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ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
Je tu čas adventu, který ohlašuje čas
Vánoc, období sváteční, radostné a pohodové, jemuž však mnohdy předchází
předvánoční shon a blížící se závěr roku.
Zdá se, že čas snad běží stále rychleji.
Věříme, že většina z vás tento pocit nemá

a vánoční pohodu i tak dokáže navodit,
například čtvrtou adventní nedělí 20.
12. 2015 v 16. hod. ve společenském sále
školy na „Vánočním koncertě se Stříbrňankou“ nebo u „Zpívání u vánočního
stromu“ 22.12. 2015 v 18. hodin.

Zastupitelé obce Vřesovice

Vážení spoluobčané, přejeme Vám
radostně prožité vánoční dny se svými
blízkými v příjemném klidu a sváteční
pohodě, do nového roku přejeme všem
dostatek zdraví a životní energie, štěstí,
plno optimismu a dobrou náladu.

VŘESOVICKÝ ZPRAVODAJ

Zasedání Zastupitelstva
ZASEDÁNÍ VEŘEJNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE VŘESOVICE
soutěž 8.srpna 2015.

Zasedání dne 29. 6. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
Zastupitelstvo obce schvaluje zaktualizovanou smlouvu o nájmu budov
mezi obcí Vřesovice a LD Osvětimany.
 Zastupitelstvo obce schvaluje zaktualizovanou smlouvu o zemědělském
pachtu s LD Osvětimany.
 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemcích parc.č. 3143,1424/4,
3157/20, 3157/8, 3157/12 s firmou
E.ON Česká republika, s. r. o.
 Zastupitelstvo obce schvaluje firmu
Mareček a Galko k opravě sociálního
zařízení v MŠ Vřesovice – vodo, topo.
 Zastupitelstvo obce schvaluje firmu
pana Čecha Iva z Ježova k rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ
Vřesovice – zednické práce.
 Zastupitelstvo obce schvaluje firmu
Kala, s. r. o. Kyjov pro opravu terasy
MŠ Vřesovice.
 Zastupitelé obce schvalují poskytnutí
účelového příspěvku ve výši 4.980 Kč
a zároveň i smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce se
spolufinancováním sociálních služeb.
Zastupitelé
obce schvalují finanční

výpomoc SDH Vřesovice ve výši
8.000 Kč a zároveň i smlouvu o finanční výpomoci plus zakoupení
pohárů obcí Vřesovice na hasičskou


Zasedání dne 22. 9. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
Zastupitelst vo obce schva luje
smlouvu o dílo mezi obcí Vřesovice
a Ing. arch. Ivo Motlem, č. smlouvy:
001/2015. Předmětem smlouvy o dílo
je odborná technická pomoc v oboru urbanismu, územního plánování
a architektury. Jedná se o konzultační činnost a činnost spojenou se
zpracováním územně technických
a územně plánovacích podkladů pro
obec Vřesovice.
 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na pozemky
p. č. 3117/2 a 3157/19 a firmou E-on.
 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na pozemky
p. č. 3117/1, 3118/1, 1787/3 s firmou
E-on.
 Zastupitelé obce schvalují smlouvu
o smlouvě budoucí na pozemku k.ú.
Osvětimany, p. č. 2863/4, 2837/1 s firmou E-on
 Zastupitelé obce schvalují Obecně
závaznou vyhlášku obce Vřesovice
č. 2/2015 „Tržní řád“ obce Vřesovice.
 Zastupitelé obce Vřesovice schvalují
Jednací řád kontrolního výboru.
 Zastupitelé schválili novým členem
finančního výboru paní Hanu Výstupovou.


Komunitní centrum
OÚ Vřesovice

Akce proběhlé od září 2015
 Vernisáž výtvarných prací Veroniky
Svobodové
 Výstava fotografií MŠ Vřesovice u příležitosti 40. výročí založení mateřské školy
 Svatováclavská snídaně
 II. Snídaně na Palatě
 Výstava fotografií památných stromů
s přednáškou
 Výstava betlémů
 Čaj o páté
(fotografie z některých akcí naleznete na
www.zonerama.com/gabinakab)
Komunitní centrum slouží a je zpřístupněno všem, kteří se rádi setkávají s ostat2

