Vřesovický

Zpravodaj

2/2016

Blíží
se Vánoce a pravé
kouzlo Vánoc není v nakupování drahých dárků, neshodách,
stresu a nervování. Kouzlo Vánoc je
v lásce, přátelství, porozumění. Už ze slova
Vánoce vychází kouzlo, které si podmaňuje
lidská srdce. I lidé bez vyhraněné víry, pro které
betlémský příběh nemá hlubší obsah, slaví vánoční svátky a uvažují, kam by mohli vyslat nějaký
paprsek radosti.
Přejeme Vám všem, vážení spoluobčané, abyste v kruhu svých blízkých a přátel našli tento paprsek a rozdávali mezi sebou lásku,
úsměv a štěstí a vážili si jeden
druhého.

Do nového roku Vám všem
přejeme pevné zdraví a porozumění.

obec informuje

Zasedání ZO Vřesovice
Výpis ze zasedání ZO Vřesovice
11. 8. 2016

Výpis ze zasedání ZO Vřesovice
6. 10. 2016

Usnesení č.144

Usnesení č. 151
Veřejnoprávní smlouva s městem Kyjovem – bylo

Výběr firmy Chemgarden s cenovou nabídkou
174.845 Kč – bylo zastupitelstvem obce Vřsovice
schváleno.

zastupitelstvem obce Vřesovice schváleno.

Usnesení č. 145

Usnesení č. 152
ZO Vřesovice schvaluje k opravě cesty firmu MVB

Starosta byl pověřen podpisem smlouvy s firmou
Chemgarden s cenovou nabídkou 174.845 Kč na
výrobu altánu do Jasének – bylo zastupitelstvem
obce Vřesovice schváleno.

Usnesení č. 153
Zastupiteltsvo obce Vřesovice schvaluje finanční

Usnesení č. 146
ZO Vřesovice schvaluje přijetí dotace se SZIF na
opravu křížů v cenové výši 85.781 Kč – bylo zastupitelstvem obce Vřesovice schváleno.

Usnesení č. 147
Zastupitelstvo obce Vřesovice schvaluje dodatek
smlouvy č. 1 k opravě cesty v Kobylích dolech.

Usnesení č. 148
ZO Vřesovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích 3117/2, číslo smlouvy
1030029937/001.

LINE v celkové částce 374.404 Kč – bylo zastupitelstvem obce Vřesovice schváleno.

podílení se obce Vřesovice na vytvoření projektu
naučné stezky v Mikroregionu Podchřibí ve výši
32.900 Kč. – bylo zastupitelstvem obce Vřesovice
schváleno.

Usnesení č. 154
Zastupitelé pověřují starostu, aby oslovil okolní firmy na opravu střechy obecního úřadu, zda by tyto
firmy vytvořily finanční nabídku na tuto opravu.

Usnesení č. 155
Usnesením č. 155 zastupitelé berou na vědomí

vyjádření kontrolního výboru, o kterém informoval
pan Hradil.

PLÁN AKCÍ v prosinci 2016 a v prvním pololetí roku 2017 ve Vřesovicích
22. 12. 2016
30. 12. 2016
31. 12. 2016
1. 1. 2017
21. 1. 2017
28. 1. 2017
18. 2. 2017
25. 2. 2017
3. 3. 2017
4. 3. 2017
25. 3. 2017
8. 4. 2017
6. 5. 2017
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v 17. hodin – Zpívání u vánočního stromu
předsilvestrovský turnaj ve fotbale
od 14. hodin – Silvestrovský guláš
KČT – Novoroční čtyřlístek okolo Vřesovic
Sokolský ples
KČT – výroční schůze
Obecní ples
Fašaňková obchůzka
Školní ples
KČT – Zimní přírodou
Myslivecký ples
Velikonoční výstava
KČT – Putování Moravským Slováckem – toulavý kočárek

Pasivní místo odpočinku v Jasénkách
a výsadba stromů
Díky finanční podpoře ze SZIF jsme v Jasénkách
vybudovali nový altán s posezením sloužící k odpočinku a také k relaxu v přírodě. Za podpory Kyjovského Slovácka v pohybu v programu „Stromy
s pamětí“ děti ze zdejší školky před altánem zasadily 2 stromy – lípu a moruši.

obec buduje

Obec Vřesovice buduje

Nové vybavení obecní knihovny
regály, nábytek, stolky se židlemi, notebook.
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obec buduje

Nové dětské a workoutové hřiště
Dne 2. října 2016 v neděli proběhlo oficiální otevření nového dětského a workoutového hřiště ve Vřesovicích.
Obci Vřesovice chybělo pořádné hřiště, kde by se
mohly „vyřádit“ jak děti, tak i dospívající mládež.
Jedno hřišťátko se třemi malými herními prvky se
v obci nachází, je součástí zdejší mateřské školy
a ze strany lidí a dětí nebylo skoro vůbec využívané. Proto se zastupitelé obce rozhodli nové hřiště
vybudovat v blízkosti fotbalového hřiště.

Hřiště pro děti do 12 let tvoří 5 herních prvků –
trojhoupačka, pružinové houpadlo, kolotoč, věž se
skluzavkou a tubusový prolézací pejsek.

Začali jsme si pohrávat s myšlenkou, když už
vybudovat hřiště, tak takové, aby zaujalo nejen naše
nejmenší, ale i dnešní mládež a starší generaci obyvatel. Workoutové prvky jsou právě takovým řešením.
V prvé řadě byl vypracován projekt na hřiště.
Celkové náklady na workoutové a dětské hřiště
činily 894 288 Kč. Z rozpočtu obce by bylo nemožné tuto částku za hřiště zaplatit, proto jsme

využili dotačních programů. V loňském roce 2015
jsme bohužel nebyli úspěšní při získání dotace,
podařilo se to až letos. Z Ministerstva pro místní
rozvoj se podařilo získat dotaci na workout ve výši
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379 201 Kč, z Jihomoravského kraje pak na dětské
herní prvky částka 190 000 Kč a od firmy Barum
Continental částka 30 000 Kč. Zbývající částka byla
doplacena z rozpočtu obce a to ve výši 295 087 Kč.

Workoutové hřiště – obdoba hřiště dětského, ale
vytvořena na parametry dospělých – tvoří 2 nerezové konstrukce – hrazdy, závěsná zařízení, lavička,
tyč, bradla, lezecká stěna – vše vyrobeno z pevných
materiálů. Tyto konstrukce napomáhají k rozvoji jak fyzické kondice (cvičení s vlastní tělesnou
vahou), tak ke smysluplnému trávení volného času
zejména u dospívající mládeže.
Jak se dá takové hřiště využít nám při oficiálním
otevření 2. 10. 2016 předvedli profesionálové – kluci
z Kyjova, kteří na těchto sestavách pravidelně cvičí.
Jejich základní posilovací a freestylové prvky nadchly každého, kdo se přišel podívat. Možnost zacvičit si a naučit se některé prvky přihlížející využili.
Dětské a workoutové hřiště je otevřeno denně
zdarma a je určeno všem generacím. Vážíme si
možnosti vybudovat u nás na vesnici tak ohromné hřiště, jsme vděčni MMR, JMK a firmě Barum
Continental za finanční podporu.

