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Vřesovjánek při vystoupení Na Palatě při oslavě 2. výročí vzniku Vřesovjánku
horní řada - Jitka Skalková, Vladimír Kabrna, Helena Havránková
prostřední řada - Terezka Navrátilová, Sára Jakubíčková, Alžbětka Pavlechová, Michaela Donátková, Klárka Havránková, Anna a Emma Zdeňkovi
dolní řada - Ondrášek Hozík, Michaela Navrátilová, Emička Machalová, Matyášek Slezáček, Justinka Knéslová, Jiřík Havránek

Vážení spoluobčané,

OÚ Vřesovice

právě se vám dostalo první číslo zpravodaje letošního roku. Rádi bychom vás stručně obeznámili s nejdůležitějšími událostmi
v naší obci, které se za posledních šest měsíců staly. Zpravodaj vychází v době letních prázdnin, proto nám dovolte, abychom
vám popřáli krásné prázdniny plné sluníčka a krásné prožití dovolených a prázdninových dnů.
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Zasedání Zastupitelstva
ZASEDÁNÍ VEŘEJNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE VŘESOVICE
Zasedání dne 3. 3. 2016
Zastupitelstvo schválilo:
ZO Vřesovice schvaluje výši příspěvku pro Mikroregion Podchřibí ve výši
30,-Kč na občana.



Zastupitelstvo bere na vědomí:
Zastupitelé obce Vřesovice berou na
vědomí dodatek k pachtovní smlouvě
Podchřibí, a.s.,(přečíslování pozemků),
vyřízením se pověřuje starosta obce
Vřesovice.
 Zastupitelé obce berou na vědomí projekty chodníků v Podhoří
a Pasekách.
 Zastupitelstvo obce Vřesovice bere
na vědomí opravu střechy OÚ. Po
závěrečném projektu a vyčíslení ceny
za opravu střechy a přesném popisu
opravy (material), se oprava střechy
projedná znovu na dalším zastupitelstvu.
 Zastupitelé obce Vřesovice berou
na vědomí podání žádostí na dětské
a workautové hřiště.
 Zastupitelstvo obce Vřesovice bere na
vědomí závažnost problematiky těžby
štěrkopísku na území katastru města
Uherský Ostroh a tím ohrožení prameniště Bzenec complex. Vyslovuje
zásadní nesouhlas se záměrem těžby
štěrkopísku v k.ú. Uherský Ostroh
a připojuje se k podnětu KHS Brno
k zahájení přezkumného řízení ve
věci stanoviska MŽP dne 9. 3. 2015.


Zasedání dne 28. 4. 2016
Zastupitelstvo schválilo:
 ZO Vřesovice schvaluje účetní závěrku obce za uplynulý rok 2015.
 ZO Vřesovice schvaluje účetní závěrku MŠ Vřesovice za rok 2015 bez
připomínek a rozdělení výsledku
hospodaření ve výši 15.875,88,- Kč
do rezervního fondu.
 ZO Vřesovice schvaluje revokaci
smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce ke spolufinancování
sociálních služeb s městem Kyjovem usnesní č. 81 ze dne 10.12. 2015.
 ZO Vřesovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového
příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb
s městem Kyjovem ve výši příspěvku
10.104,-Kč.
 ZO Vřesovice schvaluje Veřejnopráv2

ní smlouvu o poskytnutí účelového
příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování Pečovatelské služby
s Charitou Kyjov ve výši příspěvku
17.601,-Kč.
 ZO Vřesovice schvaluje firmu Swietelsky k opravě místní komunikace
v Kobylích dolech.
 ZO Vřesovice schvaluje Tržní řád
obce č. 1/2016.
 ZO Vřesovice schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Vřesovice na straně
„prodávající“ a panem Michalem
Kůřilem na straně „kupující“ na pozemky p.č. 750/15, 750/121, 750/122.
 ZO Vřesovice schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Vřesovice na straně
„prodávající“ a panem Mgr. Tomášem
Sedláčkem na straně „kupující“ na
pozemek p.č. 1959/3.
 ZO Vřesovice schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Vřesovice na straně
„prodávající“ a panem Michalem
Skalkou a Davidem Skalkou na straně „kupující“ na pozemek p.č.2251/3 .
 ZO Vřesovice schvaluje nájemní
smlouvu mezi obcí Vřesovice na straně „pronajímatele“ a panem Zdeňkem Vilímkem na straně „nájemce“
na pozemek p.č. 3141.
 ZO Vřesovice schvaluje finanční
účast obce Vřesovice na spolufinancování projektu Krajina částkou
250.000,-Kč z rozpočtu obce – vysázení stromů Jasénky, hřbitov, Lipová
alej v chatové oblasti, zahrada MŠ.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
 Zastupitelé obce Vřesovice berou na
vědomí rozpočtové opatření obce
č. 1 a č. 2.
Zasedání dne 16. 6. 2016
Zastupitelstvo schválilo:
 ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi obcí
Vřesovice s LD Osvětimany.
 ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vřesovice
a firmou E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích p.č. 3117/2 a 3157/19.
 ZO schvaluje třístrannou smlouvu o
zřízení věcného břemene mezi obcí
Vřesovice, RWE GasNet, Igorem
Tichým a Šárkou Borýskovou o plynovodní přípojce rodinného domu
na pozemcích p.č. 2457/28 a 3174/2.











ZO schvaluje přijetí dotace z JMK
a smlouva na částku 190.000,-Kč na
výstavbu dětského workautového
hřiště.
ZO schvaluje přijetí dotace z MMR
na výstavbu dětského workautového
hřiště ve výši 379.201,-Kč.
ZO schvaluje přijetí dotace ze SZIF
na v ytvoření nebo podporu na
místo pasivního odpočinku ve výši
122.391,- Kč.
ZO schvaluje firmu AMECO s.r.o. na
výstavbu dětského hřiště s cenovou
nabídkou 537.240,-Kč.
ZO schvaluje smlouvu o pronájmu
pozemku s Podchřibí Ježov, a.s. na
p.č. 1759/40.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Zastupitelé obce Vřesovice berou na
vědomí rozpočtové opatření obce č. 3.
 ZO bere na vědomí záměr č. 6 - pozastavuje jednání záměru č. 6 – odprodej
obecního pozemku panu Jozefkovi.