ními lidmi. V centru se mohou scházet
občané naší vesnice všech věkových
kategorií i ti přespolní, rodiny, složky,
organizace, spolky, firmy, kroužky a to za
účelem přednášek, výstav, ukázek, společenských setkání, firemních a organizačních setkání, setkávání složek v rámci
bilancování a plánování aktivit, kroužky
v rámci zkoušek a příprav programu…
vše, co je spojeno s komunitou lidí.
V případě jakéhokoliv plánování a dotazu se, prosím, obraťte na Obecní úřad
Vřesovice. Rádi Vám vyjdeme vstříc
a pokud to bude možné, rádi pomůžeme.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
změnu územního plánu. Po obdržení
elektronické podoby změny územního plánu od pana Kominackého,
bude změna ÚP veřejně vyvěšena
na stránkách OÚ s tím, že se budou
moci občané Vřesovic k této změně
vyjádřit, navrhovat změny, podávat
podněty ke změnám a to po dobu
30 dnů od vyvěšení.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
změnu v rozpočtovém opatření č. 5 a 6.
 Zastupitelé obce berou na vědomí
zprávu finančního výboru.
Zasedání dne 12. 11. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
ZO Vřesovice schvaluje „Pravidla
pro poskytování dotací z rozpočtu
obce Vřesovice“ s platností ode dne
schválení, tj. od 12. 11. 2015.
 ZO Vřesovice schvaluje nařízení obce
Vřesovice – „Tržní řád“ obce Vřesovice č. 3/2015. Tímto se zároveň ruší
nařízení obce č. 2/2015 „Tržní řád“
schválený dne 22. 9. 2015.
 ZO Vřesovice schvaluje finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč od firmy Barum Continental a zároveň i darovací
smlouvu od firmy Barum Continental týkající se finančního příspěvku
určený na výstavbu nového dětského
a workautového hřiště.
ZO
Vřesovice schvaluje finanční pří
spěvek ve výši 1.000 Kč pro Centrum
sluchově postižených v Hodoníně.


Zastupitelstvo bere na vědomí:
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 7.



Beseda
s důchodci
14.11. 2015 se v sále školy sešlo 40 seniorů, kteří zde strávili večer při poslechu „Boršické čtyřky“ a humorného
povídání lidového vypravěče Antonína
Pavluše. Program zpestřily i děti zdejší mateřské školy s krátkým pásmem
básniček a písniček, pod vedením paní
učitelky Něničkové a Jandáskové.
Všem zúčastněným tímto děkujeme.
OÚ Vřesovice
2/2015
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Informace obecního úřadu:
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ a TERASY V MŠ VŘESOVICE
Rekonstrukce sociálního zařízení a terasy
v MŠ proběhla v letošním roce 2015 o letních prázdninách. Po dvou náročných
měsících se může mateřská škola pochlubit
zcela nově obloženou koupelnou a wc. Rekonstrukce byla financována z rozpočtu
obce ve výši 335.000 Kč a z dotací z JMK ve

výši 107.000 Kč.
Oprava terasy při MŠ, která se již místy
propadala, byla financována z rozpočtu
obce ve výši 470.753 Kč.
V budoucnu plánujeme terasu částečně
zastřešit pergolou, aby mohly děti i deštivé
dny trávit venku na čerstvém vzduchu.

Nově podána žádost o dotaci na MMR


výstavba nového dětského
a workautového hřiště

Podána žádost o dotaci na MMR


rekonstrukce místní komunikace
v Kobylích dolech je možné čerpat
dotaci do max. výše až 1.milion Kč

Podána žádost o dotaci na MPSV


před rekonstrukci

po rekonstrukci





před rekonstrukci

po rekonstrukci

Plán akcí ve Vřesovicích
20. 12. 2015
22. 12. 2015
31. 12. 2015
23. 1. 2016
6. 2. 2016
20. 2. 2016
5. 3. 2016

Vánoční koncert se Stříbrňankou od 16. hodin
Zpívání u vánočního stromu v 18. hodin
Silvestrovský guláš od 14. hodin „Ozdravovna u Sirotků“
Společenský ples TJ Sokol
Fašaňk
Společenský ples OÚ Vřesovice
Velikonoční výstava