Jasénky

Jasénky se staly zajímavou výzvou pro vytvoření
zóny odpočinku, her, získávání informací, které
budou postupně nabízeny dětem, rodičům, prarodičům, ale i návštěvníkům naší vesnice.
K první proměně došlo v zarostlé části, s pracovním názvem „lesní učebna“. Měsíční likvidace
ostružin a šípků, stavební skládky a tlejícího dřeva

dala vzniknout malebnému koutku, který díky
stromům nabízí příjemný stín především v letních
měsících. Díky kytkám, možnosti posezení, ale
především kuchyňce a pískovišti se stává tento
koutek stále častěji vyhledávaným místem rodičů
s dětmi, babiček s vnoučaty, ale i dětí samotných.
Už první rok se lesní učebna prozářila barvami.

Za kytky, které se staly neodmyslitelnou součástí,
bychom chtěli poděkovat především babičkám z
naší vesnice, které darovaly různé druhy květin,
a které se postupně sázely na vznikající záhony.
Poděkování patří i manželům Křivonoskovým
ze zahradnictví v Žádovicích za bohatou nadílku
letniček a podzimních chryzantém.
První stavbou, na které se finančně podílela
obec je altán, který bude důležitou součástí přírodního dětského hřiště, ale taky odpočinkovým
místem turistů a cyklistů. V první části louky je do
budoucna plánován přírodní „amfiteátr“ posázený
různými druhy květin, bylin a keříků. Část kolem
altánu bychom rádi věnovali dětem a vyloženě

obec buduje

Před rokem byl znovu objeven krásný kout naší vesničky, Jasénky. Starší generace pamatuje tanečky, které se tady
pořádaly a kdo ví, třeba se časem podaří a tyto tanečky se do Jasének znovu vrátí.
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přírodním dřevěným dětským herním prvkům klády, prolézačky z kůlů, , ale i spoustou dalších
zajímavých prvků s možností schovávání, šplhání,
drah s překážkami, hmatovým chodníkem...
Rádi bychom postupně vybudovali ukázkovou
přírodní zahradu. Její součástí bude bylinková

zahrada se zajímavými kombinacemi rostlin a
stromů, ukázky výsadby plodin lépe odolávající
suchu i škůdcům. Hodně důležité budou prvky,
které ukážou možnosti zachytávání vody v zahradách a krajině, tak potřebné do nastávajících let
sucha. Pro zájemce alternativních forem léčení
by na nerušeném místě zahrady mohla vzniknout
léčebná pyramida.
V blízké době bychom rádi vybudovali dřevěný
domeček - přístřešek pro děti a dospělé, dinosauří
jeskyni a pro kluky malou autodráhu. Těší nás a
několikaměsíční zkušenost ukázala, že děti jsou v
mnohém stejné, jak před dvaceti, třiceti, padesáti

Všem ostatním Jasénky nabídnou krásné místo
k relaxaci, ke setkávání s přáteli a sousedy, ale i
možnosti nových informací.
Jasénky jsou součástí nauční stezky regiónu
Podchřibí začínající v Kelčanech. Na tuto stezku
postupně navážou další, tematicky zaměřené stezky pro děti i dospělé.
Zjara se připravuje výsadba stromů pod názvem:
„Děti, které sázely stromy.“ Přejeme si, aby děti
měly svůj strom, svého tichého společníka, který
je bude provázet i když vyletí z rodného hnízda.
Začíná vznikat zajímavé dílo. Čeká nás několik let práce a bude záviset na více faktorech,
jak rychle bude vše postupovat. Mnohého se dá
dosáhnout i díky šikovným rukám a umu lidí,
kterým na projektu záleží. Rádi bychom některé

částí budovali svépomocně a občas zorganizovali
nějakou brigádu. Každá přiložena ruka pomůže a
dílo urychlí.
Říká se, že existují místa, která mají svoji duši,
své genius loci. Jasénky mezi takové místa rozhodně patří.
Zuzana Dohňanská

Úprava terénu okolo šenku

lety, kdy jsme taky vařily z bláta a písku, taky se
máčely ve vodě a hledaly úkryty v bunkrech, na
stromech a ve stanech pod starými dekami...
Toto všechno a ještě mnohem víc bychom rádi
nabídli dětem. Naším přáním je, aby zjistily, že
virtuální svět počítače má i jinou skvělou alternativu. Pobyt v přírodě by se měl stát jejich součástí
a proto bude velkou snahou vybudovat hřiště plné
zajímavých prvků, možností objevování, tvoření,
pohybu, k čemu hodně pomůže blízkost lesa.
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Okolí šenku u fotbalového hřiště, který slouží
jako zázemí při pořádání fotbalových turnajů
a různých akcí pořádající místní spolky bylo
upraveno rozšířením plochy, položením nové
zámkové dlažby a novými schody.

obec žije

Setkání seniorů

V pátek 2.12. od 17. hodin proběhlo v sále školy „Setkání seniorů“
Na setkání byly přizvány pěvecké soubory z okolí, které zpestřily večer
šestačtyřiceti seniorům, kteří na toto setkání přišli. Všem seniorům děkujeme za účast a Bzeneckým Drmolicícím, mužskému souboru Vážany,
Boršičanům, ženského souboru Nivnička, dětem z MŠ Vřesovice a Vřesovjánku za krásný pěvecký program, který si pro naše seniory připravili.
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kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2016 se do naší obce celkem přistěhovalo 22 občanů, odstěhovalo se 11 občanů.

Narození:
Adrian Bilíček
Jubilanti - 2. pololetí:
80 let:
Tománková Božena
Výstup František
Kunická Libuše

folklór

85 let:
Zdeněk Bilík
Miroslav Sukop
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Naše řady opustili:
1. Štěpán Berka
2. Antonie Strušková
3. Milan Vavřina
4. Marie Klimková
5. Anastázie Pokoráková
6. Eva Bilíčková
7. Květoslava Hrabcová
8. Jaroslav Křemeček
9. Milan Pecúch
10. Zdenka Nováčková
11. Ludmila Hanáková
12. Zdenka Bubeníková

Vřesovjánek
Vážení čtenáři vřesovského zpravodaje,
každé vydání vás informujeme o činnosti Vřesovjánku, letos uděláme výjimku.
Chtěli bychom tímto poděkovat spolku Babule, OU Vřesovice, rodičům, manželům Kabrnovým, vedoucím,
a hlavně všem dětem Vřesovjánku, kterým patří náš velký obdiv za jejich píli a úsilí, kterým nám rozdávají
radost a úsměv na tváři.