Oprava kaple

V roce 2013 jsme začali s opravou
kapličky, kdy jsme odstranili starou
dlažbu a osekali vlhké omítky. Následně
se vykopaly a zabetonovaly odvětrávací
kanály, udělal betonový potěr a položila
se nová dlažba. Materiál na tyto opravy
zakoupila farnost Osvětimany ve výši
30 000 Kč.
Veřejná sbírka
Peněžní dary:		
Úroky:		
Celkem:		

57 471,00 Kč
5,82 Kč
57 476,82 Kč

Výdaje:
Poplatky bankovní:
Opravy službou:
Pokladnička:		
Materiál:		
Celkem:		

2636,66 Kč
35 259,16 Kč
1 682 Kč
17 899 Kč
57 476,82 Kč

Okna			
Střecha
a klempířské prvky:
Oprava vnitřní
výmalby a fasády:
Oprava oltáře:		
Celkem:			
Celkové náklady
na opravu kaple byli
Dotace na opravu
kaple byla ve výši

52 000 Kč
104 030 Kč
75 415 Kč
26 520 Kč
257 965 Kč
345 441,82 Kč
162 012 Kč.
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Informace obecního úřadu:
Oprava cesty v Kobylích dolech –
dobíhají finální úpravy


Na opravu cesty v této části obce jsme
nebyli úspěšní v žádosti o dotaci, proto
byla celá oprava financována z rozpočtu
obce Vřesovice ve výši 2.030 630,-Kč
+ vícepráce.

Úspěšná žádost o dotaci na místo
pasivního odpočinku v lokalitě Jasénky
(altán)


ve výši 122.391,-Kč ze SZIF

Nově podána žádost o dotaci


v měsíci srpnu bude podána žádost
o dotaci na výsadbu zeleně, stromů
a keřů na hřbitově, v zahradě MŠ a
v Jasénkách.

Neúspěšná žádost o dotaci na podporu
služeb péče o děti I. stupně ZŠ
Úspěšná žádost o dotaci na opravu dvou
křížů (před budovou obecního úřadu a
na hřbitově)


ve výši 85.781,-Kč ze SZIF

Úspěšná žádost o dotaci na dětské
workautové hřiště




ve výši 379.201,- z MMR
ve výši 190.000,-Kč z JMK
ve výši 30.000,-Kč od firmy Barum
Continental

Jasénky

Plán akcí ve Vřesovicích ve druhém pololetí 2016
30. 7. 2016
13. 8. 2016
3. 9. 2016
26. 9. 2016
15. 10. 2016
5. 11. 2016
26. 11. 2016
3. 12. 2016
22. 12. 2016

Tenisový turnaj

31. 12. 2016
1 . 1. 2016

Silvestrovský guláš

Grand Prix - okresní soutěž v požárním útoku
Jednodenní autobusový zájezd s KČT (místo bude upřesněno)
XV. ročník - Vřesovský výšlap za krásami podzimu
Slovácké hody
Posezení u cimbálu s CM Friška
Vánoční výstava
Mikulášská vycházka s nadílkou s KČT
Zpívání u vánočního stromu

Novoroční čtyřlístek okolo Vřesovic

- v podzimních měsících přednášky Jiřího Jilíka + Beseda s důchodci
(data budou upřesněna)

1/2016

Jiří Jilík

Přednáška Jiřího Jilíka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V prvním pololetí 2016 se do naší obce přistěhovalo 11 občanů. Odstěhovalo se 7 občanů.

Narození:

Adrian Bilíček
Alexandra Gerling

Naše řady opustili:

Antonie Strušková
Milan Vavřina
Marie Klimková

Anastázie Pokoráková
Eva Bilíčková
Květoslava Hrabcová
Jaroslav Křemeček

Jubilanti:
70 let: Mária Janošcová
Kozák František
Hana Holešovská
Jaroslav Janůšek
75 let: Jan Holešovský
80 let: Jaroslav Půček
Matylda Hajná
Josef Valenta
Marie Kohoutová
Božena Kopecká
Vítání občánků

85 let: Zdena Nováčková

O hraničních kamenech v Chřibech

Historické hraniční kameny patří k postupně mizejícím technicko-historickým památkám,
které se dochovaly v zalesněných nebo obtížně přístupných místech hranic bývalých panství.
Mgr. Petr Krátký

Kámen č.1

4

Již od počátku 13. století se hranice
územních celků začaly postupně označovat nějakou stabilní značkou. Kameny se často velikostně i tvarově lišily
v závislosti na místech i obdobích, kdy
docházelo k jejich osazování v krajině.
Materiálem pro jejich výrobu se stal
především místní a dobře dostupný
pískovec.
K vyměřování katastrů jednotlivých
panství docházelo zejména mezi léty
1790 a 1798, výjimečně také později. Za
první republiky byly chybějící kameny
nahrazovány novými.
Nejzajímavější chřibské hranečníky se
nacházejí nedaleko obce Salaš v oblasti
hory Strachov. Kdysi tudy procházela
sporná hranice pozemků velehradské-

ho kláštera a buchlovského panství.
V těchto místech se dodnes dochoval
lom s tzv. „dílnou hranečníků“, kde se
kameny přímo vyráběly.
Podle znalce Chřibů, Bořka Žižlavského z Buchlovic jsou v tomto pohoří hranečníky s nápisy HM (Herrschaft
Milotice nebo Moštěnice), HK (Koryčany a Kvasice), HB (Buchlov), HS
(Střílky), HZ(Zdounky), HW nebo CW
(Herrschaft nebo Convetus Velehrad),
HN (Napajedla) atd. Nejstarší kameny
se podle jeho sdělení patrně nalézají na
Osvětimansku, Stříbrnicku, Břestecku,
Tupesku a Salašsku. Mnohé z nich jsou
označeny znaky a iniciálami svých majitelů, např. Hanuš Zikmund z Petřvaldu
1677, Jan Dětřich z Petřvaldu 1708.
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Další vlastivědná pracovnice, Ljuba
Heimrichová ve své knize Bohuslavice
u Kyjova zmiňuje velký hraniční kámen, který stál na cestě mezi železniční
zastávkou Jestřabice a obcí Jestřabice.
Jednalo se o pískovcový čtyřboký hranol nahoře zaoblený, vyčnívající asi půl
metru nad úroveň terénu.
Informace paní Heimrichové lze doplnit
o údaje, že tento kámen z roku 1705 zde
byl asi umístěn za knížete Jana Adama
I. Ondřeje z Lichtenštejna a že k jeho
odcizení došlo někdy koncem 90. let 20.
století.
Obdobný osud měl rovněž kámen
s petřvaldským znakem, jenž se nacházel někde při cestě k hoře sv. Klimenta
a ztratil se krátce po roce 1990. Jeho

