozemku KN 596/1;
prodej části pozemku KN p. č. 3157/19
o výměře 591 m2 panu Milanu Řepovi;






novou Smlouvu o nájmu hrobového
místa;
smlouvu s Milanem Řepou o vytvoření autorského díla a licenční smlouvu
na libreto expozice Muzea v Podchřibí.
Zastupitelstvo neschválilo:
prodej pozemků v KÚ Hýsly.

Volby do obecního zastupitelstva
Volby do obecních zastupitelstev se
konaly ve dnech 10.–11. října 2014. Z
509 oprávněných voličů se jich ve Vřesovicích dostavilo 341; volební účast tedy
činila 66,99 %. Ve Vřesovicích kandidovalo celkem šest volebních sdružení.
Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Sdružení pro Vřesovice
Josef Sedláček (zvolen)

88

Jaroslav Sehnal

55

Petra Vilímková

66

Dana Slezáčková Müllerová

50

Ladislav Procházka

45

Jaroslav Kudrna

36

Ivo Pomezný

46

Marek Merta

35

František Trubelík

29

Kandidátní listina
(počet kandidátů)

Hlasy
(počet)

Hlasy
(%)

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

Sdružení pro Vřesovice (9)

450

15,52

15,52

1

Ženy pro Vřesovice (6)

303

10,45

15,67

1

Pro rozvoj Vřesovic (9)

459

15,83

15,83

1

Starostové a Nezávislí (9)

514

17,73

17,73

2

Nezávislí pro Vřesovice (9)

1026

35,59

35,39

4

Sdružení nestaníků (7)

147

5,07

6,51

0

Ženy za Vřesovice
Monika Donátková (zvolena)

136

Iva Knéslová

37

Klára Konečná

16

Gabriela Kabrnová

76

Kateřina Kohoutová

6

Jitka Pazderová

32

Pro rozvoj Vřesovic

Obecní volby letos opět připadly
na hody: stárek u volební urny

Starostové a nezávislí

Nezávislí pro Vřesovice

Stanislav Hradil

79

Hana Výstupová (zvolena)

102

Libor Pazdera (zvolen)

202

Milan Řepa (zvolen)

147

Hynek Valenta

70

Igor Tichý (zvolen)

198

Zdeněk Vilímek

63

Roman Nemeček

53

Miroslav Vaculík

63

Otakar Konečný

37

Jaroslava Výstupová (zvolena)

82

Josef Skalka (zvolen)

153

David Šňupík

17

Stanislav Jakubíček

41

Vlastimil Havránek (zvolen)

133

Miloš Kohout

7

Pavla Tomešková

42

Milan Peška

78

Josef Peška

24

Miroslav Merta

36

Kamil Knésl

59

Tomáš Jakša

50

Eva Polášková

40

Roman Jakubíček

76

Josef Valčuha

35

Dagmar Dohnálková

49

Jiří Zdeněk

54
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Sdružení nestraníků
Josef Polášek

41

Štěpán Žáček

23

Jaroslav Tomešek

16

Marta Valentová

30

Martina Kolajová

9

Zdeňka Nemečková

12

Milan Forman

16

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Vřesovice 5. listopadu 2014
složili slib zvolení zastupitelé Libor
Pazdera, Igor Tichý, Josef Skalka, Milan
Řepa, Monika Donátková, Vlastimil Havránek, Hana Výstupová, Josef Sedláček
a Jaroslava Výstupová.

Ve druhém pololetí se do naší obce přistěhovalo
8 občanů, odstěhovalo 7. V současné době žije ve
Vřesovicích 591 obyvatel.

Roman Mrva
Stela Skalková



místostarostkou Monika Donátková
(6 pro, 3 se zdržely), jako protikandidát byl navržen Igor Tichý;
předsedové a členové výboru finančního (Igor Tichý – předseda, Vlastimil Havránek, Gabriela Kabrnová)
a kontrolního (Milan Řepa – předseda, Stanislav Hradil, Iva Knéslová).

Dále byli zvoleni:
 starostou Libor Pazdera (5 pro, 4 se
zdrželi), jako protikandidát byl navržen Igor Tichý;

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:



Zemřeli:

Štěpánka Lupačová
Stanislav Zdeněk
Marie Širůčková

Jubilanti:

70 let: Karel Merta
Pavel Kabilka
75 let: Marie Němcová
František Kunický
Jiřina Mertová
Ludmila Formanová
Jaroslav Severin
Antonín Kohout
85 let: Božena Dohnálková
Anna Tomanová
Anna Bednaříková
95 let: Antonie Strušková

V neděli 14. prosince byli slavnostně přivítáni noví vřesovičtí občánci:
(v náručí zleva): Stela Skalková, Mia Vilímková a Roman Mrva
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TJ Sokol Vřesovice
Pavel Putna