Úsměv a radost přejeme vám všem o vánočních svátcích a v novém roce 2017.
Moc se na vás při setkáních těšíme, váš Vřesovjánek.

TJ Sokol Vřesovice
Jednou z nejdůležitějších akcí podzimu byly bezpochyby tradiční slovácké hody s věncem a káčerem,
které jsme spolupořádali. Nutno říci, že se hody domluvili takříkajíc na poslední chvíli. A to díky partě
mladších ročníků, kteří se mezi sebou domluvili,
kdo bude dělat stárky, jelikož je rok od roku těžší
někoho sehnat. Je radost vědět, že jsou ve vesnici
pořád ještě takoví lidé, kterým není lhostejné, jestli
hody budou nebo ne. Za to jim patří veliké díky.
Jinak krojovaných bylo o něco méně, košuláčů zas
o něco více a tak se to vlastně vyrovnalo. Na hodové zábavě byla účast celkem slušná.
Podzimní část nové sezony pro nás skončila
předehrávkou jarního kola domácím zápasem s Ježovem dne 5.11. a ještě téhož dne proběhla menší
ukončená v Hostinci u Sirotků. Nyní si nejen hráči,
ale i fanoušci užívají volna. Poslední letošní fotbálek proběhne dne 30. 12. při tradičním předsilvestrovském turnaji v malé kopané na umělce.
První akcí nového roku pak bude sportovní ples pořádaný 21. 1. 2017, na který jste všichni srdečně zváni.
Závěrem bych všem chtěl popřát klidné prožití
svátků vánočních a mnoho zdaru v novém roce.
Milan Peška

Slovo trenéra:
Podzimní část soutěžního ročníku 2016/2017
byla pro nás všechny s nádechem očekávání, co
přinese. Postoupili jsme do III. třídy a s tím spojené konfrontace s mužstvy, které jsme doposud
neznali. Dočkali jsme se po dlouhých letech těch
opravdových derby a i toho, pro koho se fotbal
hraje a to jsou diváci, kteří nás chodili podporovat ve větším počtu nejen doma, ale i ven. Zato
jim dík.
Některé zápasy se nám povedly líp a některé hůř.
V tabulce přezimujeme na 4. místě se sedmi výhrami, třemi remízami, třemi prohrami a celkovým
počtem 24 bodů. Podrobnější statistiky i reporty
z jednotlivých zápasů najdete na našem webu.
http://www.fotbalvresovice.cz/
Jsme v polovině soutěže a před námi je zimní příprava, v které se budeme snažit co nejlépe připravit
na jarní část soutěže, a chtít se posunout v tabulce
ještě víš.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku hlavně zdraví, ať se na jaro sejdeme
v našem dolíčku.
Štěpán Macúch

sport

Rok se pomalu přiblížil ke svému konci, a tak je čas bilancování, co se v jeho druhé polovině událo u TJ Sokol
Vřesovice. Tak především nám začala nová fotbalová sezóna a po jarním postupu navíc ve vyšší třídě. Po zrušení tříd čtvrtých jsme bohužel zase v nejnižší třídě našeho okresu. To nám ale zas tak moc nevadí, jelikož nyní
po dlouhé době hrajeme derby s okolními vesnicemi, jako jsou Ježov, Žádovice, Žeravice a taková utkání vždy
přitahovala spousty fanoušků a to je přesně to, o co nám vždy šlo. Jak se nám dařilo, to nechám na zhodnocení
trenérovi v jeho sloupečku „slovo trenéra“.
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Babule
10

Členky Spolku Babule
přejí všem krásné prožití vánočních svátků
v kruhu svých nejbližších, láska, štěstí,
pohoda, nechť vás provází každý den.

Po protrápeném začátku sezony zableskla první
jiskřička naděje na soutěži v Ratíškovicích. S časem
18,62s jsme tu obsadili 3. místo. Hned poté bylo
ještě veseleji, když jsme v Petrově dali první letošní „sedmnáctku“ 17,88s a 3.místo. O čtrnáct dní
později jsme si ještě polepšili na 17,83s a to v Rohatci – opět 3. místo. V tu chvíli už jsme se dotáhli
na top 5 týmů. Srpen začal nočníma závodama
v Prušánkách, pro nás ale, bohužel, neplatným pokusem. Následovala naše soutěž ve Vřesovicích, na
které jsme obsadili 2. místo s časem 18,88s. Letecká
trať v Hrubé Vrbce nám přinesla 4. místo s časem
18,45s. V tu chvíli nám chybělo pár bodů na čtvrtý
Rohatec. Ty jsme stáhli na předposlední soutěži ve
Velké nad Veličkou, kde jsme s časem 18,40s vyhráli! Poslední soutěž ve Vacenovicích byla buď a nebo.
Skvěle načasovaný plyn a čas 17,99s a první místo,
kterým jsme se přehoupli na celkové 4. místo v GP
Hodonín a opět se tak probojovali na Slovácký
Džbánek mezi elitu hradišťské, břeclavské a hodonínské ligy. Bohužel samotné výkony na soutěži
se nám tentokrát nevyvedly a po prostřicích na
pravém terči jsme si zapsali čas 18,93s, který stačil
až na 6. místo a tím pro nás také závodní sezona
skončila.Před námi už byl jen Slavnostní Galavečer
požárního sportu, který se tentokrát konal v Ho-

hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Vřesovice
letos opět mezi elitou

voranech. Závěrem bych dodal, že zpočátku bledě
se vyvíjející sezona co se zranění týče (zlomený
kotník, natažené vazy v předloktí, natažené třísla –
velká poklona Davidovi, že i s tímto problémem
doběhal sezonu) dopadla nakonec poměrně slušně
co se časů i umístění týče. Velký dík patří klukům
z Luhačovic, kteří nás zachránili a odběhali s námi
celou sezonu. Snad se v příštím roce sejdeme opět
v plné síle konkurence schopní a bez zranění.
Všem Vám přeji veselé Vánoce a šťastný Nový
rok 2017.
Michal Skalka
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KČT Vřesovice

spolky

ze zájezdu do prostějova a okolí

ZÁJEZD DO JAVOŘÍČKA A OKOLÍ
Klub českých turistů Vřesovice uspořádal v sobotu
2. července 2016 jednodenní autobusový zájezd do
Javoříčka a okolí.

ZÁJEZD DO PROSTĚJOVA A OKOLÍ

Program zájezdu byl turisticky zajímavý a pestrý. Účastníci navštívili a prohlédli si JAVOŘÍČKO
– památník obětí 2. světové války, JAVOŘÍČSKÉ
JESKYNĚ s nádhernou pestrou krápníkovou výzdobou, které jsou jedny z nejkrásnějších v ČR,
a pohádkový hrad BOUZOV, kde se nafilmovala
řada našich pohádek.
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Na závěr zájezdu jsme navštívili LOŠTICE a unikátní a zajímavé muzeum olomouckých tvarůžků
s průvodkyní a filmovou ukázkou historie i současnoou výrobou, kde se někteří naši účastníci zájezdu
oblékli do pracovního.
Zájezdu se zúčastnilo 50 spokojených občanů.

