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Libor Pazdera, Monika Donátková

Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu z roku 2015,
nastává léto, čas prázdnin a dovolených.
Každý z nás si volno o prázdninách jistě zaslouží. A také ho každý z nás stráví jinak: někdo v zahraničí lenošením
u moře, někdo chozením po horách, jiný
zase u českého rybníka, na koupališti či
aktivně na chatě, poznáváním památek

nebo jiných krás Česka. Děti kromě času
stráveného s rodiči určitě rády využijí
nabídky letních táborů s různým zaměřením nebo část prázdnin prožijí u babičky a dědy.
Ať již čas dovolené strávíte způsobem výše uvedeným nebo jiným, přejeme Vám, abyste do další poloviny roku

nabrali hodně sil a z dovolené se vrátili
v pořádku a odpočatí. Nechte se při tom
třeba inspirovat fotografií z letošního
dětského dne.
Pěkné léto a příjemné prázdniny
přeje Zastupitelstvo obce Vřesovice.
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Zasedání zastupitelstva
USNESENÍ Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ
Zasedání dne 12. 3. 2015

Zastupitelstvo schválilo:
– po projednání a v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí finančního
daru Kyjovskému Slovácku v pohybu
ve výši 20 Kč za obyvatele obce;
– příspěvek pro Mikroregion Podchřibí
ve výši 40 Kč za obyvatele obce;
– rámcovou smlouvu o spolupráci
s JD – Dotace;
– finanční příspěvek MŠ Vřesovice
ve výši 280 000 Kč;
– výjimku z počtu dětí v MŠ Vřesovice
na počet 23 pro školní rok 2015/2016;
– žádost a zároveň i smlouvu
o neinvestiční finanční výpomoc pro
SDH Vřesovice ve výši 50 000 Kč;
– žádost o investiční finanční výpomoc
a zároveň i smlouvu pro SDH Vřesovice ve výši 35 000 Kč;
– žádost o neinvestiční finanční
výpomoc a zároveň i smlouvu pro
KČT Vřesovice ve výši 25 000 Kč;
– žádost o neinvestiční finanční
výpomoc a zároveň i smlouvu pro
Spolek Babule ve výši 30 000 Kč;

– žádost o neinvestiční finanční
výpomoc a zároveň i smlouvu
pro TJ Sokol Vřesovice ve výši
50 000 Kč;
– žádost o neinvestiční finanční
výpomoc a zároveň i smlouvu pro
Český svaz včelařů ve výši 1 000 Kč;
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
– žádost o finanční příspěvek pro SONS;
– žádost o finanční příspěvek o. s.
Omega Plus;
– žádost pana Vilímka a pana Saba
o možnost povolení výstavby plotu
před domem pana Vilímka a pana
Saba na obecním pozemku.

Zasedání dne 14. 5. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
– závěrečný účet obce Vřesovice za rok
2014;
– účetní závěrku obce Vřesovice za rok
2014;
– účetní závěrku MŠ Vřesovice za rok
2014;
– přijetí dotace a smlouvy z rozpočtu
JMK ve výši 20 000 Kč;

– přijetí dotace a zároveň smlouvy
z JMK ve výši 107 000 Kč;
– obecně závaznou vyhlášku stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezení
prostor pro volné pobíhání psů.
Zastupitelstvo neschválilo:
– odprodej pozemku č. 1787 a 1785/2,
tábořiště v údolí Klimentského
potoka.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
– žádost pana Hlaváče o umístění
informační tabule o pohostinství
a znovuobnovení pouličních světel
podél cesty v Jasenkách k pohostinství. Následně budou po panu Hlaváčovi písemně požadovány informace
a veškeré podklady k provozování
pohostinství (povolení k provozu živnostenské a hostinské činnosti; katastrální mapa se zakreslenou budovou,
ve které k hostinské činnosti dochází;
kolaudační rozhodnutí a k jakému
číslu popisnému budovy se daná žádost vztahuje).

Ohlédnutí za prvním pololetím roku 2015
V letošním roce se obci podařilo získat dotaci z kraje ve výši 107 000 korun na rekonstrukci sociálního zařízení
ve zdejší mateřské škole, která proběhne
začátkem července a během prázdnin
bude dokončena. S rekonstrukcí sociálního zařízení bude zároveň opravena i terasa v mateřské škole, která je
ve špatném stavu. Oprava terasy bude
financována z rozpočtu obce. Další
krajská dotace ve výši 20 000 korun je
určena k vybavení komunitního centra
(věšáky, židle).
Žádost o dotaci na dětské a workoutové hřiště u fotbalového hřiště, kterou jsme
podali na ministerstvu pro místní rozvoj,
bohužel neuspěla. Žádost podáme znovu,
jakmile ministerstvo soutěž opět vyhlásí.
Mezitím se snažíme oslovovat různé firmy a podnikatele, zda by na vybudování
tohoto dětského hřiště nepřispěli.
U hřbitova byla podrcena kamenná
skládka; kameninovou suť použijeme
2

ke zpevnění cest v chatové oblasti. Žádáme občany, aby stavební ani jiný odpad ke hřbitovu nevyváželi. Jedná se
o soukromé pozemky, vývoz je zde zakázán pod peněžitou pokutou.