Po soutěžním ročníku 2013/2014 jsme
byli všichni spokojeni, skončili jsme
na třetím místě s 34 body, i když s malinko záporným skóre 50:62.
Podzimní část soutěžního ročníku 2014/2015: start dobrý, vítězství
nad Archlebovem, jenže v dalších třech
zápasech náš tým propadl na celé čáře.
Tři prohry při skóre 4:16! Zvláště prohra ve Věteřově byla potupná – ale zcela
zasloužená. V dalších dvou zápasech
uhrál tým čtyři body. Přišly však další
dvě prohry a po osmi odehraných kolech
jsme měli na kontě pouhých sedm bodů.
V dalších třech zápasech jsme získali
sedm bodů, ale přesto jsme zůstávali na
předposledním místě. Závěrečné kolo
a naše vítězství však posunulo tým
na třetí pozici. Řekněme, že je to po
podzimu zasloužené; hráči, jimž chci
tímto poděkovat, odehráli zápasy možn
na maximum svých možností. Jarní odvety pro náš tým budou dobrou výzvou již
v tom smyslu, že kromě jasně vedoucího
Věteřova a na paty mu dýchajících Lužic máme za sebou mužstva, která jsou
na tom bodově podobně jako náš ko-

lektiv.
Malá číselná rekapitulace: 5 vítězství,
2 remízy a 6 proher, skóre 29:29, 17 bodů.
Na podzim se v soutěžních zápasech
představilo – na IV. třídu možná rekordních – 21 hráčů. Brankáři: Jan Šimčík
(2 zápasy), Martin Zelenka (7 zápasů/
1 vstřelený gól), Milan Kopecký (4); hráči v poli: David Ryba (13 zápasů), Milan
Peška (5 zápasů/1 gól), David Jedounek
(5/1), Milan Donátek (13), Milan Ovesný
(11/1), Milan Sležek (6), Štěpán Žáček
(5), David Čech (12/1), Pavel Bilíček
(13/1), Marek Bilíček (7), Tomáš Zedník
(6/3), Josef Donátek (8/2), Tomáš Hajný (9/6), Martin Pazdera (7/2), Roman
Jakubíček (13/9), Miroslav Vavřík (6 /1),
Petr Putna (6), Libor Putna (10).
V sobotu 7. července 2014 byl sehrán
tradiční turnaj O pohár starosty obce
Vřesovice, který díky fotbalovému umu
a myšlení ovládl zaslouženě tým Bombarďáci Hodonín, druhé místo obsadil
Sokol Domanín a domácí Sokol Vřesovice skončil třetí; po výsledcích Hodonín–Domanín 6:0, Vřesovice–Domanín
2:3 a Hodonín–Vřesovice 2:0.

Fotbalový tým sezony 2014/2015

Zápas s Lužicemi

2/2014

Následující víkend se náš tým zúčastnil podobného turnaje v Hodoníně na
hřišti NESYTu. Zde jsme opět dovršili
naše snažení třetím místem. Zúčastnili
se jej aktivně současní i bývalí, nestárnoucí: Libor Pazdera, Štěpán Macúch,
Milan, Josef a Josef (st.) Donátkové, Jan
a Ivan Hegrové, Milan Peška, Josef Skalka, Roman a Martin Jakubíčkové, Libor
Zdeněk, Lukáš Molek, David Jedounek,
Libor Putna a Milan Kopecký.
Všem sokolům patří rovněž díky
za přípravu i průběh hodů v měsíci říjnu.
A pro úplnost ještě výsledek tradičního
hodového klání: Vřesovice sever – Vřesovice jih 7:9.
V neděli 28. prosince se na kurtě
s umělým povrchem pod zdejší školou
uskuteční turnaj v malé kopané. V měsíci lednu roku 2015 bude mít TJ Sokol
Vřesovice pravidelnou výroční hodnotící schůzi a ve stejném měsíci bude
pořádat i ples sportovců.
Rád přeji všem klidné vánoční svátky
i konec roku, hodně zdraví a pohody
do roku 2015, ať je pro vás příjemný,
nadějný a úspěšný.

Zápas se Svatobořicemi B

Zápas s Věteřovem
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Historický úspěch
vřesovických hasičů

Michal Skalka

Je to tady, dámy a pánové! Dne 31. srpna 2014 zaznamenal tým Vřesovic své
historicky první vítězství v Autorenova
Grand Prix Hodnonín!!! Nejprve ovšem
zrekapitulujme, co vše tomu předcházelo. Jak jsem již psal v prvním čísle tohoto
roku, první polovina sezony pro nás začala velice slibně. Se závody v Petrově,
kde jsme bodovali na čtvrtém místě
s časem 17,82 sekund, se sezona přehoupla do druhé poloviny. Drželi jsme
se na druhém místě v těsném závěsu
za Pasohlávkami. Následoval důležitý
víkend, který mohl o zisku titulu mnohé
napovědět. V sobotu jsme sice v Rohatci
předvedli výkon s několika chybami,
ale i tak výsledný čas 18,04 s stačil na

V sobotu 15. listopadu 2014 se uskutečnil první ročník
galavečera požárního sportu okresu Hodonín.