Klub českých turistů Vřesovice uspořádal v sobotu 3. září 2016 jednodenní autobusový zájezd do
Prostějova a okolí.
Program zájezdu byl opět turisticky zajímavý
a pestrý. Účastníci navštívili muzeum letadel ve
Vyškově. Nejdelší zastávka patřila prohlídce města
PROSTĚJOV. Navštívili jsme také neobyčejně vysoký zámek PLUMLOV. Zajímavou zastávkou byl
také barokní poutní kostel P. Marie v DUBU NAD
MORAVOU.
Závěr zájezdu patřil prohlídce LÁZNÍ SKALKA
s léčivými minerálními prameny.
Zájezdu se zúčastnilo 47 spokojených občanů.

Za krásami podzimních Chřibů zamířilo v sobotu
24. září 2016 z Vřesovic 351 příznivců pěší turistiky a také cykloturistiky ze 74 obcí a měst Moravy,
Čech, Slovenska, Rakouska a Irska. Vřesovický odbor Klubu českých turistů připravil pro 15. ročník
Vřesovského 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 diplom
a pamětní dárek.

V cíli byli ocenění zlatou medailí a věcnou cenou
nejmladší účastník turistické akce Ondřej Líznar
z Kelče, okres Vsetín, nejstarší Vojtěch Rosůlek (93
let) ze Starého Města a nejvzdálenější Sean Clarke
z Irska. Jako nejpočetnější rodina na akci byla oceněna rodina Jany Kolibové (11) z Dolních Bojanovic
a nejpočetnější kolektiv na akci byl oceněn kolektiv
SDU Velká Morava z Mohelnice a okolí (25).
Nejpočetnější výpravy přišly z Vřesovic, Kyjova,
Brna, Hodonína a Veselí nad Moravou. Největší
zájem byl o trasu 8km, na kterou se vydalo 148
účastníků. Akce se všem započítávala do soutěže
O zlatého turistu 2012 – 2016.
Letošního ročníku se zúčastnili také turisté ze
Slovenska, Rakouska a Irska.
Účast více než tři sta turistů všech věkových
kategorií svědčí o 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.
Vážení spoluobčané, přejí Vám klidné a láskyplné vánoční svátky, pevné zdraví a krásná setkání třeba při turistice, a to již 1. ledna 2017 na 14.
ročníku „Novoročního čtyřlístku“.
Miroslav Vaculík
předseda KČT odbor Vřesovice

spolky

VŘESOVSKÝ VÝŠLAP – ZA KRÁSAMI
PODZIMU

napsali o našich občanech
ÚSPĚCH. Miroslav Vaculík vystřídal na trůnu pro absolutního vítěze
Flora koštu ovocných destilátů Marcela Alveze z Brazílie. Právě hruškovice z roku 2012 od vřesovického
pěstitele totiž ovládla letošní Floru
v Olomouci. „Jsem velice rád, že
moji hruškovici vyzvedla jak komise odborníků, tak Unie destilatérů
České republiky. Ročník 2012 byl
pro hrušky velice dobrý, byly vyzrálé
a sladké,“ přiblížil celkového šampiŠAMPIÓN TRNKOBRANÍ. Neoficiální republikový šampionát ovocných pálenek, Jelínkův vizovický košt, opanovala hruškovice Miroslava Vaculíka z Vřesovic. „Je to pro mě veliký úspěch, který doprovázela
úchvatná atmosféra při předávání ocenění před několika tisíci návštěvníky Vizovického Trnkobraní,“ svěřil se vřesovický tvůrce šampióna
výstavy, na níž se představilo přes jedenáct set špičkových vzorků. Ty
nejlepší prošly dvoukolovým systémem a o vítězi rozhodla Unie destilatérů. Miroslav Vaculík získal cenu nejen za absolutní vítězství a nejlepší hruškovici, ale také za celkově sedmé místo oskeruše. Po sobotním
slavnostním vyhlášení výsledků se s ním rád vyfotografoval moderátor

óna Vaculík, jehož hruškovice letos
zvítězila i na Trnkobrani ve Vizovicích. „Kromě šampiona doporučuji
z vítězů kategorií ochutnat vynikající
oskerušovici, která zaujala svým intenzivním a komplexním buketem,“ upozornil Jan Stávek, který na Flora koštu hodnocení vedl.
I výbornou oskerušovici připravil Miroslav Vaculík, stejně jako jablkovici, meruňkovici a třešňovici, které dosáhly na zlatou medaili.
U hodnotitelů bodoval i Drahomír Lupač z Rohatce. Ten získal Cenu
Unie destilatérů české republiky za nejlepší kolekci přihlášených
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FARMA SEN
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FARMA SEN – komunitní centrum v přírodě pro lidi se zdravotním postižením
Jako Váš spoluobčan – náplava, rodák z Vizovických vrchů a speciální pedagog, bych se rád podělil
o jeden sen. Sen, který se pomalu stává skutečností.
Před rokem jsme se s žáky a kolegy jedné praktické
školy rozhodli, že založíme malou farmu v přírodě,
kde budeme hospodařit a navážeme tak na naše
pracovní experimenty – výroba užitkových předmětů, sběr a sušení bylin či ovoce, výsadba česneku,
terénní a úklidové práce. Zkrátka vrátit se k tradicím
manuální zručnosti a být více ve spojení s přírodou,
učit se o tradicích pěstování, chovatelství, stavitelství
apod. Dříve, než se z nás a našich dětí stanou „Homo
Digitalis“. Příležitosti pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsou nejen v našem regionu
minimální a většina absolventů končí po ukončení
školní docházky v ústavním zařízení, stacionáři
nebo doma u rodičů. A tak se na podzim minulého
roku zrodila vize nezávislého projektu FARMA SEN.
Naším cílem je vytvořit svobodné místo pro setkávání, práci i zábavu lidí zdravých a lidí se zdravotním
postižením v přírodním prostředí Mikroregionu
Podchřibí na Jižní Moravě.
Postupně chceme vytvořit komunitní centrum
v přírodě a nabídnout smysluplnou příležitost pro
pracovní uplatnění ve čtyřech klíčových oblastech:
1) Pěstování – ovocné keře a stromy, sezónní zelenina, bylinné záhony (ekologické regionální
zemědělství).
2) Chov – do začátku ovce, později kozy a slepice,
časem i koně (výroba a prodej mléčných produktů, vajíček, kožešin; zooterapie pro lidi se
zdravotmím postižením).
3) Řemeslné práce – výroba a prodej užitkových
předmětů (materiály: dřevo, kámen, papír,
textil, hlína a sklo).