Kámen č.2

Podle sdělení lesního správce polesí
Zdeňka Zálešáka sloužily některé mezníky ještě v 80. letech minulého století k
označení hranic lesních pozemků a pro
jejich lepší viditelnost v terénu se natíraly hašeným vápnem, které zároveň působilo proti obrůstání těchto hranečníků
mechem. A dodává, že v současnosti již
lesníci kameny k určení polohy nevyužívají. K určení přesné hranice jim slouží
Globální polohovací systém (GPS).
Ale staré hraničníky považují za dědictví po svých předchůdcích, a pokud je
to jen trochu možné, snaží se je chránit.
V diplomové práci Jana Koláčka Hranice feudálních panství, označování v
terénu a jeho stopy v současné krajině
- případová studie (Univerzita Palackého
v Olomouci, 2008) se píše: „Historické
hraniční kameny jsou stále chráněny
řadou zákonů, problém je však v tom,
že nikdo tyto zákony k ochraně těchto
reliktů z doby feudální nevyužívá.“
Další možnost záchrany mezníků spočívá v tom, že by alespoň některé z nich
mohly získat statut kulturní památky,
nebo statut významného krajinného
1/2016

původní přesná poloha mi zatím není
známa.
Směrem z Bohuslavic k vrcholům Malá
Ostrá, Kalíšek a Velká Ostrá cesta občas
kopíruje současné i historické hranice
katastrů obcí Bohuslavice, Čeložnice
a Koryčany. Na místě zvaném Troják
se nalézá patrně jeden z nejstarších kamenů v kyjovské části Chřibů. Dnes již
částečně poškozená památka, která vyznačovala rozhraní tří zmíněných katastrů, byla osazena v roce 1725 za knížete
Josefa Adama z Lichtenštejna. Pár metrů
nad ní se nachází o něco mladší mezník
s iniciálami HM (Herrschaft Milotice)
a HK(Herrschaft Koryčany) se špatně
čitelným letopočtem 1796.
Desítky dalších kamenů různých

Kámen č.3

prvku. Poslední eventualitou je obecně
závazná vyhláška příslušné obce, na jejímž pozemku se hranečníky nacházejí.
Známý geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek v roce 2008 v pořadu
České televize Kameny v české krajině
řekl pravdivou větu: „Tak jako existuje
kategorie památný strom, měla by být
zavedena i kategorie památný kámen.
Lidé se naučili kameny brát, protože se
domnívají, že nikomu nepatří.“
Legenda:
Kámen č. 1: Kámen, který se nacházel
ještě v 90. letech 20. stol. při cestě ze
železniční zastávky Jestřabice do obce
Jestřabice.
Kámen č. 2: Kámen na Trojáku s iniciálami AL a HB a obtížně čitelným
letopočtem 1725 je patrně nejstarší
hraniční kámen v kyjovské části Chřibů.
Rok osazení kamene byl dohledán podle
indikační skici katastru obce Čeložnice.
(foto: Petr Krátký)
Kámen č. 3: Hranečník se znakem
Lichtenštejnůobjevený Jiřím Budíkem
(foto: Tomáš Pjevič)

Kámen č.1

velikostí (mnohdy vyvrácených a zpřerážených) z let 1746, 1796, 1800, 1761
stále místy vyznačují hranice čeložnického katastru, který patřil k milotickému
panství. Část této kamenné hranice se
dodnes dochovala v lesích města Kyjova
mezi katastry obcí Čeložnice a Moravany.
Student oboru Geografie a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy Tomáš Pjevič upozorňuje na
to, že poloha historických hraničních
kamenů se dá v současnosti dohledat
ve starých katastrálních mapách Moravského zemského archivu v Brně.
Tzv. indikační skici, jež jsou k dispozici
v digitální podobě, podávají velmi
přesný doklad o dobové krajině, hospodářství, demografii a mnoha dalších historických a zeměpisných záležitostech.
Kámen č. 4: foto: Tomáš Pjevič
zdroj: www.mza.cz

Kámen č.4
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SDH Vřesovice

Jak šťastně pro nás loňská sezona skončila, tak smolně od začátku roku přicházela jedna komplikace za druhou.
Po tom, co se nám podařilo zacelit díru
po klucích z Čeložnic, jsem si nešťastně
zlomil kotník a další komplikace byla na
světě. Sehnat „proudaře“ na tomto okrese je nadlidský úkol a sehnat „proudaře“,
který by zvládal „sedmnáctkové“ časy,
tak to už je opravdu oříšek. Nakonec
se nám podařilo přesvědčit naši dlouholetou záchranu a kamaráda Jardu,
aby s námi odběhal alespoň část sezony. Další velkou změnou a výrazným
skokem byla nová mašina, se kterou
bojujeme od začátku sezony. Prozatím

6

Michal Skalka

jsme odběhli tři soutěže a ani na jedné se
nám nepodařilo dostatečně roztáhnout
vedení tak, aby kluci na hrotech dokázali
obstojně sestříknout terče. Nový stroj si
vybírá svou daň a my musíme doufat,
že se nám podaří načasovat přidávání
plynu a seběhání s tímto strojem co
nejrychleji. Výsledky závodů jsou zatím
opravdu smutné vzhledem k tomu, jaké
bylo očekávání: Vlkoš 22,42s, Dubňany – neplatný pokus, Blatnice 23,22s.
Na závěr bych Vás rád pozval na soutěž
zařazenou do seriálu GP Hodonín, který
se bude konat 13.8. ve 14:00 na místním
hřišti.
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Spolek Babule
Krásný den přejeme,
rády bychom se za náš spolek Babule
ohlédly za uplynulé pololetí letošního
roku. V měsíci únoru jsme se spoluúčastnily Fašaňku, který byl opět docela náročný, ale za pomoci všech složek
v obci - dotažen do zdárného konce.
5. března jsme pro všechny místní
i přespolní připravily v pořadí již VI.
ročník „Velikonoční výstavy“ s ukázkami tradic, které jsou s Velikonocemi
spojeny, s vystoupením mladé cimbálové
muziky z Osvětiman, místního folklorního souboru Vřesovjánku a pěveckého
sboru z Vřesovic. V březnu a v květnu
jsme naše nejmenší potěšily dětskými
dílničkami, kde si mohly děti spolu
s rodiči vyrobit velikonoční dekoraci
a indiánské dešťové hole.
Nejnáročnější a velmi úspěšnou akcí
byl dětský den 4. června tentokráte
s indiánskou tématikou, kterého se zúčastnilo na 230 dětí. Děti procházely indiánskou stezkou, na které plnily různé
úkoly. Po absolvování všech soutěžních
disciplín byly děti odměněny indiánským přívěškem ve tvaru zubu a pamětním listem, který jim předali osobně
sám velký náčelník spolu se šamanem