11. 3. 2016

Nadační ples ZŠS, PrŠ a DD Vřesovice, příspěvkové
organizace

19. 3. 2015

Myslivecký ples
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podpora služeb péče o děti 1. stupně
základních škol, týká se i dětí
mladších a starších. Dotační program
spočívá v založení a provozování
tzv. příměstského tábora v době
školních prázdnin příštího roku
2016 a 2017, tak, aby se vyšlo vstříc
rodičům a rodinám, které potřebují
zajistit „hlídání“ dětí v době, kdy
jsou v práci.
zpracovávány projektové plány
na novou výstavbu dvou úseků
chodníků ( I. úsek - Paseky, II. úsek od obchodu do Podhoří)
zpracováván projekt na rekonstrukci
obecního úřadu (zateplení, fasáda,
výměna oken, vnitřní i vnější
elektroinstalace, výměna střešní
krytiny, výměna kotlů)
zpracováván projekt na pergolu zastřešení terasy v MŠ

Nabídka
pro místní občany
Na nových webových
stránkách, které budou
spuštěny 1.3. 2016 (nyní
probíhá instalace) nabízíme
místním občanům
prezentaci svých úspěchů
i úspěchů svých blízkých.
V případě zájmu zasílejte
krátkou zprávu o úspěchu
+ foto, vše bude zveřejněno
na www.obecvresovice.cz
v sekci „Naši občané“.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Narození:

Diana Hlaváčová
Adam Bujáček
Michal Kůřil

Ve druhém pololetí roku 2015
se do naší obce přistěhovalo 8 občanů.
Odstěhovali se 3 občané.

Naše řady opustili:

Štefan Macúch
Drahomíra Gajdošová
Jindřiška Liďáková

Jubilanti:
70 let: Marie Frýbortová
Marie Sukopová
75 let: Vlasta Formanová
Klement Frýbort

Vítání občánků

80 let: Anna Valčuhová
Ludmila Mráčková

Mikulášská obchůzka

V sobotu 5.12. 2015 navštívil Mikuláš s andělem a čerty 28 dětí ze Vřesovic

4
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TJ Sokol Vřesovice
Milan Peška

Druhá polovina roku 2015 začala pro
nás domácím turnajem „O POHÁR
STAROSTY OBCE“ konaném dne 4.
července, na kterém jsme se umístili
na druhém místě. Prvenství obhájili
Bombarďáci z Hodonína, na třetím
místě skončil Sokol Domanín. Týden
na to následoval turnaj v Domaníně,
který jsme suverénně ovládli, dále pak
turnaj starších pánů v Hodoníně, kde
jsme skončili třetí.
10. října se v naší obci konaly tradiční Slovácké hody s věncem a káčerem,
kterých jsme se samozřejmě aktivně
účastnili a spolu z obcí, spolkem Babule
a SDH Vřesovice pořádali. Dne 23. října
proběhla v hospodě U Sirotků menší
„ukončená“ podzimní části sezony
2015/2016, kterou si hráči, ale i výbor
vzhledem k umístění v tabulce určitě zasloužili. Letos nás čeká ještě jeden turnaj
a to turnaj v „Malé kopané“ konaném
dne 29. 12. 2015 v 9.00 hod. na umělce.
Přijďte si mezi svátky zasportovat a posílit tak tělo i ducha… Více k fotbalu se
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vyjádří ten nejpovolanější, a to trenér
„A“ mužstva Štěpán Macúch:

Slovo trenéra:
Do podzimní části nového soutěžního ročníku 2015/16 jsme vstoupili
s nezměněným hráčským kádrem,
byť jsme očekávali omlazení kádru.
Rozjížděli jsme se pomaleji, ale od
poloviny soutěže jsme již nepoznali
porážku a proto jsme po podzimní
části na 1. místě. Toto umístění je sice
hezké, ale jsme v polovině a o to větší
výzva před námi nyní je pro jarní
část soutěže.
Statistika podzimní části - 18 hráčů
/ Ø na zápas - 13hráčů / 7 výher, 1
remíza, 2 prohry, skóre 26:12, celkem
22 bodů.
Podrobnější statistiky i reportáže
k jednotlivým zápasům si můžete
prohlédnout na našich webových
stránkách.
www.fotbalvresovice.cz

RESTAURACE
OZDRAVOVNA
U SIROTKŮ
přeje všem krásně
prožité Vánoce
a do nadcházejícího roku
plno zdraví, štěstí
a úspěchů.
Již v příštím roce pro Vás
připravujeme vepřové hody,
které proběhnou 6. a 7.
února, můžete se těšit
i na domácí hamburgery,
pannini a tortilly.