4) Technické služby – údržbářské a úklidové
práce – sekání trávy, řezání a úklid dřeva,
odklízení listí nebo sněhu, údržba naučných
stezek apod.
Naším cílem je uživit se poctivou prací a žít zábavou tam, kde se cítíme dobře.
Po zvážení různých nabídek koupě a pronájmu
pozemku včetně nemovitosti, nám starosta obce
Vřesovice Libor Pazdera nabídl pozemek ležící
ladem (dřívě zemědělská půda) o rozloze cca 1000
m2 k pronájmu pro účely budování sociální farmy,
včetně pomoci se vstupní úpravou pozemku – nářadí, stroje. A tak jsme s nadšením kývli a na konci
léta 2016 jsme mohli začít na „zelené louce“ – krásném pozemku s výhledem na Chřibské lesy, pole
a louky. Za tuto pomoc i zde srdečně děkujeme.
Během letošního podzimu jsme dle počasí jednou
týdně připravovali pozemek na příští startovní
zemědělský rok 2017 – sekání, hrabání, pálení,
řežání, měření, plánování, navrhování, konzultování atd. Za nepříznivého počasí (tedy i nyní v zimě)
se scházíme jednou týdně v „domečku“ – Dům dětí
a mládeže Kyjov, který je partnerem projektu a kterému taktéž velmi děkujeme za podporu.
Kam jsme došli během prvního dobrovolnického
roku, si můžete prohlédnout na našem webu: www.farmasen.webnode.cz. Najdete zde fotky, průběžné novinky a můžete si udělat obrázek sami. A samozřejmě jste
kdykoliv vítáni se podívat nebo přiložit ruce k dílu.

Pohodové svátky vánoční
a šťastnější nový rok 2017 přeje
Zdeněk Vilímek a tým FARMY SEN

Mateřská škola Vřesovice
Blíží se konec roku 2016 a Mateřská škola Vřesovice
se chce s Vámi podělit o zážitky ze svých akcí. Na
začátku školního roku jsme se zaměřili na to, aby si
děti, hlavně nově příchozí, zvykly na prostředí a režim školky, na paní učitelky, novou paní ředitelku
a nové kamarády. V září jsme trávili s dětmi hodně
času na zahradě, podnikali vycházky do okolí mateřské školy a první naší společnou akcí bylo sázení
stromků v Jasénkách.

V říjnu nás paní ředitelka Mgr. Alena Kolajová ze
ZŠ speciální, Praktické školy a Dětského domova
pozvala na maňáskové divadýlko a kouzelnické
představení. Tímto jí moc děkujeme, děti byly
nadšené a užily si to. I letos naše mateřská škola
spolu s Obecním úřadem Vřesovice uspořádala
lampionový průvod „Pochod Světlušek“. Letošní
průvod začal na zahradě MŠ stezkou odvahy a končil malým, ale krásným ohňostrojem, který pro nás
připravil ohněstrůjce – pan starosta Pazdera.
V tomto měsíci jsme ještě navštívili kinokavárnu
v Osvětimanech, kde jsme spolu se školkou ze Stříbrnic, Medlovic a Osvětiman viděli animovaný film
„ZOOTROPOLIS“. V říjnu jsme také uspořádali

podzimní dílničky s rodiči a prarodiči. Maminky,
tatínci, babičky a děti si společně vyřezali a namalovali dýně, vytvořili podzimní výzdobu z přírodnin a udělali si strašidelné lampičky. Výrobky si
děti s rodiči odnesli domů, dýněmi jsme vyzdobili
vchod mateřské školy.
Hned druhé setkání s rodiči proběhlo následující
měsíc. Tentokrát nám maminky pomohly vyrobit
vánoční dekorace a upomínkové předměty, které
jsme prodávali na Vánočním jarmarku ve Vřesovicích a v Osvětimanech. Maminkám a babičkám
děkujeme za velkou pomoc při výrobě andílků,
adventních věnců i vánočních ozdob. Za utržené
peníze jsme dětem z mateřské školy nakoupili mikulášské balíčky a dárky pod stromeček - pro kluky
stavebnici, pro malé hospodyňky domácí potřeby.
Na konci listopadu jsme v ZŠ a MŠ Osvětimany
navštívili mobilní planetárium, ve kterém jsme viděli pohádku „Jak Měsíc putoval za Sluncem“, a kde
jsme se dozvěděli něco o planetách, souhvězdích
a o pohybech Země.

školka

Ve školním roce 2016/2017 je v mateřské škole zapsáno 20 dětí, z toho je třináct děvčat a sedm chlapců. Předškoláků letos máme 6.
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školka

2. prosince měla mateřská škola první letošní vystoupení na Setkání seniorů ve Vřesovicích.
I přesto, že některé děti byly nemocné a nebyl nás
plný počet, tak se dětem vystoupení povedlo
a zúčastněné důchodce
potěšily malým dárkem.
5. prosince za dětmi
do školky přišel Mikuláš, andělé a čerti, kteří
v dětech vzbuzovali velký
strach. Ale protože Mikuláš čerty držel zkrátka
a andílci je odháněli, tak
nakonec všechny děti
řekly básničku a odnesly
si balíček s dobrotami.
V prosinci nás ještě
čeká: 14. 12. Vánoční besídka s rodiči a pozvanými
hosty, i s rozbalováním dárečků pod stromečkem,
20. 12. za námi přijede divadlo „Řád červených
nosů“, které nám přiveze vánoční povídání „O pejskovi a kočičce“ a 22. 12. budou děti z mateřské
školky zpívat u obecního vánočního stromečku.

„Každý z nás je pro někoho andělem...“
A proto bych chtěla poděkovat „andělům“ naší
mateřské školy, paní učitelce Markétě Něničkové
a paní asistence Martině
Jandáskové (bez kterých
by to ve školce nešlo),
paní Haně Marčákové
(za pomoc a čistotu),
panu starostovi Liborovi Pazderovi (za dobrou
spolupráci a vždy skvělou
náladu), paní Monice
Donátkové a paní Lence
Molkové (za vstřícnost),
paní Ivaně Putnové (za
radu a ochotu), paní Mgr.
Kamile Hozíkové (za velké
srdce, krásné hračky pro
děti a tvořivou pomoc při dílničkách) a hlavně chci
poděkovat všem rodičům za pochopení a podporu,
kterou v nich máme.
Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok
2017.
Bc. Ladislava Chaloupková