Během letních prázdnin bychom rádi
pořídili nové dopravní značení a zrcadla, odpadkové koše, kontejner na odpad v areálu hřbitova, lavice – turistická
odpočívadla.

Restaurace

OZDRAVOVNA U SIROTKŮ
přeje všem stálým, nepravidelným i novým hostům příjemné léto,
zpestřené třeba posezením na letní zahrádce našeho hostince.
Podobně jako v předchozím roce oživí nabídku nápojů
ochutnávky piv malých pivovarů.
Připomínáme rovněž, že u nás lze vyměňovat
propan-butanové lahve.
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Zabýváme se rovněž možností vyčištění malého rybníka u Radosti, který
patří do majetku obce, a jeho případného využití pro přírodní koupání. Jednáme o tom s CHKO Pálava, kde se vyjádří k tomu, zda bude vůbec možné v této
lokalitě takovou změnu provést.

Počátkem příštího roku 2016 začneme s rekonstrukcí silnice v Kobylích
dolech. Kvůli digitalizaci se termín
opravy posunul, nyní čekáme na zaslání potřebných zaktualizovaných údajů
z katastrálního úřadu. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na firmu, která

celou rekonstrukci provede. Žádáme
občany, kteří bydlí v této ulici a nejsou
připojeni na vodovodní řád a rádi by
se připojili, aby toto připojení provedli, pokud bude možné, do konce letošního roku.

Vážení a milí spoluobčané,
Vřesovický zpravodaj je otevřený Vám všem. Můžete sem posílat své články, ale také náměty, připomínky nebo
stížnosti. Budeme za Vaše názory a ohlasy vděčni.
Příspěvky prosím vhazujte do schránky na obecním úřadu s označením Zpravodaj nebo posílejte na mailovou
adresu vresovicky.zpravodaj@seznam.cz.

Rozšíření možnosti třídění odpadů = vaše úspora
Naše obec se snaží dlouhodobě řešit nakládání s odpadem tak, aby bylo
co nejvíce ušetřeno životní prostředí
a v neposlední řadě se snížila i finanční náročnost odpadového systému.
V obci jsou vytvořeny podmínky pro
třídění těchto odpadů – plastů (včetně
nápojových kartonů), skla, papíru, textilií, biologicky rozložitelných odpadů
rostlinného původu (odpad ze zahrad),
elektrozařízení, nebezpečných a objemných odpadů (mobilním sběrem jednou do roka) a od začátku roku nově
i neznečištěných kovů. Všechny tyto
druhy odpadů můžete bezplatně uložit
či předat na stanovená místa a tím značně zredukovat váš domovní odpad. Je
však nutné si uvědomit, že tento systém

bude funkční jen za předpokladu, že
budete odpad třídit maximálně odpovědně a pečlivě. Všechny tříditelné
odpady, pokud jsou znečištěny tím, co
do konkrétní nádoby či místa nepatří,
odpadový systém značně prodražují.
Zvýšené náklady jdou na úkor obce,
a tedy i nás všech. Za zbytečně vynaložené prostředky na zvýšené náklady
s dotříděním jednotlivých složek z důvodů špatného třídění by se mohla
opravit například část komunikace nebo
jiné věci, které přispějí ke kvalitnějšímu
životu v obci.
Při vjezdu do Kobylích dolů, kde jsou
nádoby na tříděný odpad elektrozařízení a textilií, přibyla nádoba šedé barvy
na kovový odpad. Do této nádoby patří

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V prvním pololetí roku 2015 se do naší obce přistěhovalo 10 občanů,
odstěhovalo se 8 obyvatel. V současné době žije ve Vřesovicích
590 obyvatel.

NARODILI SE:

František Sýkora
Natálie Rybová
Anna Marie
Procházková

ZEMŘELI:

Marie Vaculíková
Miroslav Gigerich
Antonín Judas
Pavel Preč
František Kunický

neznečištěné kovy, zejména plechovky od potravin, nápojů, ostatní kovové
obaly a drobné kovové předměty.
Máme možnost zdarma se zbavit
odpadu ze svých zahrad. Kromě popelnic na bioodpad je možné jej ukládat
na určené místo, které se nachází za tenisovým kurtem. Dále je zde k dispozici
zcela zdarma kompost z kompostárny
v Těmicích. Pokud má někdo zájem
o individuální odběr kompostu z Těmic,
je třeba se přihlásit na obecním úřadě.
Zájemce bude zapsán do pořadníku, je
nutné počítat s tím, že v tomto období
je zájem o kompost velký a čekací doba
může být i několikatýdenní. Kompost
má schválený atest pro pěstování plodin
určených ke konzumaci.