Za Spolek Babule Monika Donátková, Lenka Chromková

kmene Vřestéků. Celé indiánské odpoledne probíhalo za krásného slunného
počasí, za zvuku bubnů a tance okolo
ohně. Rády bychom poděkovaly všem
sponzorům a dobrovolníkům, kteří nám
s přípravou dětského dne pomohli. Jmenovitě chlapcům z TJ Sokol Vřesovice,
SDH Vřesovice a SDH Osvětimany,
obci Vřesovice, Zdendovi Vilímkovi za
zapůjčení bubnů a vytvoření indiánské
hudební atmosféry během dne, Jaroslavu
Tomeškovi za nejúžasnější indiánský
totem a bizona a všem ostatním.
18. června proběhlo „Odpoledne
s harmonikou“ kde vystoupilo 8 harmonikářů z Dolních Bojanovic a Břeclavi,
akce probíhala v Ozdravovně U Sirotků.
Také zde musíme poděkovat sponzorům, kteří podpoříli tuto naši akci.
Ve druhé polovině letošního roku připravujeme v měsíci listopadu „Besedu
u cimbálu“ s cimbálovou muzikou
Friška, Vánoční výstavu, Mikulášskou
obchůzku a jiné akce.
Za Spolek Babule Vám všem přejeme
krásné a pohodové prožití léta plného
slunce a těšíme se na Vás při účasti
a podpoře dalších našich akcí.

Velikonoční dílničky Na Palatě
Odpoledne s harmonikami

Děti s náčelníkem kmene Vřestéků

Kajka Náplavová - ruční pletení proutěných košů

Vřestékové

Ladislava Judasová - ruční výroba korálků

Fašaňkový průvod
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Klub českých turistů Vřesovice
V BRNĚ OCENILI
DLOUHOLETOU PRÁCI

NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK
BYL REKORDNÍ

ZIMNÍ PŘÍRODOU

Předsedovi vřesovického odboru Klubu
českých turistů Miroslavu Vaculíkovi se
dostalo mimořádného ocenění od Asociace nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje.
Jako krajská osobnost roku 2015
spolu s dalšími čtrnácti kandidáty převzal v domě Pánů z Lipé na brněnském
náměstí Svobody od předsedy asociace
Jaromíra Hrona diplom s cenou a to za
dlouholetou aktivní práci v neziskovém
sektoru. Blahopřejeme

Trasy v délce 5 a 7 kilometrů letos absolvovalo rekordních 284 lidí z 58 obcí a
měst. Nejpočetnější výpravy byly z Vřesovic, Kyjova, Bučovic, Žádovic a Ježova.
Hlavním posláním této akce byla veřejná sbírka vyhlášená ústředním KČT
v Praze na podporu aktivit zdravotně
hendikepovaných občanů.
Letos se ve Vřesovicích vybralo místo
startovného rekordních 8 270 korun,
díky tomu se KČT Vřesovice umístil na
krásném 8. místě v rámci celé republiky.
Všichni účastníci obdrželi v cíli odznak
čtyřlístku, pamětní list a kalendářík.
Účast se všem započítává do soutěže
O Zlatého turistu 2012-2016.
Celé turistické akci a vítání Nového
roku vtiskl sníh to pravé zimní kouzlo.

V sobotu 27. února 2016 se konal již 13.
ročník této oblíbené turistické akce. Na
292 pěších turistů ze 60 obcí a měst čekaly trasy 8 a 10 km. Turistické kontroly
byly letos umístěny na hoře sv. Klimenta
a v altánku pod Koryčanskou kaplí. Nejmladším účastníkem byl Ondřej Líznar
z Kelče, nejstarším Josef Sedlář z Kyjova,
nejvzdálenějším Radek Sporysz z Českého Těšína. Nejpočetnější rodinou na
akci byla rodina Zdenky Martinkové
z Mikulčic. Obdrželi věcné ceny, každý z účastníků pak vkusnou plaketu
a diplom, všem se účast započítala do
soutěže.
Nejpočetnější výpravy přišly z Vřesovic, Kyjova, Hodonína, Veselí n. Mor.
a z Brna.

Převzato z periodika Deník

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Výroční schůze se konala 24. ledna 2016
v Ozdravovně u Sirotků. Na programu
byla zpráva o činnosti za rok 2015, hospodaření a plán na rok 2016.
KČT odbor Vřesovice ocenil Čestným
uznáním a darem Jaroslava Tomeška
ml., Zbyňka Lavičku a Marka Pavlecha
za dlouholetou úspěšnou práci pro
turistiku. U příležitosti životních jubileí, které oslavili v roce 2015, převzali
blahopřání Zdeňka Niklová, Marcela
Machalová, Marek Pavlech, Ladislav
Kubeš a Hynek Valenta. V soutěži o nejaktivnější členy za rok 2015 byli oceněni
Anna Vaculíková, Jaroslava Výstupová
a Jitka Červinková. Veřejným uznáním
za zásluhy o turistiku převzali ocenění
Jaroslava Výstupová a Anna Vaculíková.
Jihomoravský kraj, oblast KČT, ocenil
Čestným uznáním oblasti Hynka Valentu a Ladislava Kubeše za dlouholetou
8

Miroslav Vaculík

práci pro turistiku.
Asociace neziskových organizací
Jihomoravského kraje vyznamenala
předsedu KČT Vřesovice Miroslava
Vaculíka za dlouholetou aktivní práci
v neziskovém sektoru.
Výroční členské schůze se zúčastnilo
49 členů, pozvání přijalo šest vzácných
hostů. KČT odbor Vřesovice má nyní
64 členů.

PUTOVÁNÍ MORAVSKÝM
SLOVÁCKEM
Patnáctý ročník turistické akce přilákal 7. května 2016 do Vřesovic
a jarních Chřibů 443 účastníků z 83 obcí
a měst ČR i Slovenska. Nejpočetnější
zastoupení měly Vřesovice, Brno, Veselí
n. Mor., Kyjov a Hodonín. Jde o druhou
nejvyšší účast v historii. Bylo připraveno
pět tras pro pěší (v délce 5 až 25 km)
a dvě cyklotrasy (14 a 45 km).
Ústředí KČT v Praze vybralo tuto
naši akci opět do cyklu Toulavý kočárek v rámci rodinné turistiky. Pro děti
do 14 let, jejich rodiče a prarodiče byla
připravena nejen pětikilometrová trasa,
ale i program v areálu u Lesního baru
v podobě her a dovednostních soutěží
o ceny. Toulavý kočárek absolvovalo
110 dětí, které obdržely nejen plaketu
1/2016
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a diplom, ale také v cíli tašku plnou laskomin, hraček a dárků.
Tradičně byli oceněni nejvzdálenější
účastník akce Jana Kristová z Mostu,
nejstarší Josef Sedlář z Kyjova, nejmladší
Ondřej Líznar z Kelče u Val. Meziříčí
a nejpočetnější rodina Romana Pfefra
z Brna. Pro účastníky byla připravena
bohatá tombola s 335 cenami. V cíli

obdržel každý účastník originální plaketu a diplom, přičemž se všem účast
započítala do soutěže.
Akci svou účastí podpořil senátor
Zdeněk Škromach s manželkou a řada
dalších vzácných hostů. Průběh akce
dokumentovala TV Slovácko. Poděkování patří všem, kdo přispěli do tomboly
i k propagaci této akce.