Vřesovičtí hasiči v Hrubé Vrbce

2. místo a vzhledem k tomu, že „Pasec“
zaváhal na koši a pokus nedokončil, poprvé jsme se posunuli na celkové první
místo. Bohužel neděle zase nepřála nám,
kdy po další výrazné chybě na sání jsme
v Hroznové Lhotě nepředvedli konkurenceschopný čas a „Pasec“ nás opět
předběhl. Následovaly další závody
v Prušánkách, kde se nám s krásným
časem 17,50 s povedlo zvítězit, ale také
další domácí zklamání – opět se potvrdilo, že doma se prostě nevyhrává.
Chuť jsme si ovšem spravili při extralize
v Pasohlávkách, která byla započítávána i do seriálu GP Hodonín. Na start
se jako první postavil „Pasec“ a dosáhl
slušného času 17,17 s. V tu chvíli nám
6

nezbývalo nic jiného než se dostat před
ně. V opačném případě by to znamenalo ztrátu veškerých nadějí na titul.
A nemožné se stalo skutečností! Po heroickém výkonu se zastavila časomíra
na čase 17,16 s. Ovšem naděje netrvala
dlouho. Následující týden jsme to totálně
zpackali v Hrubé Vrbce a myšlenka na
titul byla už jen utopií. Předposlední
závod GP Hodonín se konal 30. srpna
ve Vacenovicích. Šli jsme na start mezi
prvními. Útok se nám nevyvedl a po
chybách jsme skončili s časem 18:96 s.
Pasohlávkám se pokus nepovedl vůbec
a stáhli jsme je na 6 bodů. Velká nad
Veličkou 31. srpna: Zrádný velický asfalt
nepřinesl příliš štěstí a časomíra se za-

stavila na hodnotě 18:53 s. „Pasec“ opět
zkazil. V tu chvíli jsme potřebovali,
aby se mezi nás a Pasohlávky dostaly
ještě dva týmy, což se nakonec podařilo
a my mohli slavnostně bouchnout lahve
šampusu, protože jsme se stali mistry
okresu Hodonín pro rok 2014!
Závodění už bylo dost, ještě se podíváme na naše další aktivity, mezi které
– pochopitelně vedle úklidu hasičky –
náležela v prvé řadě organizace hodů.
V následujícím roce se budeme znovu
podílet na fašaňku, uspořádáme sběr železa a znovu nás čeká GP Hodonín. Naše
sportovní snažení můžete zhlédnout na
internetových stránkách youtube.com,
kde stačí do vyhledávače napsat SDH
Vřesovice 2014. Také bych rád poděkoval celému družstvu za vzorný přístup
a obrovské nasazení, technické podpoře
i našim fanouškům, kterých bylo vždy
u dráhy víc než dost. A vřesovickým
občanům přeju poklidné vánoční svátky
a pevné zdraví v novém roce.

Závod v Dubňanech
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Muzeum v Podchřibí a
Komunitní centrum Vřesovice

Martina Sendlerová

Slavnostní otevření muzea
V neděli 5. října bylo slavnostně otevřeno Muzeum v Podchřibí – Komunitní centrum Vřesovice, jehož součástí
je také Památník vřesovického rodáka
Oldřicha Pechala. Projekt muzea a komunitního centra byl spolufinancován
Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci
osy IV LEADER při Místní akční skupině Kyjovské Slovácko v pohybu. Dotace umožnila kromě zřízení expozice
provést také nezbytné opravy chátrající
budovy Na Palatě. Byla zrekonstruována
střecha, včetně zateplení, v obou velkých
místnostech byly položeny nové podlahy
z masivu; úpravy prodělalo i sociální

zařízení, celý objekt byl vyčištěn, nově
vymalován, osvětlen a prováděly se další
drobné úpravy.
Nad slavnostním otevřením převzal
záštitu předseda vlády České republiky
Bohuslav Sobotka. Vzhledem k vrcholící předvolební kampani se nemohl
zúčastnit. Omluvil jej vedoucí oddělení
jeho sekretariátu Petr Šelepa a pozdravil přítomné premiérovým jménem.
Slavnostního otevření se zúčastnila
řada dalších významných hostů. Byli
zde především potomci nebo příbuzní
těch, jichž se příběh Oldřicha Pechala
tragicky dotkl. Za všechny jmenuje Jiřího Dunděru a Lýdii Cejpovou z Kyjova,

Petr Šelepa, vedoucí Oddělení sekretariátu předsedy vlády

Pechalovu neteř Jiřinu Vaculíkovou
z Vřesovic a praneteř Hanu Slabou
z Horní Moštěnice s rodinami. Nescházeli samozřejmě představitelé sousedních
obcí; příležitost si nenechali ujít historici
jako Vojtěch Šustek z Archivu Hlavního
města Prahy, Jan Břečka z Moravského zemského muzea a mnozí další, až
z Německa například přicestoval historik Helmut Teufel.
Poměrně vysoká návštěvnost i zájem
médií o muzeum napovídají, že se podařila mimořádná věc, kterou se Vřesovice
výrazněji zapíší na mapu České republiky, a to nejen turistickou, ale i kulturní.