JUBILANTI:
70 let:
Vratislav Mynář
Eliška Vandová
Ladislav Kozák
75 let:
Josef Zelinka

80 let:
Věra Sehnalová
85 let:
Štěpán Berka
Alice Výstupová
90 let:
Antonín Švábek

SŇATEK
UZAVŘELI:

Eva Možíšová
a Zbyněk Bilíček
Ivana Sehnalová
a Marek Bilíček

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: Dne 14. června 2015 jsme na Obecním
úřadě ve Vřesovicích přivítali tři nové občánky, pro ně i jejich rodiče
si připravily kulturní program děti z mateřské školy.
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Klub českých turistů
Miroslav Vaculík

Novoroční čtyřlístek
Trasy v délce 5 a 7 kilometrů letos absolvovalo 263 účastníků z 37 obcí a měst
Moravy a Slovenska. Nejpočetnější výpravy byly z Vřesovic (103), Kyjova,
Svatobořic, Žeravic a Brna. Hlavním posláním této akce byla veřejná sbírka vyhlášená ústředním KČT v Praze na podporu aktivit zdravotně hendikepovaných
občanů. Letos se ve Vřesovicích vybralo
7158 korun; díky tomu se KČT Vřesovice umístil na krásném osmém 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. Po dlouhé době vtiskl sníh
akci to pravé zimní kouzlo.

Jihomoravský kraj, oblast KČT, ocenil
čestným uznáním Jaroslavu Výstupovou
a Annu Vaculíkovou za dlouholetou
práci pro turistiku. Ústředí KČT v Praze
vyznamenalo veřejným uznáním s medailí za mimořádně prospěšnou činnost
pro KČT a českou turistiku Miroslava
Kohouta a Miroslava Vaculíka. Výroční
schůze se zúčastnilo 48 členů klubu, pozvání přijalo šest vzácných hostů. Vřesovický odbor klubu má nyní 61 členů.

Putování Moravským
Slováckem

Zimní přírodou

Výroční členská schůze
Výroční schůze se konala 18. ledna 2015
v Ozdravovně U Sirotků. Na programu
byla zpráva o činnosti za rok 2014, hospodaření a plán na rok 2015. KČT odbor
Vřesovice ocenil čestným uznáním a darem Jaroslavu Zelinkovou, Jitku Červinkovou a Šárku Valentovou za dlouholetou úspěšnou a obětavou práci pro
turistiku. U příležitosti životních jubileí,
které oslavili v roce 2014, převzali blahopřání Jaroslava Zelinková a Michal
Nečas. V soutěži o nejaktivnější členy
byli oceněni Jitka Červinková, Markéta
Kocajová a Petr Kintler, věcný dar obdrželi Jaroslava Výstupová, Josef Valenta,
Jaroslava Zelinková a Sára Jakubíčková.
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V sobotu 28. února 2015 se konal již 12.
ročník této oblíbené akce. Na 238 pěších
turistů ze 47 obcí a měst čekaly trasy 8
a 10 kilometrů. Turistické kontroly byly
letos umístěny na hoře sv. Klimenta
a v altánku pod Koryčanskou kaplí. Nejmladším účastníkem byl František Sýkora z Vřesovic, nejstarším Vojtěch Rosůlek
(92 let) ze Starého Města, legenda české
turistiky, nejvzdálenější Ria Nejezchlebová ze Žamberka. Nejpočetnější rodinou
na akci byla rodina Evžena Frice z Těmic. Obdrželi věcné ceny, každý z účastníků pak vkusnou plaketu a diplom.

Čtrnáctý ročník turistického pochodu
přilákal 2. května do Vřesovic a jarních
Chřibů 422 účastníků z 81 obcí a měst
České republiky i Slovenska; nejpočetnější zastoupení měly Vřesovice, Kyjov,
Brno, Hodonín a Svatobořice. Jde o třetí
nejvyšší účast v historii. Byly připraveny
čtyři trasy pro turisty (v délce 8–25 km)
i cykloturisty (14 a 45 km). Ústředí KČT
vybralo naši akci opět do cyklu Toulavý
kočárek v rámci rodinné turistiky. Pro
děti do 14 let, 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
102 dětí, které obdržely nejen plaketu
a diplom, ale také tašku plnou laskomin,
hraček a dárků.
Tradičně byli oceněni nejvzdálenější
účastník (Ria Rosůlková ze Žamberka), nejstarší (Vojtěch Rosůlek ze Starého Města), nejmladší (Marek Šiška ze
Zlína) a nejpočetnější rodina (Terezie
Vodákové z Milotic).
Pro účastníky byla připravena bohatá tombola
s 318 cenami. Akci svou
účastí podpořili senátor Zdeněk Škromach
a radní Jihomoravského
kraje Jiří Janda. Průběh
akce dokumentovala TV
Slovácko a prezentovala se zde i Všeobecná
zdravotní pojišťovna.
Poděkování patří všem,
kdo přispěli do tomboly
i k propagaci Putování
Moravským Slováckem.
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Hasiči
Michal Skalka
Po loňském úspěchu v podobě vítězství
v Grand Prix jsme si letos nedělali velké naděje na úspěšné umístění, a to
hned z několika důvodů. Už po soustředění, které vůbec nevyšlo podle
našich představ, vše naznačovalo, že
letošní sezonou se spíše protrápíme.
Chviličku to vypadalo, že nás hned první soutěž vyvede z omylu, když jsme se
na pěkné trati ve Vlkoši umístili ve velké konkurenci na třetím místě s časem
17,88 sekund. Přitom jsme zatím nikdy
nedosáhli v první soutěži „sedmnáctkového“ času. Začátek tedy více než slušný.
Bohužel jsme na něj už nenavázali. Zřejmě se projevila prakticky nulová zimní
příprava a nepovedené soustředění.
Od té doby jsme se výsledkově trápili:
VCUH Jarošov 18,35 s, GP Dubňany neplatný pokus, GP Blatnice 21,48 s, ZPSL
Šarovy 19,21 s, Ratíškovice neplatný pokus. V době uzávěrky Zpravodaje nás
čekalo 4. kolo GP v Čeložnicích – s nadějí, že se nám právě tam podaří prokletí
liché sezony zlomit.
Z místních akcí za sebou letos máme
spoluúčast na fašaňku a sběr železa.
V srpnu nás můžete přijít podpořit
na domácí soutěž, která se koná 8. srpna
na zdejším hřišti.