Výstava obrazů

František Hanák
Během měsíce září a října proběhla v komunitním centru
výstava obrazů Františka Hanáka - rodáka ze Vřesovic.
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Narodil se v roce 1958 v Kyjově. Své dětství prožil
v malé obci v podhůří Chřibů ve Vřesovicích, kde
také navštěvoval základní školu. Jeho nejmilejšími
předměty byly výtvarná výchova a přírodopis.
Díky pochopení, lásce a citu rodičů pro jeho
obdiv k přírodě a malování, se mohl už jako malý
kluk těmto zálibám plně věnovat.
Po ukončení základní školy se chtěl stát lesníkem.
Zdravotní stav mu to však neumožnil, proto absolvoval OU UP nábytkářské v Rusínově. Příroda a
výtvarné umění se mu stávají láskou na celý život.
Ve výtvarném umění je autodidakt. Své znalosti
čerpá z knih, navštěvuje galerie výtvarného umění,
některé malíře a výstavy obrazů.
Zpočátku se kromě malování věnuje i řezbě intarsií, kde si sám vytváří náměty. Nejmilejší výtvarnou
technikou je však olejomalba a motiv krajiny. Má
rád i obrazy surrealistické.
Malováním svých často i snových krajin, starých
romantických městských zákoutí, utíká z reality
dnešní uspěchané a přetechnizované doby.
V jeho tvorbě se objevuje i zátiší s květinami,
ovocem a akty. Krajině však zůstává věrný.Stále ho
okouzluje svou harmonií, barevností, náladou, hrou
světla a stínu.
Za svými náměty vyjíždí i mimo svůj kraj. Oblíbil
si Jižní Čechy, Bílé Karpaty, Malou Fatru.
Ve výtvarném projevu nemá vzor, obdivuje umění starých mistrů.
V současné době žije a ve volných chvílích tvoří
ve Vřesovicích a Ždánicích.

kultura

František Hanák
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Slovácké hody s věncem a káčerem
Slovácké hody s věncem a káčerem pořádané 15. 10. 2016 ve Vřesovicích všemi místními spolky.

Základní škola
„Nevím přesně, co dělají dnešní školníci, ale je jisté, že žákům nenalévají. Na počátku 2. poloviny minulého století
jsme jako žáci sedávali v lavicích, jejichž nedílnou součástí byl zabudovaný skleněný kalamář. Inkoust byl trvalým společníkem mého dětství a při neopatrném namáčení násadkovým perem zůstával na prstech. Existovala
i jedna nadávka související s inkoustem. Když chtěl někdo urazit úředníka, řekl mu: „Ty inkouste!“ Jak se asi
dneska nadává úředníkům? Ty software? Ty počítačová tiskárno?“ Doba školních lavic s vestavěným kalamářem
je už dávno pryč. Taky školník s láhví inkoustu. Zmíněné lavice jsou k vidění už jen v některých muzeích. K jejich
věrohodnosti jim však něco schází. Skleněné kalamáře jsou smutně prázdné.“

Časy se mění
Někteří si ze školy pamatujeme, jak jsme své učitele
popuzovali žvýkačkami. Ale ta doba už je dávno
pryč. Naši žáci už nás neobtěžují žvýkáním v hodině ani žvýkačkami přilepenými pod lavicí a na
židlích, nevidíme je ani na tabuli a na zdech. Rýsováčky jsou snad také nedostatkové zboží, nebo
že by nebyly pro žáky už natolik zajímavé jako za
našich časů? Zatímco některé zlozvyky jako by
vymizely, vynalézavost žáků je bezmezná. Dnes objevujeme ve třídě spíše rozšlapané křídy před tabulí
nebo za tabulí a vířící se prach ve vzduchu. Měkce
se nám šlape ve svačinových ubrouscích, v papírových kapesnících a nebýt obalů od pamlsků, ani se
nedozvíme, co dětem nejvíce chutná. Možná si ještě
vzpomenete, jak jste kvůli rovným zádům sedávali

ve škole s rukama vzad za opěradlem židle. Naši
žáci mají natrénovanou polohu vsedě, která jim tak
vyhovuje, že zbytečným pohybem na sebe učitele
neupozorňují. Energetické nápoje, které někteří

škola

Tekutá vzpomínka s trochou nostalgie od Rudolfa Křesťana
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škola

rádi popíjejí, pravděpodobně způsobují, že jejich
pusa ve výuce je opravdu rychlá, ale ruka její tempo
nestíhá. Dnešní mládež mistrně ovládá moderní
techniku snad všeho druhu, ať už k nim patří foťáky, mobily nebo počítače a tablety. Ta rychlost, se
kterou mačkají například tlačítka mobilu,
je až obdivuhodná.
K čemu my, dospělí,
potřebujeme podrobné
prostudování manuálu,
oni bravurně ovládají
i bez něj. A ještě jedna
sportovní disciplína se
ujala. Je to hod předmětů z okna, který by
snadno mohl vyřadit
toho, kdo nestačí včas
uhnout, protože nepředpokládá útok shora. Takže, dejte si pozor, vy,
stojící dole pod okny Z tohoto výčtu je patrné, že
se mýlí, kdo říká, že mladí nemají žádné zájmy. Je
až neuvěřitelné, jak například dokážou hypnotizujícím pohledem kolektivně posunovat ručičky na
hodinách vpřed. A zvonííííí ! Zvonění na přestávku
stejně jako prázdniny všichni žáci milují. Aby se tak
něco příjemného zrodilo, musela nejdříve vzniknout škola…
První den nového školního roku
2016/2017 začal
tradičně slavnostním shromážděním všech žáků
v tělocvičně školy.
Nezapomenutelným
dnem se stal hlavně
pro 15 nových prvňáčků, které si pod
svá křídla vzala Mgr.
Ivana Gabrielová.