Jeden ze vzácných hostí, lékař Jiří Dunděra z Kyjova

Slavnostní otevření hudebně doprovázela cimbálová muzika Hora Jaroslava Cveka z Osvětiman

2/2014
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Náplň muzea
Jádro muzea tvoří Památník Oldřicha
Pechala. Je zde celkem devět panelů, které mapují jeho život a osudy – počínaje
dětstvím stráveným ve Vřesovicích přes
vojenský výcvik a operaci Zinc až po tragický konec. Další panely jsou a budou
věnovány dějinám obce a mikroregionu
Podchřibí. V současnosti jsou zde například instalovány panely věnované
národopisné problematice (fašaňk, hody,
dožínky), v prvním čtvrtletí roku 2015
přibudou panely o dějinách Vřesovic.
Je zde také panel s rekonstruovanými
historickými mapami obcí Podchřibí
z 19. století, jež vznikly díky grantu
v rámci programu spolupráce Akademie
věd České republiky s regiony. Expozice
muzea se bude dále doplňovat a obměňovat; jsou zde k dispozici i skleněné
vitríny pro umístění artefaktů. Autorem
koncepce i libreta expozice a všech textů
na panelech je historik Milan Řepa.

Pohled do expozice muzea

Ovevírací doba
Muzeum bude možné navštívit po
předchozí, pravděpodobně většinou telefonické domluvě s obecním úřadem.
Muzeum bude otevřeno při příležitosti
společenských akcí ve Vřesovicích, jako
jsou zejména turistické pochody a hody.
Předpokládáme, že během hlavní turistické sezony (tj. květnové, červnové
a zářijové víkendy a celé prázdniny) bude

na muzeu vyvěšeno telefonní číslo toho,
kdo bude „mít pohotovost“, a bude tak
k dispozici zájemcům o prohlídku muzea.
Nejbližším termínem, kdy bude
muzeum otevřeno, je Nový rok, tedy
1. leden, u příležitosti turistického výšlapu Novoroční čtyřlístek. Při této příležitosti také plánujeme výstavu betlémů.

Obracíme se na vás na všechny s prosbou
o zapůjčení betlému, ať už papírového,
dřevěného nebo z jiných materiálů.
Vy, kteří byste chtěli svůj betlém
vystavit dne 1. ledna v muzeu, volejte
prosím na číslo 608254582. Děkujeme
a těšíme se 1. ledna od 13.00 do 17.00
hod. v muzeu.

z ptačí perspektivy“, jejímž autorem je
vřesovický občan Pavel Křížka. Tuto
výstavu budete moci ještě zhlédnout
v rámci turistického výšlapu na Nový
rok. Také výstavy se budou obměňovat;
plánujeme například výstavy výtvarných prací žáků zdejší školy a školky
nebo vřesovických a jiných výtvarníků.

Pokud vlastníte nějakou zajímavou sbírku či máte tip na zajímavou výstavu, můžete se o ni právě v komunitním centru
podělit s ostatními. Obec také zakoupila
do komunitního centra pingpongový
stůl, který by měl sloužit ke sportovnímu
vyžití vřesovických dětí.

Smysl komunitního centra
Komunitní centrum je určeno pro
setkávání vřesovických občanů všech
generací; mělo by v prvé řadě sloužit
zdejším spolkům a zájmovým sdružením. Nabízí rovněž prostor pro různé
výstavy – první byla zřízena u příležitosti otevření muzea. Jedná se o výstavu
fotografií nazvanou „Chřiby (nejen)

Podzimní dětské dílničky aneb „My se nenudíme, raději si vyrábíme“
První a hned poměrně hojně navštívenou akcí, která proběhla v komunitním
centru, byly podzimní dětské dílničky
v sobotu 25. října. Pro nejmladší vřesovické občany je připravily Veronika Svobodová a Lucie Kršňáková a organizačně
pomáhaly zajistit „Babule“. Své výtvarné
schopnosti si sem přišli zkusit i žáci ze
zdejší speciální základní školy, praktické
školy a dětského domova. Děti zhotovily
8
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mnoho hezkých výrobků, což
můžete posoudit na fotografiích. Protože se akce vydařila
a všichni byli spokojení, rádi
bychom dílničky provozovali
i nadále a třeba i pravidelně. Těšíme se v lednu nebo
v únoru.

Uctění památky
17. listopadu 1939
Naše muzeum v listopadových dnech
navštívila početná skupina zastupitelů a obyvatel z Kyjova spolu s kyjovským starostou Františkem Luklem,
aby uctili památku Oldřicha Pechala.

Čaj o páté pro dříve narozené
V pátek 12. prosince proběhl ve vřesovickém komunitním centru první
Čaj o páté, určený především dříve
narozeným občanům. Akci uspořádala
Obec Vřesovice ve spolupráci se Spolkem Babule. Podával se punč, Zuzana
Dohňanská předváděla, jak lze různý-

mi způsoby zhotovit vánoční výzdobu.
Publikum se shodlo, že by bylo dobré
pořádat čaj o páté v zimních měsících,
a padaly také konkrétní návrhy na jejich
obsah – přednášky z historie Vřesovic,
ochutnávky, besedy o vaření (zejména
jak se vařilo dřív), o houbách, sběra-

telství, národopisu (zvláště krojích)
a jiné. Další schůzka byla naplánována
na pátek 16. ledna (samozřejmě opět
o páté) s krátkou přednáškou z dějin
Vřesovic okořeněnou ochutnávkou
klobás, zelí a čalamád.