MŠ Vřesovice
Další školní rok utekl jako voda já vám
ten půlrok toho, co se dělo ve školce,
zkusím popsat.
Letošní celoroční aktivitou byl projekt
s názvem “Křížem krážem po Zemi“,
kde děti poznávaly pod vedením paní
Mgr. Lenky Pavelčíkové z Uherského
Hradiště kontinenty naší planety.
V lednu jsme si povídali o Asii. Ta byla
pro děti asi nejzajímavější, protože kdo
chtěl, mohl ochutnat sušenou rybičku
(celou- s hlavou, ploutvemi i ocáskem)
a budete se divit, ale ochutnaly skoro
všechny děti a některé si i přidaly. Po - té
se nám po třídě rozběhli dva živí švábiholka a kluk ( s dětmi jsme se shodli,
že byli docela hezcí ). Zkoušeli jsme jíst
čínskými hůlkami křupky, nejlépe to
šlo Davídkovi Peškovi – jako by to dělal
denně. A nakonec jsem byla převlečena
za asijskou princeznu a paní učitelka
Martinka za gejšu.
V únoru jsme měli karnevalové dopoledne s různými soutěžemi , tanečky
a poznávali jsme Jižní Ameriku. Tady
jsme voněli k různým druhům koření,
ke kávě, ochutnávali sušený ananas
a banány a naučili se pomazánku

Na divadle v MŠ Osvětimany
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Střípky z naší školky

z avokáda. Avokádo jsme rozmačkali
vidličkou, přimíchali trochu olivového
oleje, citrónové šťávy a soli- pořádně
vše promíchali a natřeli na tortilu. To
byla bašta!
V březnu jsme se podívali do Severní
Ameriky, ale hlavně jsme tvořili výrobky na velikonoční prodejní výstavku,
kterou každoročně pořádají Babule.
Ani tady nás obyvatelé Vřesovic, Skalky
a Labut nezklamali a koupili skoro vše,
co děti vyrobily. Za vydělané penízky
jsme dětem do školky dokoupili kinetický písek, se kterým si všichni rádi hrají.
Zbytek financí se utratilo za mlsoty do
velikonočních balíčků.
Duben byl měsíc zápisu do školky. Přišlo nám k zápisu 6 dětí - samé holčičky.
Již po dva roky byla ve školce převaha
kluků a příští školní rok tomu bude
naopak. Každé úterý v dopoledních
hodinách si rodiče s dětmi, které k nám
od září budou chodit, mohli přijít pohrát
– děkuji maminkám , babičkám i tetám
dětí, že toto „Dopoledne pro maminky
s dětmi“ navštěvují. Děti si zvyknou
na prostředí školky i na nás rychleji
a adaptace probíhá poklidněji. V dubnu začal dětem plavecký kurz. Touto
cestou chceme moc poděkovat paní
ředitelce ZŠ speciální, Praktické školy
a Dětského domova paní Mgr. Aleně
Kolajové a zástupkyni ředitele paní Mgr.
Boženě Křížkové za poskytnutí bazénu
pro děti a také za to, že na nás myslí
a nezapomenou nás pozvat na všechna
divadélka, která ve škole mají. Nejhezčí
bylo to „čertovské“, které nacvičily děti
s pomocí šikovných pedagogů speciální
školy. Moc děkujeme.
A ani jsme se nenadáli a byl tady květen. Byli jsme pozváni do Osvětiman
na divadlo a právě odsud k nám přijde
nová paní ředitelka, paní Bc. Ladislava
Chaloupková. Určitě uděláme vše pro to,
aby se nové paní ředitelce u nás líbilo.
S osvětimanskou školkou spolupracujeme již léta a tak děti paní učitelku znají.
Vzhledem k tomu, že ve vřesovické škol-

Markéta Něničková – učitelka MŠ

V bazéně

ce jsou jenom hodné děti, nepochybuji
o tom, že si to tady zamiluje tak, jako já.
Na Den dětí nám nabídla paní učitelka Martinka výlet na „ Jandáskovic“
chatu. I když nám od rána poprchalo,
šli jsme. Špekáčky jsme sice neopékali
nad ohněm, ale paní školnice Hanka
Marčáková a paní učitelka Martinka
nám je kvůli dešti upekly v troubě,
zatímco my jsme s dětmi a tetou Ivou
Knéslovou, skotačili v lesní jurtě, kde
nám před deštěm poskytla azyl krásná
lesní víla paní Mgr. Lenka Sedláčková .
Děkujeme, jste moc hodná.
Na výlet jsme jeli do kyjovského
Sokolíčka, kde jsou děti nejspokojenější. Průlezky, sk luzavky, pizza, zmrzlina- nic nám nechybělo.
Poslední akcí byla besídka ve školce,
pasování předškoláků a závěrečný táborák. Přiznám se, že z besídky mám
vždy trošku obavy- zvládnou to děti,
bude se to rodičům líbit? A jako vždy mě
překvapily. Všechno zvládly na jedničku
s hvězdičkou. A když jsme u těch jedniček, tak ty přejeme našim školákům,
Jiříkovi Havránkovi, Davídkovi Peškovi
a Dennymu Posoldovi. Kluci, budete
nám chybět!
Tento školní rok byl pro mě velmi
náročný, ale krásný. Ve školce učíme
děti nezávidět si, ale pomáhat si. Učíme
je nebojovat proti sobě, ale spolupra9
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covat, snažíme se, aby děti pochopily,
že důležité není to, jak vypadáme, ale
jací jsme uvnitř , my dospělí se musíme
snažit být pro ně vzorem a proto budu
děkovat lidem, o kterých si myslím, že si
to zaslouží. Některým jsem již v samotném článku poděkovala, ostatním bych
ráda poděkovala nyní. Panu starostovi
Liborovi Pazderovi , paní Bc. Monice
Donátkové a paní Lence Molkové za
podporu a laskavost, paní Ivě Knéslové
za pomoc při školních akcích, našim
maminkám se „svatozáří“ Mgr. Kamilce
Hozíkové a Naďce Posoldové- holky, vy
víte za co, vypisovat to nebudu, protože
by na to ani vřesovický zpravodaj nestačil, obci Labuty za dětské knihy do
naší knihovničky, paní Ivaně Putnové
a mojí mamince Heleně Chromkovéletité ředitelce MŠ Kyjov-Boršov za
pomoc s těmi hrůzostrašnými, pro mě
nepochopitelnými tabulkami, všem
paním kuchařkám, které se starají
o mlsné jazýčky našich dětí, panu Hajnému a spol. za pomoc při opravách v MŠ
a na zahradě, Haně Marčákové za pomoc
při akcích školky a za vlídné slovo, mé
kolegyni Martině Jandáskové za úsměv
a dobrou náladu, kterou neustále vnáší
do školky a samozřejmě za pomoc při
všem, co se dělo, mému manželovi za
trpělivost a za to, že se i trošku vařit