Co nového ve
škole
V letošním školním roce 2016/2017 došlo k několika personálním změnám. Místo vedoucí školní
jídelny zastává paní Ivana Vajčnerová a hlavní
kuchařkou je Jana Hrabcová. Provoz mateřské
školy zajišťuje vedoucí učitelka Kateřina Líčeníková
a Mgr. Petra Vilímková. Pedagogický sbor v základní škole posílily Mgr. Jitka Střižíková, třídní učitelka ve IV. ročníku, a Mgr. Žaneta Gabrielová. Od 1.
listopadu 2016 pracuje v naší škole školní speciální
pedagožka Mgr. Kateřina Motalová, která je poradenským pracovníkem v oblasti zkvalitnění péče
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o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
V září se uskutečnil celodenní projekt Den jazyků pro žáky 8. a 9. ročníku. Ve skupinkách řešili
úkoly, jež se týkaly nejen zeměpisných údajů, historie a důležitých osobností, ale také praktických
věcí, které mohou
uplatnit v běžném
životě. Samostatně si
pak připravovali prezentaci země ve třech
jazycích – českém, anglickém a německém.
Díky mezipředmětovému propojení se tak
žáci dověděli spoustu
nových a užitečných
informací, prohloubili si slovní zásobu
a posilovali jazykovou
rozmanitost. V květnu je čeká pokračování v rámci
Dne Evropy.
Školní klub a Školní družina uspořádaly v září
Bylinkové slavnosti. Děti se nejdříve dověděly hodně informací o bylinkách, které rostou na
zahrádkách, na loukách, ale i o choulostivějších
druzích v květináčích. Na kterou nemoc či neduh
se která bylinka hodí nejlépe, to děti také zajímalo. Na výstavce
poznávaly samotné
bylinky podle vůně,
chuti a vzhledu, ale
nejvíce se těšily na
překvapení ve školní kuchyňce. Paní
učitelky si tu pro ně
připravily ochutnávku bylinkových
čajů jednodruhových i míchaných.
A co jim chutnalo
nejvíce? No přece
levandulový sirup,
kterého vypily celou půllitrovou láhev. Bylinková
slavnost se vydařila a dětem se opravdu moc líbila.
Od měsíce října byla zahájena činnost zájmových kroužků. V jejich zaměření se snažíme uspokojit zájem a potřeby žáků, proto jsme v letošním
roce nabídli volnočasové aktivity nové jako např.
Kompenzační trénink, Sportovní hry, Volejbal,
Šikovné ruce a Rybářský kroužek. Zajišťujeme také
přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky
v českém jazyce a matematice, umělecké zájmy
rozvíjíme v kroužku Hra na zobcovou flétnu a Výtvarném kroužku, jazykové ve dvou kroužcích Angličtina, zájem o přírodu v Přírodopisném kroužku,

nému jablíčku Terezky Navrátilové se ziskem 50
bodů. Matematiku si žáci procvičovali se žonglérem
s jablky a pak řešili úkoly ze vzácného stromu Jablkovníku matematického. A nakonec si v pracovních
činnostech motali
bambulková jablíčka
z vlny. Celým dnem
děti provázela vůně
jablíčkového čaje.
Od listopadu zahájily činnost Čtenářské kluby. Kluby
mají formu volnočasové aktivity a vedou
k rozvoji klíčových
kompetencí. Takto
získané znalosti,
dovednosti a kompetence se promítají
i do povinné složky
vzdělávání žáků. Klubová činnost je pokračováním
Čtenářských dílen, které probíhaly v loňském roce
a setkaly se ze strany učitelů a žáků s velkým úspěchem. Klubové schůzky se konají jedenkrát až dvakrát týdně. S vlastní četbou knih jsou spojeny další
rozmanité aktivity, které by měly pomoci například
k tomu, aby žáci samostatně četli, uměli si vybrat
knihu podle svých zájmů, aby mluvili o tom, co
přečetli a vzájemně si knihy
mezi sebou doporučovali,
byli schopni text převyprávět a klást otázky. Učíme
žáky užívat postupy, které
jim pomohou lépe se v textu
orientovat a porozumět mu.
Tento projekt se uskutečňuje
v rámci Výzvy 22 z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.
Dne 3. 11. 2016 se čtyři
děti z naší školní družiny
zúčastnily výtvarné soutěže
v Tupesích. Tématem letošní
soutěže, které se děti dověděly až na místě samém,
bylo namalovat jedno ze
čtyř ročních období. Malovalo se akvarelovými
pastelkami, které po přetření vodou vyvolávají
dojem malby barvou. Naši družinu reprezentovala děvčata ze 2. a 3. třídy – Alžbětka Pavlechová,
Eliška Vykoukalová, Natálka Marčáková a Karolínka Maňáková. Za svůj krásný podzim získala
Karolínka Maňáková 1. místo.
Touto cestou děkujeme panu Petru Knížovi
a místním zahrádkářům za 300 l lahodného moštu
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ogopedický a dyslektický navštěvují žáci I. stupně.
Jsme rádi, že z řad veřejnosti obětavě vede už
několik let Šachový kroužek pan Lubomír Macků
a Včelařský kroužek pan Štěpán Strýček. Celkem se
žáci mohou realizovat v 17 kroužcích,
účast v nich není
pro žáky zpoplatněna. Kromě tohoto
výčtu probíhá taneční kurz s paní
Mgr. Zdenkou
Uřičářovou, která
s žáky připravuje
předtančení na školní ples v únoru. Ve
škole máme rovněž
otevřenu pobočku
ZUŠ Uh. Hradiště –
hudebního oboru.
V něm probíhá výuka hry na housle pod vedením
p. Jakuba Špalka a sólového zpěvu s p. Adélou
Papayovou.
18. října se vydali žáci 5., 6. a 7. ročníku do Planetária a muzea Anthropos v Brně. V zajímavém
pořadu s názvem Země v pohybu se dověděli hodně informací o pohybu naší planety, proč se střídá
den a noc a jednotlivá roční období, ale také to,
proč je život zrovna na naší
planetě. V muzeu Anthropos, které je zaměřené na
vývoj člověka, objasnil průvodce žákům mnoho otázek,
které k tomuto tématu měli.
Největší atrakcí se stal samozřejmě mamut v životní
velikosti. Celá tato exkurze
byla pro žáky velkým přínosem, protože pomohla
vhodně doplnit teoretickou
výuku zeměpisu, vlastivědy,
přírodopisu a dějepisu.
Poslední den před podzimními prázdninami se žáci
ve 4. třídě naladili tzv. „na
jablečno“. Hlavním bodem
dne s názvem Apple day byla soutěž o nejkrásnější
jablko. O tento titul bojovalo 10 krásných jablíček.
Všechny děti ze třídy se staly porotci, ale nejprve
prošly řádným školením o skladbě jablka v anglickém jazyce. Pak probíhalo hodnocení vzhledu,
vůně a chuti jablíček. První místo získalo nejnablýskanější jablíčko Verunky Hromadové se ziskem
213 bodů, druhé místo obsadilo velejablko Rozárky
Chaloupkové se ziskem 93 bodů a třetí patřilo krás-

21

škola

z jablek školní zahrady, který už podruhé
vyprodukovali v moštárně pro naše žáky
a děti z mateřské školy.
Žáci vzkazují: „Jen
se po něm zaprášilo,
děkujeme!“
Děkujeme zástupcům
městysu Osvětimany za
stálou podporu a přízeň a Spolku rodičů za
jejich ochotu při organizování a financování
akcí pro žáky. Vážíme si
opravdu každé pomoci a vstřícnosti.
Blíží se Vánoce a naše školička se začne v tomto duchu postupně proměňovat. Místo podzimní
výzdoby se objeví krásní andělíčci, zasněžená
zimní vesnička, vločky na oknech a ozdobený
vánoční stromek. Se žáky a zaměstnanci školy
se rozloučíme u tradičního pásma Vánočního

zpívání na schodech
a při bilancování si
opět posteskneme, jak
tento rok rychle uběhl.
Děti se těší na dárečky,
kterými se obdarovávají ve svých třídách,
a pak se rozejdou do
svých domovů. Všichni se setkáme až po
prázdninách, to už
bude v roce 2017.
Vážení občané, přeji
Vám za zaměstnance
základní školy krásné
a pohodové Vánoce. Udělejte si o svátcích čas na
svou rodinu, přátele i na pomoc druhým a v nadcházejícím roce buďte zdraví a šťastní. A ještě
tu pro Vás mám jeden vánoční příběh s dobrým
koncem, potěšte se.
Milena Vaculíková,
zástupkyně ředitele školy