Babule
Marie Žáčková

Podobně jako v předchozích letech
spočívalo i letos těžiště činnosti sdružení
Babule v pořádání nebo spolupořádání
společenských akcí. V druhé polovině
roku 2014 to byla především červencová
Letní noc ve filmovém stylu, zářijová
Beseda u cimbálu, říjnové hody a na
sklonku roku vánoční výstava a mikulášská obchůzka. Členky se výrazně
podílely na slavnostním otevření muzea
a komunitního centra – uklízely, pomáhaly s instalací expozice a zhotovily
občerstvení. Chtějí se dále věnovat
chodu komunitního centra; připravily
podzimní dílničky pro děti a spolupracovaly s obcí při prosincovém čaji o páté
2/2014

Hvězdy letošní filmové noci
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pro seniory.
Nadále podporujeme Vřesovjánek;
vznikl ostatně z naší iniciativy a vedou
ho členky našeho spolku. Pomáháme
mu i finančně; letos jsme například vyčlenily z našeho rozpočtu pět tisíc korun
jako příspěvek na kroje. Jsme členkami

Smíšeného pěveckého sboru Vřesovice
a spolupracujeme i s ostatními vřesovickými spolky.
Ve svém úsilí neustaneme ani v roce
2015. Vedle tradičních akcí uvažujeme
o některých novinkách, například o koštu – to budeme projednávat na výroční

Program „cimbálky“ zpestřilo vystoupení
folklorního souboru z Nivnice…

schůzi, která se uskuteční 10. ledna 2015.
Děkujeme těm, kdo nás podporují
– obci, sponzorům a vůbec všem příznivcům. Přejeme všem klidný konec
roku 2014 a hodně úspěchů v tom následujícím.

… i historky Iva Šmoldase.

Na letošní „cimbálce“ hrál soubor Mišuňk

Vánoční výstava

Babule pomáhaly s instalací expozice muzea…

… a také raut při slavnostním otevření byl jejich dílem.
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Lidová písnička - do srdce cestička
Gabriela Kabrnová

Smíšený pěvecký sbor z Vřesovic
a okolí se schází od ledna 2013 v klubovně Babulí. Zpíváme z Kyjovských
zpěvníků Jury Petrů i Hudců z Kyjova,
ale začali jsme i s českými písničkami.
Neznáme noty, nemáme žádné hudební
vzdělání, ale zpíváme rádi a je nám hned
veseleji na světě. Jak se nám daří, jste
mohli posoudit na besedě u cimbálu
v září nebo při vystoupení v Boršicích, což je pravidelná akce, pořádaná
sborem Boršičané z Boršic u Blatnice
p. sv. Antonínkem. Uvítáme další členy
a členky – kdo si rád zazpívá a má smysl
pro humor, je vřele vítán.
http://gabinakab.zonerama.com
http://borsicane.cz
www.nivnicka.cz

VÝZVA SMÍŠENÉHO SBORU VŘESOVICE
Vyzýváme občany a občanky obce Vřesovice k aktivní účasti na Slováckém roku ve dnech 13.–16. srpna 2015 v Kyjově.
Nachystejte kroje a přijďte si procvičit paměť při písničkách z Kyjova
a okolí.
Pravidelný nácvik zaměříme i na základní tance; a to nejpozději
od května 2015.
Obnovíme tradiční účast naší obce na této významné kulturní akci
Kyjovska v krojovaném průvodu obcí.
http://www.slovackyrok.cz/

Vřesovjánek
Jitka Skalková, Helena Havránková

V současné době sdružuje Vřesovjánek
jedenáct dětí, se kterými jsme připravily nové vánoční pásmo. Vy, kteří jste
nás ještě neviděli, přijďte se podívat 21.
prosince 2014 na zpívání u vánočního
stromu na vřesovické návsi.
Náš soubor se snažíme vést formou
her a písní doprovázených hudebními
nástroji. Rády bychom uvítaly nové
členy, kteří se mohou nezávazně přijít
podívat na zkoušky, a to každé úterý od

2/2014

17:30 do 18:30 na obecním
úřadě. Velký dík patří panu
Vladimíru Kabrnovi, který
naše vystoupení doprovází
na harmoniku.
Z a Vřesov já nek vá m
přejeme krásné prožití vánočních svátků a pohodu
v novém roce 2015.
Vystoupení Vřesovjánku na Vánočním koncertu ve Vřesovicích 13. prosince 2014
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Školka
Martina Švecová