Ohlédnutí do historie za jedním výročím
Milan Řepa
Přesně před padesáti lety, konkrétně
ve dnech 10. a 11. července, se ve Vřesovicích uskutečnil sjezd rodáků – jistě
se u nás najde řada těch, kdo si na tuto
událost vzpomenou. Program slavnosti
je zachycen na dobové pozvánce. Sjezd
se konal u příležitosti výročí 600 let, jež
uplynuly od první zmínky o obci.
Na rozdíl od měst nelze u drtivé
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většiny českých a moravských vsí doložit, kdy vznikly nebo byly založeny.
Za svůj pomyslný historický počátek
proto považují první písemnou zmínku
v archivních pramenech. Tyto zmínky
byly většinou právní povahy a týkaly se
koupě nebo prodeje nemovitého majetku či potvrzení jeho vlastnictví. V případě Vřesovic je to listina z roku 1365,

v níž jistý Ješek z Valečova prodal Petru
Hechtovi z Rosic ve Vřesovicích dvůr,
tři podsedky, les a zahradu. Zbytek vsi
náležel markraběti Janu Jindřichovi,
bratrovi Karla IV.; jednalo se tedy o takzvaný zeměpanský, dnes by se asi řeklo
„státní“ majetek. V roce 1370 daroval
Jan Jindřich svoji část Vřesovic augustiniánům z kláštera sv. Tomáše v Brně,
spolu s kaplí sv. Klimenta a vsí Ranšperkem. O rok později se svého majetku ve Vřesovicích zřekl ve prospěch
kláštera také Petr Hecht z Rosic. Tak
se celé Vřesovice ocitly ve vlastnictví
brněnských augustiniánů, kteří zřídili
proboštství na hoře sv. Klimenta.
Hlavní smysl tohoto příspěvku však
spočívá ve sdělení, že letos si připomínáme 650. výročí první písemné zmínky
o obci. To je bezpochyby důvod k oslavě...
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Z činnosti Sokola
Milan Peška
Rok 2015 začal pro TJ Sokol již tradičně výroční schůzí, a jelikož je to pro nás
rok volební, volil se nový výbor. Funkci složil pro nedostatek času dlouholetý předseda Pavel Putna. Touto cestou
bych chtěl Pavlovi poděkovat za kvalitní
a obětavou práci pro vřesovický fotbal.
Byl zvolen nový výbor v tomto složení:
Milan Peška (předseda), Libor Pazdera
(jednatel), Ivan Mareš (hospodář), Milan
Donátek, Robert Půček (členové revizní
komise), Štěpán Macúch, Richard Dvořák, Ota Konečný a Roman Jakubíček.
V lednu jsme také pořádali tradiční ples
s celkem dobrou účastí.
V letošním roce bylo naším cílem
vybudovat udírnu u šenku na hřišti. To
se nám podařilo za finanční podpory
obce. Zprovozněna byla již při prvním

mistrovském
utkání jara.
Chci poděkovat všem, kteří
se na tom podíleli. Zvláště
pak Martinu
Ja k u b í č k o v i
za precizní
zednické práce, Josefu Donátkovi staršímu za výrobu
dvířek, roštů a ostatních kovových částí a Josefu Skalkovi za zastřešení. Díky
všem a doufám, že udírna bude dlouho
sloužit všem složkám, které se o ni budou poctivě starat. V rámci brigád jsme
ještě udělali odvodňovací kanál z kurtu,

protože při každém větším dešti tekla
voda pod pergolu.
Na 27. červen 2015 jsme připravili
letní noc se skupinou V. S. P. Band
a na 4. červenec plánujeme turnaj
O Pohár starosty obce.