Tulákovy Vánoce/Jiří Žáček

Perličky ze školních lavic

Běžel pes po městě a potkal člověka. Člověk
je jako pes, jenomže neštěká.
A pes mu povídá: Pojď se mnou, brachu,
k nám, o Štědrém večeru nemá být nikdo
sám. Toulavý člověče, vezmu tě do smečky, psí
máma usmaží voňavé řízečky.
Dáme si horký punč, budeme veselí, však i psí
Ježíšek ti něco nadělí.
Člověk je jako pes, když ho má někdo rád,
chce se mu skotačit a je mu akorát.
Tulák šel s hafanem a za čtvrt hodiny usedl
ke stolu v kruhu psí rodiny, jedlička svítila
a došlo na dárky, našli mu zánovní papuče
z almárky.
A byli veselí, zpívali koledy, s cukrovím na
míse obešli sousedy.
A tulák skotačil s malými štěňátky, byly to
Vánoce skoro jak z pohádky.
Člověk je jako pes, to nikdo nezmění, až na
to, že nemá ocásek k vrtění.

Elektron je část atomu zabitá záporně.
Na lebce se nachází kost vemenní.
Kníže Václav posílal každý rok do Německa
120 volů, čímž se k nám dostávala západní
kultura. Jeho bratr Boleslav Ukrutný ho za to
důkladně zavraždil. Po své smrti byl Václav
zvolen za svatého.
V roce 1346 se stal naším králem císař Karel
IV. Říká se o něm, že byl otcem Vlasty.
Ameriku objevil Kristus Kolumbus.
Jiří z Poděbrad vyslal poselstvo do ciziny, aby
se podíval, jak to tam vypadá.
Český ráj nejsou jen trosky, ale celé hrady
a zámky.
Když máme úsečku a ve středu máme udělat
bod, tak to neznamená, že budeme čekat až
do středy, ale že ho uděláme doprostředka.

Zpravodaj vydala Obec Vřesovice
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Registrováno Ministerstvem kultury
České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 12388

Foto: manželé Kabrnovi www.zonerama.com/gabinakab a
další. Neprošlo jazykovou úpravou. Za jazykovou správnost
odpovídají autoři příspěvků.

Grafická úprava, sazba a tisk: PROMO PLANET, s.r.o.
Neprodejné, vychází v prosinci 2016

Počet výtisků: 250
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Akce

Postřehy od lesa.
Co se vám letos v Les Parku nejvíce podařilo?
Asi dokončení zásadních kroků rekonstrukce. Teď se
konečně můžeme soustředit na detaily a nové akce.
Areál po bývalém majiteli byl v žalostném stavu.
Čerpali jste na opravy nějaké dotace?
Podali jsme si v roce 2010 jednu žádost, ale neuspěli
jsme. Celá rekonstrukce tak neviděla jedinou korunu
z dotací. Nakonec jsme ale za to rádi, i když to bylo
někdy hodně náročné.
Kdo nejvíce do Les Parku jezdí?
Naše klientela je poměrně rozmanitá. Hodně jsou
to rodiny z Čech, které chtějí dětem ukázat Moravu.
Potom jsou to i lidé, pro které jsou dovolené ve Vřesovicích již kultovní záležitostí. Ti jsou často z okolí
Hodonína.
Jak lidé hodnotí pobyt v Chřibech?
Ne všichni rekreanti jsou turisté či cyklisté. Vesměs jsou
ale nadšeni. Co nám dělá rostoucí starosti je zvyšující se
kritika intenzivní těžby a zejména rozbitých cest v lese.
Vnímáme taky častá zklamání z kvality vody v rybníce.
Není to jen o zhýčkanosti? Vždyť děti z táborů se
tam například koupou běžně...
Bohužel musím říci, že kvalita vody šla opravdu dolů.
Nánosy listí každý rok zvyšují zanesení dna. Noční
párty a nepořádní rybáři také kvalitě nepřidají. Sám
jsem si zde v létě rozříznul nohu o střep z lahváče. Katastrofou je ale vytváření nového poloostrova z přívalů
vody a bahna z pole nad silnicí.

Místní lidé můžou brát projekty zaměřené na turistický ruch jako obtěžující. Setkáváte se s tím?
Částečně. Tvrzení ve smyslu ’nám to nic nepřináší a
jen to zvyšuje počet lidí, co v lese ruší zvěř’ jsem již
několikrát slyšel. V každé případě jsou to často názory
poměrně liché a povrchní. Je prokázáno, že turistické
lokality zvyšují cenu místních nemovitostí i kvalitu
života. Fakt je ten, že zde chybí další infrastruktura
pro udržení rekreantů v našem mikroregionu. Modrá,
Velehrad nebo Buchlovice jsou v tomto směru mnohem úspěšnější.

les park

Les Park Vřesovice si žije tak trochu vlastním životem. Přitom na řadu akcí jezdí lidé z celé republiky, ale obyvatelé Vřesovic těchto možností využívají velmi poskrovnu. A to je možná škoda. Řekl Tomáš Sedláček v krátkém
rozhovoru.

To jsme ale zase u toho, že na tady nejsme na turisty zaměřeni. Nelze přece konkurovat Velehradu...
Velehradu ne. Ale spoustu výhod okolí Vřesovic má.
Je tu nejvyšší hora okresu Hodonín - Bradlo. Je zde
jedinečná národní kulturní památka - Klimentek. Jsou
zde dostupné sjezdovky a podobně. Ale hlavně je zde
neuvěřitelná tradice táboření. Pro lidi z Vyškova či
Bučovic jsou Vřesovice synonymem neopakovatelných
zážitků z dětství. Toho by se mělo více využívat.
Jaké máte plány do budoucna?
Těch je až příliš mnoho a bude třeba je ještě utřídit.
Každopádně budeme se snažit nabídnout i atraktivní
možnosti spolupráce ve vztahu k místnímu dění.
Závěrem bych také rád všem ve Vřesovicích popřál
požehnané Vánoce a v novém roce hodně zdraví, sil a
odhodlání žít naplno.
			
Děkujeme za rozhovor.
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Hostinec OZDRAVOVNA U SIROTKŮ
přeje všem občanům pohodové a klidné
prožití svátků vánočních.
Děkujeme za přízeň a doufáme, že se
budeme ve zdraví setkávat u zlatavého
moku i v roce 2017.
Tom a Hanka
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