Výlet na Jandáskovic chatu

naučil, aby mé „domácí“ děti neumřely
hlady, když té práce bylo opravdu hodně.
Děkuji všem rodičům a prarodičům bez vás by to nešlo a hlavně děkuji všem
dětem, že za námi do školky chodí rády a
tím nám říkají, že to, co děláme, děláme
správně.
A teď už mi zbývá jen všem popřát
hezké léto, příjemnou dovolenou , dávejte na sebe pozor a po prázdninách
nashledanou!

Pasování do řad školáků

Kyjovský spolek včelařů
Za výbor spolku Eman Budík

Byl založen v roce 1904 panem Karlem
Blesíkem c.k.okr.škol. dozorcem. Združoval tehdy 61 včelařů z několika vesnic
okolí Kyjova. Hlavní činností tehdejších
včelařů byla výsadba medonosných stromů, keřů a semen pro výsadbu rostlin.
Současně byl kladen důraz na vzdělávání
členů pořádáním besed, přednášek a nákupem dostupné včelařské literatury do
včelařské knihovny. Později se pořádaly
tématické zájezdy do včelařských center. Spolek pomáhá zajišťovat včelařům
cukr, léčiva apod. To byla historie.
Dnešní spolek združuje včelaře z 22
obcí okolí Kyjova, mezi ně patří i Vřesovice a má 161 včelařů, kteří mají 1778
včelstev. Kyjovský spolek je největší v bývalém okresu Hodonín. Hlavní prioritou
činnosti spolku v posledních letech je
sledování a kontrola zdravotního stavu
včelstev, a to boj proti roztočové nákaze varoáze a včelímu moru. Můžeme
konstatovat, že zdravotní stav včelstev
je ve spolku pod kontrolou. Pokud se
10

týká včelího moru, tak na bývalém okresu Hodonín není v současnosti žádné
ohnisko včelího moru.
Bohatá je činnost spolku v oblasti
kulturně společenské. Spolek od roku
1986 pořádá pravidelně každý druhý rok
včelařský ples, který se těší mimořádné
pozornosti nejen včelařů, ale i široké veřejnosti. Spolek dlouhodobě spolupracuje se včelaři z Myjavy, Českých Budějovic
a Slovinska. Společně organizují zájezdy
do Slovinska recipročně Slovinců k nám.
Mimořádné byly zájezdy na mezinárodní včelařskou výstavu Apimondie do
Francie- Montpelie a na Ukrajinu do
Kyjeva. Dále spolek organizoval zájezdy
do Polska-Krakova, Liptovského Hrádku,na včelařskou pouť na Svatý Hostýn
apod.
V posledních 10 letech došlo ve spolku
k některým mimořádným a řekl bych
historickým událostem, které měly za
následek zvýšení prestiže a zviditelnění
v rámci včelařství, ale i na veřejnosti.

Jako jedni z prvních spolků v ČR jsme
si nechali ušít včelařský prapor, jako
symbol sounáležitosti k včelařskému
cechu. Členové výboru se prezentují
na společenských včelařských akcích
včelařskými stejnokroji, které si nechali ušít. Dále byla vybudována v Kyjově
-Bohuslavicích naučná včelařská stezka.
Ke 110. výročí založení spolku nechal
výbor zhotovit medaile za rozvoj včelařství na kyjovsku, abychom ocenili
a ohodnotili osobnosti včelaře, ale i
organizace za jejich trvalou finanční
podporu včelařů v jejich obcích.
Jinak se včelaři prezentují na kulturně
společenských akcích hlavně v Kyjově,
kde prezentují své výrobky, ale propagují včelařství v souvislosti s ekologií
přírody. Významná je osvětová činnost
na základních školách, kdy formou
přednášek a besed seznamují žáky
s životem včel, včelými produkty a jejím
vlivu na lidské zdraví.
Součástí spolku je včelařský kroužek
1/2016
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mladých včelařů ve Vacenovicích, který
má 17 členů a je vedený Ing.Bačíkovou.
V květnu se konala ve Vacenovicích oblastní soutěž Jihomoravského kraje Zlatá
včela včelařských kroužků jižní části
kraje. Soutěže se účastnilo 12 včelařských kroužků se 112 účastníky. Soutěž
byla velmi dobře připravená a soutěžící
odjížděli spokojeni a plni dojmů. V současné době probíhá příprava na mezinárodní soutěž hodnocení medu, která se
uskuteční v rámci 890. výročí založení
města Kyjova ve dnech 7.-9.října v kulturním domě v Kyjově. Veřejnosti bude
umožněn přístup v neděli 9. října,kdy
bude ochutnávka medu, vyhodnocení
celé soutěže, ukázka zdobení perníků
a práce s karamelem.Soutěž a hodnocení
bude pod patronací včelařů ze Slovinska.
Součástí dne bude kulturní program.

Roj

Občané naší vesnice
Oslovili jsme některé z našich občanů,
zda bychom mohli v tomto čísle zpravodaje uveřejnit jejich práci. Práci, se
kterou jsou úspěšní i za „hranicemi“
naší obce.

Občané naší vesnice,
kteří jsou úspěšní v tom, co dělají.