V letošním školním roce 2014/2015
bylo v Mateřské škole Vřesovice zapsáno
rekordních 23 dětí. Po adaptačním měsíci září se školní rok rozběhl na plné obrátky. Letošní třídní vzdělávací program
jsme nazvali výstižně: „Dobře je nám na
světě!“ Tímto heslem se snažíme řídit.
Jsme zastánci teorie, že je lépe hledat
způsob, jak věci uskutečnit, než hledat
důvody proč ne.
V předškolním období je nesmírně
důležité, aby měly děti možnost setkávat se s modelem chování založeném
na lidské otevřenosti, vstřícnosti, ale
i v určitých hranicích. Takovou příležitost získávají děti právě v mateřské
škole. Stávají se součástí prostředí, kde
se mohou naplno projevit, a seznamují se
s prvními společenskými pravidly i zásadami slušného chování. Poznávají nové
věci, jsou součástí vrstevnických vztahů,
kooperace a poměrně velkého společně

prožitého časoprostoru, který sdílíme
a v němž navzájem komunikujeme.
To všechno slouží postupnému formování morálního i hodnotového žebříčku
dětí v jejich životě. Celá etapa dítěte
v mateřské škole, zpravidla do šesti let,
je velmi významná. Všechny oblasti
předškolního vzdělávání poskytují
předpoklad pro to, aby se rozvíjely kompetence dětí s ohledem na jejich individuální potřeby. Aktivity, které dětem
v mateřské škole nabízíme, nabývají na
pestrosti. Některé jsou již tradiční, jiné
zcela nové. Přesvědčte se prosím sami
prostřednictvím fotografií.

Podzimní dýňování

Otevírací doba:

20. – 21. 12. 2014 od 14.00 hod.
26. – 30. 12. 2014 od 13.00 hod.
31. 12. 2014 od 11 do 16.00 hod.
1. 12. 2015 od 12 hod.
2.LANO
1. -–preventivně
4. 1. 2015
od 14.00
hod.Alena Vlková
terapeutický
projekt,

Jahůdkování

Slavnostní otevření zahrady

Plán kulturních a společenských akcí ve Vřesovicích
pro první pololetí roku 2015
24. 1. 2015 - Ples sportovců
14. 2. 2015 - Fašaňk
28. 2. 2015 - Ples Obce Vřesovice
6. 3. 2015 - Ples ZŠS a PrŠ a DD Vřesovice
12. 3. 2015 - Ples Mysliveckého sdružení Vlast Ježov
Duben - Velikonoční výstava
30. 4. 2015 - Stavění máje
Červen - Dětský den
27. 6. 2015 - Letní noc s V. S. P. Bandem

Plánované akce:

Nejlepší moravský svařák
Den thajské kuchyně
Karibské rumy za bezva ceny
Dětské menu
Čočko den

Otevírací doba:

20. – 21. 12. 2014 od 14.00 hod.
26. – 30. 12. 2014 od 13.00 hod.
31. 12. 2014 od 11 do 16.00 hod.
1. 12. 2015 od 12 hod.
2. 1. – 4. 1. 2015 od 14.00 hod.

Plánované akce:

Nejlepší moravský svařák
Den thajské kuchyně
Karibské rumy za bezva ceny
Dětské menu
Čočko den
Speciální akce 20. 12. 2014 – 4. 1. 2015:
Vánoční dárek pro každého ke každé
objednávce nad 100 Kč!*

*Více na: www.bike-park.cz
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Škola
Alena Kolajová

I v letošním školním roce byli všichni žáci a učitelé naší školy zapojeni do
projektu EU peníze školám – Moderní
výuka. Tento projekt pomohl realizovat
aktivity, na které bychom za běžných
okolností neměli prostředky. Za finanční pomoci Nadačního fondu Kopretina
uskutečnila škola pro žáky hipoterapie,
canisterapie a fyzioterapie. Tyto terapie prováděly terapeutky ze Sdružení
Piafa Vyškov. Velmi kladně hodnotíme
celkový vliv terapií na žáky. Rozvinula se jejich samostatnost. Pozitivně se
rozvinula fyzická, psychická a sociální
pohoda žáků. Fyzioterapeutická péče
byla poskytována ve formě individuální
terapie.
Škola i letos nabízela volnočasové aktivity formou zájmových kroužků. Žáci
mohli navštěvovat tyto zájmové útvary: sportovní hry, výtvarné odpoledne
a keramický kroužek, taneční kroužek,
malování na hedvábí. Pedagogové organizovali výstavy a vernisáže, na kterých
se vystavovaly výtvarné práce dětí.
Další dlouhodobý projekt nese název
Děti dětem. Na realizaci tohoto projektu se podílí naše škola a ZUŠ Kyjov.
V rámci tohoto projektu se pořádají výstavy výtvarných prací žáků a vernisáže
v Galerii MÚ Kyjov, divadelní představení a podobně. Žáci školy pod vedením
M. Jarošové Horákové nacvičili divadlo
O Budulínkovi, které hudebně doprovodili učitelé ZUŠ Kyjov. V rámci společného projektu Děti dětem je zhlédli
i studenti Gymnázia a SZSŠ Kyjov.
Již tradičně zorganizovala naše škola
sportovní soutěže žáků základních škol
speciálních a základních škol praktických z našeho okresu. V naší škole se
uskutečnil turnaj ve florbalu a v okolí
chaty Radost proběhla soutěž Vřesovská
střelka. I v tomto školním roce naši žáci
navštívili kulturní akce. Mezi nejpopulárnější patří preventivně výchovné
pohádky Hodonínského maňáskového
divadla.
V rámci EVVO (Environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta) tradičně
spolupracujeme s Mysliveckým sdružením Vlast Ježov, pořádáme besedy
s CHKO Bílé Karpaty. Ve škole realizujeme také ekologický projekt Poznáváme
2/2014