Jarní část fotbalové sezony
Štěpán Macúch

Zimní přípravu na druhou polovinu
sezony 2014/15 zahájil vánoční turnaj v malé kopané na umělé trávě před
školou. Příprava dále probíhala střídavě
v tělocvičně i venku a zakončilo ji soustředění na Nových Mlýnech.
6

Jarní část pro nás začala velmi dobře – zvítězili jsme v prvních čtyřech
utkáních. Pak přišly na řadu zápasy s vyrovnanými celky a tam se nám bohužel
nepodařilo získat vítězství na svou stranu (z různých příčin) a prohráli jsme

je. Proto jsme
v současné době
(dvě kola před
koncem soutěže)
už definitivně
na čtvrtém místě. Toto umístění je pro mě sice
ne usp okojivé,
jelikož jsem
přesvědčen, že
máme na víc,
ale odpovídá
našim současným možnostem
a přístupu hráčů
jak k tréninkům,
tak i k zápasům.
Statistika jarní části k 5. červnu 2015: V utkáních nastoupilo
celkem 19 hráčů
(průměr na zápas činí 13 hráčů), 5 výher, 4 prohry,
skóre 24:17, 15 bodů. Podrobnější statistiky i reportáže k jednotlivým zápasům si můžete prohlédnout na našich webových stránkách http://www.
fotbalvresovice.cz.
1/2015
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Babule

Jako každoročně připravily Babule
ve spolupráci se sokoly a hasiči dětský
den. Letos se konal 30. května na téma
Cesta do pravěku.

Babule již tradičně zorganizovaly
velikonoční výstavu, která se letos
konala 14. března.

Výstava krojů, kterou v komunitním centru
připravily Babule v druhé polovině dubna. Kroje
zde vystavoval sběratel Ladislav Lunga z Milotic.

1/2015
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BIKE PARK se mění na LES PARK
Tomáš Sedláček
Bývalý soukromý rekreační areál Elektrosvitu Svatobořice nad rybníkem, který se v roce 2012 po částečných rekonstrukcích otevíral jako tzv. BIKE PARK
Vřesovice, mění svůj název. Od letošního
roku se bude nazývat LES PARK Vřesovice. Nejde pouze o změnu názvu. LES
PARK, jak název sám napovídá, má
za cíl soustředit se na spojení lesa a odpočinku. Jeho koncept vychází z toho, že
se nachází na nejjižnější vstupní bráně
do evropsky významné oblasti Chřiby,
řadící se na seznam NATURA 2000,
kam v České republice spadají významné přírodní lokality, u kterých se stále
nerozhodlo o stupni jejich ochrany.
Původní záměr BIKE PARKU byl
vytvořit v okolních terénech tzv. single
track, tedy jednosměrnou cyklistickou
trasu terénem. Přestože okolní svahy
představují vhodný potenciál pro cykli-

stické trasy a tento typ turistických projektů v Česku jednoznačně dominuje
nad ostatními aktivitami, nepodařilo se
získat pro tuto vizi další partnery a zejména majitele okolních lesů. To neznamená, že cyklistika nezůstane v zájmu
aktivit LES PARKU. Naopak. Bude ale
podporována spíše v rámci rodinné turistiky. V původní koncepci BIKE PARKU byly nejlépe zmapovány cyklistické
terény v okolí a nadále budou vydávány
nové cyklomapy. Název BIKE PARK byl
však zejména pro aktivní cyklisty zavádějící.
Co nového tedy nabídne LES PARK
obyvatelům Vřesovic? Kromě procházky do lesa a malého občerstvení v Lesním baru je zde několik dalších novinek. Tou hlavní jsou akce v Lesní jurtě,
kde se od začátku roku uskutečnilo již
šest originálních výstav a několik veřej-

ných přednášek. I na léto a podzim jsou
připraveny další akce. Většina výstav
a přednášek se koná zdarma, proto se
opravdu vyplatí přijít a spojit procházku
s dalšími zážitky či informacemi. V LES
PARKU je také nové pódium, což jistě
zatraktivní nově připravované veřejné
akce.
Na začátku července navíc LES PARK
otevře stezku naučných tabulí o přírodě
a plánováno je i putovaní okolním pohádkovým lesem pro děti i rodiče. Nadále budou rozšiřovány doplňkové sezonní aktivity pro návštěvníky Lesního
baru – například houpací sítě, pétanque
nebo stolní tenis. Nyní je také snadné
získávat informace o aktuálních akcích
v LES PARKU Vřesovice díky tomu, že
vše najdete rychle a aktuálně na Facebooku. Tak na viděnou na některé ze
zajímavých akcí nebo jen tak na pivku
v Lesním baru.

Plánované letní akce
v LES PARKU Vřesovice*:
ČERVENEC
11. 7. 2015 LesFest – 2. ročník
hudební akce roku
25. 7. 2015 Lesní beseda u cimbálu
SRPEN
13.–14. 8. 2015 Výstava Vladislav
Vaculka 2015 – pocta Slováckému
roku
* Změny termínů či další akce na
Facebooku nebo na www.les-park.cz