Pokud i Vy znáte nějakého vřesovjáka
- svého souseda, rodinného příslušníka,
kamaráda či známého, o kterém si myslíte, že bychom se o jeho činnosti mohli
dovědět více, ozvěte se, rádi se podělíme

o jeho úspěch či ocenění. Napište a zašlete něco málo o dotyčené osobě a jeho
práci + foto na mail. adresu:
▶ ou@obecvresovice.cz
▶ starosta@obecvresovice.cz

David Skalka
alias DAVID ROCKERY
Mladý nadějný muzikant z Vřesovic. Jeho písně naleznete na adrese
www.facebook.com/david.rockery,
na facebooku nebo na youtube.
David také dlouhodobě pracuje
se zpěvačkou Anetou Poláchovou,
se kterou vystupuje na různých akcích.
Držíme mu pěsti v jeho hudební kariéře.

Miroslava Konečná
a její domácí nudle

Ocenění roku 2015:
Tradiční výrobek Slovácka v UH, Chuť
jižní Moravy v Brně
Ocenění roku 2016:
Zlatá chuť jižní Moravy.
Mirčiny nudle jsou dodávány do farmářských obchodů v okolí a od června
2016 zásobují síť prodejen Billa ve Zlínském kraji jako Regionální výrobce.
Gratulujeme!

1/2016
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Veronika Svobodová amatérská malířka a kreslířka

Vřesovjánek
Milí občané,
ráda bych využila této možnosti a
napsala pár vět o dětském folklorním
souboru Vřesovjánek. V tomto školním
roce jsme měly 14 dětí. 11 děvčat a 3
chlapce. I nadále budeme rádi, pokud

Za Vřesovjánek, Jitka Skalková

mezi sebe budeme moci uvítat nové
členy, kteří se na nás mohou přijít podívat v září, kterékoli pondělí od 17:30
do 18:30 na Komunitním centru-Muzeu
Na Palatě.
Zkoušky se snažíme vést formou

her, říkadel, písniček a tanečků, které
děti baví, ale také jsme se letos začali
učit skočnou a karičky, protože nám
děti začaly pomalu vyrůstat. S nacvičenými pásmy vystupujeme jak na akcích naší obce, tak i v sousedních obcích

Vřesovjánek na Harmonikách
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nebo například v Domově Důchodců
v Kyjově. 1.7.2016 jsme uspořádali posezení Na Palatě k příležitosti 2. výročí
Vřesovjánku, kde jste se o našem snažení mohli přesvědčit a všem, kteří jste
se na nás přišli podívat a podpořit nás,
moc děkujeme.
Velmi bych chtěla poděkovat panu
Vladimíru Kabrnovi, který nás celou
dobu doprovází na harmoniku. Také
bych touto formou chtěla velmi poděkovat a rozloučit se s paní Helenou
Havránkovou, která pomáhala založit
a vést Vřesovjánek. A zároveň bych
chtěla přivítat novou spoluvedoucí paní
Petru Vilímkovou.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat jménem celého Vřesovjánku obci
Vřesovice a Spolku Babule, nejen za finanční podporu, ale za celkovou pomoc
k fungování našeho souboru.
Přeji Vám krásné slunečné léto plné
pohody a odpočinku.

1/2016

Nejmladší vystupující

Průvod - vynášení Mařeny

Ukamenování Mařeny

Velikonoční výstava - vystoupení Vřesovjánku

Vynášení mařeny - zdobení letéček
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Les Park

Pohostinství
Ozdravovna U sirotků

Les Park Vřesovice má několik novinek

Oznamujeme, že od 1. 7. bude otevřeno
denně od 13:00 včetně pondělí.

V letošním roce se podařila v Les Parku
rekonstruovat cesta v areálu, rozšířit
ubytovací možnosti či otevřít novou
krytou venkovní terasu s kapacitou až
30 osob. To umožní realizaci oslav a akcí,
pro které byly prostory Lesního baru
příliš malé.
Na začátku července byla otevřena
naučná „bobří stezka“, která si získala
hned od začátku zájem dětí i dospělých.
Stezka zahrnuje 11 otázek o přírodě a je
dlouhá asi jeden a půl kilometru, což
je ideální procházka i s malými dětmi.
Hrací karty se vydávají v Lesním baru,
a kdo je vyplní, dostane při návratu malý
dárek.
Mezi hlavní akce tohoto roku patřil
dětský den s Majdou Reifovou a zejména druhý ročník Les Festu, který
byl takovou malou oslavou dokončení
rekonstrukce celého areálu. Na Les Festu vystoupila skupina Drummidoo se
Zdeňkem Vilímkem, Maok a Vladimír
Václavek, legenda české alternativní scény. Je škoda, že na akci si našlo cestu relativně málo Vřesovjáků, protože takové
složení hudebníků se tady ještě nikdy
nesešlo. Například slovenský multiinstrumentalista a skladatel Maok, hned
další den odjížděl do Finska na známý
světový festival a to je jistě z Vřesovic
„více z ruky“.

Po celé léto se můžete těšit každý víkend
na piva nejen z malých, ale i velkých pivovarů.
Chtěli jsme, aby byla hospůdka úplně pro
každého, a tak se u nás už NEKOUŘÍ.
H ledá me ši kov ného kucha ře/ ku
na letní grilování a podobné akce,
tel. 603 176 255.
Od minulého roku prodáváme propan
-butanové láhve – 2kg, 10kg, 33kg (po
dohodě možnost dovozu do domu).
Pořadatelé Slováckého léta v Uherském
Hradišti děkují všem, kteří doposud
přispěli pomocí BENEFIČNÍHO JEŘÁBKU. Tento jeřábek si už druhým
rokem našel v prostorách pohostinství
své místo a za tuto dobu bylo vybráno
neuvěřitelných 12.500 kč.
Celý výtěžek je věnován do Domova pro
osoby se zdravotním postižením v Medlovicích a do Diakonie Československé
církve evangelické – střediska CESTA
v Uherském Hradišti.
Děkujeme všem občanům za přízeň a
dětem přejeme krásné prázdniny!