a chráníme naši Zemi. Žáci se seznamují
s problematikou ekologie, spolupracují
s pracovníky VIS Bílé Karpaty. Pod záštitou ministerstva školství probíhá projekt Recyklohraní; jde o soutěž, jejímž
cílem je sběr baterií a elektrospotřebičů.
Ve škole se dále plní dlouhodobý projekt
Rok aneb Radostné oči kluků a holek.
Tento projekt se skládá z krátkodobých
projektů Barevný podzim, Zimní putování aneb od sv. Martina po masopust
a projekt Vítání jara.
Chci poděkovat starostovi obce Liboru
Pazderovi, zastupitelům, Klubu českých
turistů – a jmenovitě Miroslavu Vaculíkovi –, spolku Babule a všem občanům

Vřesovic za podporu, kterou věnují našemu zařízení. Těšíme se na další spolupráci a všem přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok.

Divadelní představení O Budulínkovi

Hipoterapie

V sobotu 13. prosince uspořádala škola společně s Obecním úřadem Vřesovice Vánoční koncert.
Vystoupily na něm mimo jiné i pěvecké soubory Tetky z Kyjov a Paníháj z Moravan.
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Klub českých turistů
Miroslav Vaculík

Zájezd na Floru Olomouc
Klub českých turistů Vřesovice uspořádal v sobotu 26. dubna 2014 jednodenní autobusový zájezd na výstavu FLORA
Olomouc. Účastníci zájezdu navštívili
výstaviště, kde se konala Mezinárodní
výstava květin, veletrh zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb pro zahradníky a zahrádkáře a také prodejní trhy

květin, okrasných dřevin a zahradnického sortimentu. Závěr zájezdu patřil
prohlídce města Olomouce s unikátními
památkami – orlojem, morovým sloupem a jinými. Každý účastník zájezdu
(celkem jich bylo 48) obdržel dárek od
KČT Vřesovice.

Zájezd do Adamova a okolí

děkuje hostům za přízeň v roce
2014 a přeje všem dobrý rok 2015.
Chce k tomu přispět kvalitními
nápoji a jídly i přátelskou obsluhou
a samozřejmě také různými akcemi.
Ještě na konci letošního roku
pořádáme:
26. prosince Kulečníkový turnaj
31. prosince Silvestrovský guláš

Klub českých turistů Vřesovice uspořádal v sobotu 6. září 2014 jednodenní
autobusový zájezd do Adamova a okolí.
Program zájezdu byl turisticky zajímavý
a pestrý. Účastníci (celkem 40) navštívili
chrám Panny Marie ve Křtinách, jeskyni
Výpustek. Prohlédli si archeologické naleziště Býčí skála, technickou památku
Františčina huť a město Adamov. Závěr
zájezdu patřil prohlídce Nového hradu
u Adamova.

Pro příští rok plánujeme suši,
svíčkovou a řadu dalších akcí.

Vřesovský výšlap - Za krásami podzimu
Za krásami podzimních Chřibů zamířilo v sobotu 27. září 2014 z Vřesovic
332 příznivců pěší turistiky a také cykloturistiky ze 71 obcí a měst Moravy, Čech,
Slovenska a Německa. Vřesovický odbor Klubu českých turistů připravil pro
12. ročník Vřesovského výšlapu celkem
čtyři značené trasy od osmi do třice-

Restaurace Ozdravovna U Sirotků

ti kilometrů. Podle mapky s popisem
trasy mohli turisté zavítat na zajímavá
místa v okolí naší obce a Chřibů. Každý
účastník obdržel pamětní list a dárek.
V cíli byli oceněni zlatou medailí a věcnou cenou nejmladší účastník turistické
akce Veronika Tománková z Brna, nejstarší Vojtěch Rosůlek ze Starého Města

Otevírací doba:
Od 22. 12. do 1. 1. máme otevřeno
každý den s výjimkou:
středa 24. 12. zavřeno
čtvrtek 25. 12. zavřeno
čtvrtek 1. 1. zavřeno
středa 31. 1. otevřeno do 20 hod.

a nejvzdálenější Thomas Schädlich
z Německa. Jako nejpočetnější rodina na
akci byla oceněna rodina primáře Evžena Frice z Těmic. Akce se započítávala
do soutěže O zlatého turistu 2012–2016.
Nejpočetnější výpravy přišly z Vřesovic,
Kyjova, Brna, Svatobořic a Ježova. Největší zájem byl o trasu 12 km, na kterou
se vydalo 128 účastníků. Turistickou
akci svojí účastí podpořil také první
radní Jihomoravského kraje Jiří Janda
s manželkou a řada jiných hostů. Účast
více než tři sta turistů všech věkových
kategorií svědčí o tom, že tato kvalitně
připravená turistická akce je dobrou
propagací celé naší obce. Odměnou byly
i pěkné zážitky z akce a setkání s přáteli
turistiky.
Přeji Vám klidné a láskyplné vánoční
svátky, pevné zdraví a krásná setkání
třeba při turistice, a to již 1. ledna 2015
na 12. ročníku „Novoročního čtyřlístku“.
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Úpěchy vřesovických pěstitelů
Vřesovičtí pěstitelé výrazně uspěli
se svými destiláty v letošním, již dvanáctém ročníku prestižního Jelínkova
vizovického koštu. Hned šest se dostalo
do první stovky z celkového více než
tisíce přihlášených vzorků. Na celkové
páté příčce se umístil Josef Peška se slivovicí (celkově 4. v kategorii slivovice),
na 12. místě Josef Havelka s oskerušovicí
(celkově 2. v kategorii ostatní destiláty),
na 26. místě Milan Řepa s třešňovicí,
na 49. a znovu na 55. Josef Skalka se