Škola
Monika Andrýsková
Ve školním roce 2014/2015 se děti účastnily mnoha akcí a navazovaly na již probíhající programy. Jedním z nich jsou
doplňkové aktivity realizované sdružením Piafa z Vyškova. Děti se seznamují
se speciálně cvičenými zvířaty a díky nim
rozvíjejí fyzickou a psychickou zdatnost
a odolnost. Canisterapie a hipoterapie
pokračují již druhým rokem a na naše
8

děti mají pozitivní vliv ve všech směrech.
Tyto doplňkové činnosti jsou umožněny
díky výtěžku z již tradičního plesu pořádaného nadačním fondem Kopretina
a výtěžku z golfového turnaje na Kořenci,
kterého jsme se 1. června zúčastnili.
V letošním roce nacvičily děti pod
vedením Jany Riedlové a učitelského
sboru pohádku s názvem O princezně

z Šípků. Projekt se uskutečnil ve spolupráci se ZUŠ Kyjov, Klvaňovým gymnáziem a Střední odbornou školou
zdravotnickou a sociální Kyjov. Vzniklo
krásné představení, ve kterém děti předvedly své herecké nadání. Ve škole mají
děti možnost chodit do mnoha kroužků:
dramatického, sportovního, keramického a výtvarného. Svými obrazy se děti
1/2015
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prezentovaly ve dnech 4.–24. června
v galerii Městského úřadu v Kyjově.
Naše škola pořádá i branný závod Střelka pro žáky okolních speciálních škol
v blízkosti chaty Radost. V běhu prověří
svou fyzickou zdatnost, orientaci v terénu a nabyté dovednosti.
Děti velice rády jezdí na dětský den
pořádaný patronátní obcí Kozlany; letos
se akce konala 13. června v areálu obecní zahrady. Děti si zde prohlédly práci
hasičů, řezbářů, vystoupení šermířské

skupiny Armet a lidových řemeslníků.
Obec Kozlany dětem na závěr akce věnovala sponzorský finanční dar do NF
Kopretina. Naše děti se tradičně rády
účastní i akcí, které pořádají místní
spolky. Chtěli bychom poděkovat představitelům obce, místním občanům,
KČT a spolku Babule a dalším za podporu a spolupráci.
Letos jsme s nadšením přijali nabídku neziskové agentury Zapojím se Praha, která nám zprostředkovala dobro-

Mateřská škola

volnický den pracovníků ČEZ s názvem
Energie maluje. Zaměstnanci poskytli
našemu zařízení malířské práce, vymalovali a uklidili první patro objektu. Pomohli se sestavením nového zahradního
domku a úpravou bytů. Svým vstřícným
přístupem nám ušetřili energii a finance, pomohli ke zvelebení společných
prostor ve škole a na domově. Sami získali obohacující zkušenost s příspěvkovou organizací, což přináší užitek všem
zapojeným stranám.

Návštěva hasičské stanice v Kyjově

Martina Švecová
Začátkem roku 2015 jsme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou
poradnou Hodonín pořádali muzikoterapeutický večer pro předškoláky Noc
s šamanem, spojený se stezkou odvahy,
bubnováním a spaním ve školce, které
bylo plné zážitků i legrace. Nikdo neplakal a všechny děti to zvládly na jedničku.
Děti si užily únorového karnevalového
veselí, přestože nás nedlouho předtím
hodně potrápil virus neštovic.
I v letošním roce se uskutečnila výuka o. p. s. Bílé Karpaty v rámci prohlubování poznání světa přírody i její
ochrany. Téměř celým rokem provázela děti kamarádka Jóga, kterou mohly
děti postupně poznávat při společném
úterním cvičení s Danou Slezáčkovou. Po celý rok nám dělal společnost
náš šnek Kukálek. Těchto šneků máme

asi padesát. Hledáme jim domov
i v jiných školkách
a školách.
Divadélka a dětská představení,
které děti měly
možnost zhlédnout
ve druhém pololetí, přinesla rovněž
spoustu zábavy
a poznání. Některá
jsme měli možnost
prožít společně
s dětmi z okolních
mateřských škol
v Osvětimanech,
Medlovicích, Stříbrnicích, další pak
s dětmi ze Základ-

V letošním roce se děti v rámci projektových aktivit
setkávají s různými fyzikálně-chemickými pokusy, aby
na vlastní oči mohly vidět a zažít, co se děje když...

V dobových kostýmech na milotickém zámku
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ní školy speciální, Praktické školy
a Dětského domova ve Vřesovicích.
Vyvrcholení školního roku přineslo společné vystoupení dětí
s názvem Šípková Růženka, dále
pasování předškoláků i společný táborák nejen s dětmi a rodiči z naší školky, ale i s těmi, které
k nám nastoupí ve školním roce
2015/2016.
V letošním roce se nám podařilo
získat dotaci k zakoupení komplexní diagnostické pomůcky Klokanův
kufr. Jsme velmi rádi, že se nám
daří zlepšovat podmínky vzdělávání a jít ruku v ruce se současnými
trendy.
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Komunitní centrum a Muzeum v Podchřibí
Milan Řepa
V prvním pololetí roku 2015 žilo komunitní centrum poměrně čilým ruchem – hostilo několik výstav a některé
další akce. Hned na Nový rok mohli
návštěvníci zhlédnout výstavu betlémů,
které muzeu poskytli občané z Vřesovic
i okolních obcí. Na 5. února připravily
Lucie Kršňáková a Veronika Svobodová
karnevalové dílničky pro děti. Následovaly dvě výstavy výtvarných děl. V únoru vystavovali žáci Základní školy v Ježově a v květnu děti z vřesovické školy
– jejich výstava byla prodejní. Mezitím
v dubnu připravily Babule výstavu krojů
milotického sběratele Ladislava Lungy.
V neděli 12. července bude v komunitním centru otevřena výstava výtvarných prací Veroniky Svobodové.
Výstava potrvá až do října 2015.
V letošním roce se v zimních měsících uskutečnily tři čaje o páté pro dříve narozené – navštěvovány však byly
i příslušníky mladších generací. Každé
z těchto setkání mělo specifickou náplň.
Vždy je zahajovala přednáška. První