Otazka z bobří stezky

Maok na Les Festu 2016
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O prázdninách se v Les Parku chystají
ještě menší zajímavé akce. Jejich termíny můžete sledovat na www.les-park.
cz nebo na Facebooku. Každý čtvrtek
se v Lesní jurtě cvičí jóga a Lesní bar
je otevřen od 11 hodin (od pondělí do
čtvrtka až od 13 hodin).
1/2016
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TJ Sokol Vřesovice z.s.
Po vánočních svátcích nabití energií
a odpočati, jsme vkročili do roku 2016,
doufám plni optimismu. Hned zkraje
roku dne 23. 1. pořádal Sokol již tradiční
sportovní ples. Díky štědrosti sponzorů
se sešlo úctyhodných 264 cen do tomboly, za což patří obrovské díky všem, kteří
nás podpořili. Účast byla taktéž slušná,
celkem 100 platících, kteří se doufám
báječně bavili.
Dne 6. 2. jsme se účastnili fašaňkového průvodu, což je hezká tradice, kterou
by dle mého názoru měly podporovat
všechny složky obce. Ostatně, děláme to
pro zachování obecních tradic.
Následovala výroční schůze, kde se
schvalovaly nové stanovy a mimo jiné
jsme si museli k názvu přidat zkratku
„z. s.“ což znamená „zapsaný spolek“.
První dubnový víkend nám začala
jarní část dobře rozehrané sezony. Jelikož jsme nechtěli nic ponechat náhodě,
snažili jsme se lanařit zpět do Vřesovic
fotbalisty mladších ročníků, kteří sice
jsou vřesovjáci, nicméně fotbal hráli
za jiné oddíly. To se nám také vcelku
povedlo, a my mohli po dlouhých letech
a dokonce tři kola před koncem slavit
postup do vyšší třídy. Za to vše, kdož
se jen trochu podílí na chodu TJ Sokol
a samozřejmě všem hráčům patří velké
díky. Ukončení sezony proběhlo po domácím zápase s Archlebovem dne 28.5.
Dne 4. 6. jsme spolupořádali dětský den,
který měly „Babule“, ostatně jako vždy
perfektně vymyšlený a zorganizovaný.
Poslední červnovou sobotu proběhla,

Peška Milan, Macúch Štěpán

Oslavy postupu

tům přeji, ať se jim ve vyšší soutěži daří
a aby přinášeli fotbalovou radost všem
našim fanouškům, kteří si to za jejich
dlouholetou podporu jistě zaslouží.

Naše fanynky

řekl bych, již také tradiční letní noc se
skupinou „V. S. P. band“. Počasí nám
přálo jen do půl jedné, pak nás zahnala
pod střechu menší přeháňka. Zábavu
navštívilo celkem 120 platících.
Nyní nás čeká období letních dovolenek, tak všem spoluobčanům přeji,
ať jim počasí vyjde a také, aby si všichni
odpočinuli a odreagovali se od každodenních starostí. Vřesovickým fotbalis-

Slovo trenéra:
„Jarní část soutěžního ročníku 2015/2016
jsme zvládli bravurně. Ani jednou jsme
neprohráli a pouze dvakrát remizovali a
to ještě když už bylo rozhodnuto o našem
postupu do vyšší třídy.
Podrobnější statistiky i reporty ze zápasů
najdete na našem webu:
http://www.fotbalvresovice.cz/
Nebudu vyzdvihovat jedince, protože fotbal je týmová hra a to jsme dokázali. Za
to chci všem, kteří se na tomto úspěchu
podíleli poděkovat a zároveň popřát další
body ve vyšší soutěži“.

Horní řada zleva: Tomáš Hajný, Josef Donátek, Tomáš Zedník, Milan Donátek, Libor Putna, Pavel Bilíček, Milan Ovesný, Ondřej Červenka, Kamil Merta, David Čech, Marek Bilíček, Štěpán Macúch
Dolní řada zleva: Štěpán Žáček, Petr Putna, Lukáš Molek, Martin Zelenka, Milan Kopecký, David Ryba, Milan Sléžek, Zdeněk Možíš
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ZŠS, PrŠ a DD Vřesovice
V červnu jsme zdárně zakončili školní
rok 2015/2016. Mezi naše úspěchy patří
tradičně nacvičené divadelní představení, letos s názvem Čertovská motanice.
Pod vedením Mgr. Jany Riedlové a ve
spolupráci se ZUŠ Kyjov děti předvedly
své herecké dovednosti a nadání. Dne
1.dubna jsme přivítali v zařízení ministryní školství, mládeže a tělovýchovy
JUDr. Kateřinu Valachovou, Ph.D., spolu
s kyjovským starostou Mgr. Františkem
Luklem, předsedou SMO v projednávání
otázek týkajících se speciálního školství.
Další povedenou akcí byl branný závod
Střelka, kterého se účastní nejen naši
žáci, ale i studenti okolních speciálních
škol.
Velmi vítáme spolupráci se spolkem
Babule a obcí Vřesovice, jejichž akcí se

rádi účastníme a děti se do připraveného
programu s nadšením zapojují.
V Praze se ve dnech 10.-12.června
konal jubilejní 10.ročník festivalu
Mental Poweru. Tento festival prezentuje filmy vytvořené lidmi s mentálním
postižením. Cílem je ukázat, že i tito
lidé jsou v umělecké tvorbě a prožívání
rovni s lidmi bez handicapu. Odbornou
porotou tvořenou herci Evou Holubovou, Terezou Voříškovou, Michalem
Horáčkem a dalšími byl vyhodnocen
náš film Karlička Červená. Získal hlavní
cenu za ženský herecký výkon.
Nezapomněla na nás ani obec Kozlany
s pozváním na dětský den, ze kterého
jsme si odnesli plno příjemných zážitků i sponzorský finanční dar do NF
Kopretina.

Divadlo - Čertovská motanice

Střelka

Zpravodaj vydala Obec Vřesovice
Registrováno Ministerstvem kultury
České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 12388
Grafická úprava, sazba a tisk: A studio group, s. r. o., Kyjov

16

ČEZ - Energie pracuje

Střelka - vřesovičtí závodníci

Díky Nadačnímu fondu se letos uskutečnil 11.ročník společenského plesu,
na kterém se děti prezentovaly předtančením. Spolu s výtěžkem z golfového
turnaje v Kořenci mohou děti používat
nadstandardní vybavení ve škole i na
domově.
S neziskovou agenturou Zapojím se
Praha, jsme podruhé navázali spolupráci s pracovníky ČEZu, kteří provedli dobrovolnické práce pod názvem
Energie pracuje. Zaměstnanci poskytli
našemu zařízení malířské práce na domově. Natřeli dřevěné vybavení zahrady
a osadili zahradu novými keři. Ty dodalo zahradnictví Křivonoska za Žadovic, kam chodí žáci z praktické školy
vykonávat praxi. Proměnu společných
prostor v okolí školy ocení především
naše děti v období prázdnin, kde tráví
volnočasové aktivity.
Moc se těšíme na prázdniny vyplněné
celou řadou výletů a nových zážitků.
Krásné léto i Vám milí spoluobčané
a děkujeme za spolupráci všem představitelům obce a místním spolkům.

Neprodejné, vychází v červenci; Počet výtisků: 250
Foto: manželé Kabrnovi www.zonerama.com/gabinakab a další.
Neprošlo jazykovou úpravou. Za jazykovou správnost odpovídají
autoři příspěvků.
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