slivovicemi, na 72. Miroslav Vaculík
s třešňovicí a na 80. Vratislav Mynář rovněž s třešňovicí. Vřesovičtí pak ovládli
kategorii třešňovice: M. Řepa skončil na
2. místě, M. Vaculík na 5.–8. a V. Mynář
na desátém místě.
Miroslav Vaculík se s třešňovicí prosadil i na Floře Olomouc – byla vyhodnocena jako nejlepší třešňovice. Zlatou
medaili získal ještě za hruškovici a jeho
manželka za jablkovici.

Co nového s Klimentkem?
Tomáš Sedláček

Letošní rok přinesl zásadní posun
v přístupu k národní kulturní památce
Hradisko sv. Klimenta, které všichni
známe pod zlidovělým názvem „Klimentek“. Aktuální stav, využití a přístup
ke Klimentku je od poloviny devadesátých let srovnatelný s osudem kdejaké
tábornické osady včetně tábořiště a řady
odpadků zakopaných v okolí pod listím.
A nejen proto vyvolává jeho osud často
zjitřené emoce. Klimentek je také jednou z nejhůře přístupných národních
kulturních památek u nás, což si během
letošního blátivého roku vyzkoušely
stovky návštěvníků.
Dobrou zprávou pro všechny však je,
že v letošním roce byly položeny základní kameny pro navrácení důstojnosti
a prospěšnosti tomuto unikátnímu
historickému místu. SPHK (Sdružení
Přátel Hradiska sv. Klimenta – se sídlem
ve Vřesovicích) se podařilo letos v září
v Osvětimanech uskutečnit odborné
sympozium za účasti více než 30 odborníků z České republiky a Slovenska.
Cílem akce bylo zmapování aktuálních a objektivních informací o stavu
Klimentku a odborné posouzení, jak
postupovat při jeho ochraně a využití.
Na závěr bylo vypracováno společné
memorandum, které poukazuje zejména na potřebu dalších archeologických
průzkumů i odstranění vegetačního
krytu na lokalitách. Sympozium bylo
vyvrcholením přeshraničního mikro2/2014

projektu „Tajemná místa Velké Moravy
opět promlouvají“, který byl realizován
ve spolupráci se slovenským sdružením
Posledných desať z Brezové pod Bradlom
a byl finančně podpořen Evropským
fondem regionálního rozvoje v rámci
Euroregionu Bílé Karpaty. Veškeré
informace včetně oficiálního sborníku
sympozia jsou nyní všem k dispozici na
webových stránkách www.klimentek.cz.
Je dobře, že zájem o posílení významu
této lokality projevili i někteří přední
zástupci místní samosprávy, jako například starosta Kyjova František Lukl,
který na odborném sympoziu sám před
odborníky vystoupil, nebo starosta Vřesovic Libor Pazdera, který se akce osobně zúčastnil. Všem, kteří podpořili naše
letošní snažení, patří vřelé poděkování.
A nejen jim. Činnost SPHK je jen malým
krokem v péči o Klimentek. Je zde řada
dalších lidí, skupin, organizací či spolků,
které z vlastní dobré vůle pečují o toto
místo. Všem patří upřímné poděkování.

Při otevření naučného chodníku Starý hrad – Branč na Slovensku
(s naučnou tabulí o Klimentku)
provázely účastníky sychravé a nehostinné podmínky.

MARIE ČTE DĚTEM
Určeno čtenářům i nečtenářům.
Hledáme mámy, táty, babičky
a dědečky, kteří chtějí číst dětem,
protože číst se má a čtení pomáhá.
O oživení čtenářství a s tím spojených aktivit usilovala už dříve naše
milá paní Zdeňková. Bohužel však
svůj nápad nestačila realizovat.
Chtěli bychom tedy její iniciativu
oprášit, proto název Marie čte
dětem. Chtěli bychom společně číst,
vyprávět si o knížkách a třeba si je
i vzájemně půjčovat a vyměňovat.
Poprvé budou číst našim dětem
za babičky Libuška Donátková
a za mámy Martina Sendlerová.
Bedlivě sledujte vývěsku před obecním úřadem, kde bude upřesněn
termín konání. A nezapomeňte si
s sebou vzít do Komunitního centra
Na Palatě svoji oblíbenou knížku!

Odborné sympozium v Penzionu Malovaný, Osvětimany, září 2014
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