dvě byly zasvěceny dějinám Vřesovic
od středověku až do poloviny 19. století. Březnovou přednášku si vzal na starost Jan Kosek na téma zdravé výživy.
Pro každý čaj o páté připravili přítomní
ochutnávky vlastních výrobků; v lednu to byly klobásy
a zelí, v únoru slané pečivo
a vína a v březnu, u příležitosti tématu zdravé výživy,
domácí sekaná a masové
rolády.
V prvním pololetí roku
se podařilo získat pro komunitní centrum a muzeum
dvě dotace. První, ve výši
20 000 korun, z grantu, jehož poskytovatelem je Jihomoravský kraj, bude využita
na vybavení komunitního
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centra nábytkem. Druhá dotace, ve výši 28 000 korun, v rámci
grantového projektu spolupráce
Akademie věd České republiky
s regiony, umožní další rozšíření
muzejní expozice.
V červenci přibudou v expozici
čtyři nové panely věnované dějinám Vřesovic.
Dne 24. května proběhla slavnostní vernisáž výstavy Ve stínu
nebeského vlaku. Výstava je výsledkem několikaletého sběratelského úsilí Ivo Kozáka, který
pátral po minulosti letounu zvaného Dakota, jenž tragicky havaroval na Bradle 30. listopadu
1952. Čtyři nové panely informují
o historii letounu – počínaje jeho
výrobou v USA přes nasazení
v bojových akcích druhé světové války až po létání pod vlajkou
Československých aerolinií a Československé armády. Kromě toho
jsou v muzeu vystaveny modely
techniky a letounů druhé světové války, nálezy z místa havárie
a u příležitosti vernisáže byly k vidění i osobní
věci pilotů havarovaného
letounu. Vernisáže se kromě řady hostí zúčastnili
potomci pilotů – bratři Miloš a Jiří Větroňovi
a paní Dagmar Obstová,
dcera Jiřího Dvořáka.
Výstava předmětů potrvá do konce srpna. Touto výstavou přispělo vřesovické
muzeum k oslavám 70. výročí
konce druhé světové války a zároveň uctilo památku pěti letců,
kteří zde při havárii zahynuli.

Rozhovor s Ivo Kozákem
Ivo Kozák (na snímku vlevo)
společně s paní Dagmar
Obstovou a bratry Větroňovými

Co tě přivedlo k tomuto tématu?
Ve Vřesovicích jsem žil od svých tří let, místo
havárie mě vždy zajímalo spolu s bádáním
o historii Vřesovic a okolí. O pádu letounu
mi vyprávěl můj otec, František Kozák. Pocházel ze Skalky a Chřiby dobře znal. Jako
kluk chodíval s kamarádkou do lesa na houby. Když nerostly, často sedávali na kameni,
kde havaroval letoun. Snažili se najít nějaké
drobnosti z vraku a někdy si vzali součástky
domů. V roce 2010 jsem poprosil tátu, aby
mě zavedl na místo havárie. Prozkoumali jsme je a sesbírali nějaké drobné kousky
z letounu. V následujících letech jsem se tam
vracel se synem Michalem. Počátkem roku
2015 jsem na místě spáleniště uctil památku posádky letounu menším pomníkem. Je
mým přáním, aby se z místa havárie stalo
pietní místo a aby sem zavítal každý, koho
alespoň trochu zajímá historie.
Jakými cestami se tvoje bádání ubíralo?
K další práci mě podnítilo, když jsem v jednom francouzském dokumentu o invazi Spojenců v Normandii, takzvaném Dni D, nalezl
údaje o naší Dakotě. Důležité informace mi
poskytl francouzský dokumentarista Patrick
Elie. Obdržel jsem originální dokumenty
z válečných misí, s popisy jednotek, které letoun přepravoval. Z Vojenského ústředního
archivu mi zaslali vyšetřovací zprávu, která
byla odtajněna v roce 2008. Obsahovala vyšetřovací spis, popis události, ohledání místa, navigační rozbor letu, příčinu katastrofy
a zprávu o počasí. Použil jsem i informace
a texty od Pavla Krejčího z letecké badatelny.
Obrátil jsem se na pana Pavla Klímu z Brna,
který se dříve o havárii zajímal, s prosbou,
zda by neoslovil paní Dagmar Obstovou.
Kontaktoval jsem i paní Helgu Hlaváčovou z Vřesovic. Ta v letech 1956 při výsadbě stromků nalezla letecké hodinky a byla
v kontaktu s rodinou Větroňových. Obě
rodiny pozůstalých jsem osobně navštívil
kvůli upřesnění detailů. Následné zpracování
všech dokumentů trvalo téměř celý rok.
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Úspěchy vřesovických občanů
Těstoviny z Podchřibí

k využití značky je udělováno výrobcům
na dva roky na základě posouzení odborné komise. V současné době je nositeli značky 61 výrobců.
Krátce před uzávěrkou zpravodaje
přibylo Mirce Konečné další ocenění. Uspěla v soutěži Zlatá chuť jižní

Rozhovor
s Mirkou Konečnou

Košt pálenek v Radějově
Vřesovičtí pěstitelé uspěli na 30. koštu
slivovice a ovocných destilátů v Radějově konaném 5. dubna 2015. Diplomy
(za 43 bodů a více z celkových 50) získali: Josef Skalka (3 vzorky v kategorii
modré ovoce se 45, 46 a 47 body; 1 vzorek v kat. meruňky se 47 b., 1 v kat. slívy se 43 b.), Miroslav Vaculík (1 v kat.
modré ovoce se 48 b., 1 v kat. třešně se
47 b., 1 v kat. oskoruše se 44 b.), Anna
Vaculíková (2 vzorky v kat. oskoruše se
46 a 47 b.), Libor Pazdera (1 v kat. slívy
a 1 v kat. meruňky, vždy 43 b.), po jednom diplomu získali Milan Řepa (jablka, 48), Josef Havelka (slívy, 47), Jaroslav
Kudrna (meruňky, 47), František Kozák
(meruňky, 46), Hana Jedovinková (meruňky, 46), Hynek Valenta (slívy, 43).

Výrazného úspěchu dosáhla Miroslava
Konečná, když její „Těstoviny z Podchřibí“ získaly ocenění v podobě značky Tradiční výrobek Slovácka, který uděluje
Region Slovácko – sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu. Tento projekt vznikl
v roce 2008 a jeho smyslem je prezentace regionu prostřednictvím tradičních
výrobků – tedy těch, které jsou spojeny
se Slováckem, spočívají na tradičních
postupech a jsou šetrné k přírodě. Právo

Jak ses vůbec k výrobě těstovin dostala?
Začalo to svatbou, konkrétně jedním
svatebním darem v podobě sady italských strojků na výrobu těstovin. Ty
se celý rok po svatbě skoro nezastavily; pořád jsem dělala nějaké těstoviny,
tak byly v celé rodině žádané. Pak
přišly děti a jiné starosti a na těstoviny se zapomnělo a strojky se uložily
na půdě...
Slavnostní předání ocenění v Brně 25. 6.

Moravy 2015. Její soutěžní výrobky –
vaječné polévkové nudle (4. místo)
a vaječná celozrnná hnízda (5. místo)
– získaly ocenění Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2015 a Potravinářský výrobce Jihomoravského
kraje 2015, s právem označovat výrobek ochrannou známkou Chuť jižní
Moravy 2015.

Na jak dlouho?
Asi na deset let. V roce 2012 jsem
zase začala dělat těstoviny pro rodinu a známé a měly velký úspěch. Můj
muž, Ota, mi řekl, že bych se těma
„lokšama“ mohla živit, a tak jsem se
do toho pustila. Zkoušeli jsme různé
druhy těstovin a postupně rostla poptávka od různých prodejen.

Matematická soutěž Pangea
Vřesovický občánek František Řepa obsadil druhé místo v kategorii žáků čtvrtých tříd celostátního finále matematické
soutěže Pangea. Soutěž probíhá podle
mezinárodních standardů; vznikla v Německu v roce 2008 a v současné době je
do projektu zapojeno již 17 evropských
zemí. V České republice se letos soutěže
zúčastnilo více než 23 tisíc žáků čtvrtých
až osmých tříd. Finále se konalo v aule
Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
František (vlevo) spolu s vítězem kategorie
a paní Hanou Maciuchovou, která jako jedna
z patronek soutěže předávala ceny vítězům.

Co pro tebe ocenění znamenají a jaké
máš další plány?
Samozřejmě každé takové ocenění
potěší a povzbudí do další práce. Rádi
bychom provozovnu rozšířili; adaptovali jsme pro ni nové prostory v našem domě. Získání značky přispěje
k propagaci výrobku a snad se tím
zvýší i jeho odbyt.

1/2015
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VŘESOVICKÝ ZPRAVODA J

Fašaňk 2015
Fantomas

Letošní fašaňk připadl na 14. února. Účast v průvodu byla
tentokrát velmi slabá, o to náročnější to pro všechny bylo.

Vítězem neoficiální soutěže
o masku fašaňku se stal Otesánek...

Nescházel ani kominík pro štěstí...

...těsně následován hrozny.

Ze zahraničních účastníků
upozorněme na Rusku
a Mexičana a také na dva
podezřelé mnichy s miminkem.

...tentokrát byli dokonce dva.

Vřesovičtí všech generací byli jako vždy velmi
pohostinní a zásobovali maškary pochutinami...

...i tekutinami.

Průvod si ani letos nenechaly ujít děti z vřesovické školy.

A takto
zhodnotil
letošní
fašaňk v jeho
závěru jeden
z přespolních
účastníků
průvodu.
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