V roce 2016 nás čeká náročná jarní
část sezony, na kterou se musí borci náležitě připravit. Dále pravidelná výroční
schůze a také Sportovní ples konaný dne
23. 1. 2016, na který jste Všichni srdečně
zváni.
Chtěl bych jménem TJ Sokol Vřesovice popřát všem spoluobčanům klidné
prožití svátků vánočních a do roku 2016
hodně zdraví a optimismu.

Turnaj Domanín

Ples 2015

Zápas s Lužicemi

Vřesovice - Vacenovice B
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SDH Vřesovice

Michal Skalka

Druhá polovina sezony opět pokračovala jako na houpačce. Nedařilo se nám
udržovat stejnou výkonnost. V Čeložnicích z toho sice bylo 3. místo s časem
17:89 s, ovšem v dalším závodě vinou
nekompletní a hodně doplněné sestavy
byl v Petrově špatný čas. Další soutěž
přinesla ovoce a to hned zlaté a to na
těžkém Rohateckém asfaltu. Čas nebyl
nikterak oslňující , ale byl vlastně nejlepší , který toho dne padl, takže jsme si
mohli potěžkat zbrusu nový Rohatecký
putovní pohár za čas 18:31 s. V tu dobu
už jsme ale běhali bez naší mašiny. Tímto
bych chtěl poděkovat Čeložnickému sboru, který nám poskytl svou mašinu i se
strojníkem až do konce sezony včetně
veliká, vzhledem k tomu co týmy předváděli v průběhu sezony. Nám se na této
soutěži podařilo dosáhnout krásného
2. místa za čas 17:81 s. Závěrem bych
chtěl poděkovat klukům z Čeložnic,
kteří nám za tři roky působení pomohli
k obrovským úspěchům. Příští rok opět
rozjíždí svůj tým a tak je tu i pro vás šance vyzkoušet si požární sport. Nebojte se
v případě zájmu kontaktovat kohokoliv
z nás a přijít na trénink.
Závěrem bych Vám všem popřál poklidné Vánoce a Šťastný Nový rok.
tréninků, ještě jednou velký dík! To už
se blížila naše soutěž. Na levém terči se
bohužel rozsvítilo světlo trochu později
a to stačilo “jen“ na 2. místo. Hrubá Vrbka a nejlepší čas sezony 17:19 s 3. místo.
V tu chvíli jsme bojovali společně s Vlkošem a Rohatcem o celkové 2.
místo v GP Hodonín a čekal nás poslední závodní víkend a dvoukolo ve Vacenovicích a Velké nad Veličkou. Ani jeden
ze závodů se nám nepovedl, ale i tak
jsme druhé místo o fous uhájili. Jeden
z největších úspěchů se nám podařil až
na konci sezony, kde jsme se zúčastnili
Slovackého džbánku, na kterém soutěží
pět nejlepších družstev z Hradišťského,
Břeclavského a Hodonínského okresu.
A že byla letos konkurence opravdu
6
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Spolek Babule
Hezký adventní čas. Máme za sebou
další rok společného života. Prožívali
jsme dny šťastné i dny méně šťastné.
A mnozí z Vás navštěvují naše akce
především proto, aby se odreagovali
od starostí, sešli se s přáteli či poznali
nové, pobavili se, zazpívali si, zatancovali a tím načerpali sílu na další dny.
V tomto roce to byly tyto akce: Fašank
(spoluúčast), Velikonoční výstava, Dětský den, Setkání s harmonikáři, hodová
spoluúčast, Beseda u cimbálu, Vánoční
prodejní výstava a Mikulášská obchůzka. Na Komunitním centru jsme se setkávali na Čaji o páté se seniory a také
s dětmi v rámci tvořivých dílniček. Vážíme si podpory ostatních složek, které
nám ochotně s náročnějšími akcemi

Za Spolek Babule Marie Žáčková

pomáhají, děkujeme. Stejně tak jsme
velmi vděční za podporu a pomoc od
OÚ. Děkuji za odvedenou práci všem
členkám, jejich partnerům a rodinám,
vedení obce, klukům ze Sokola a SDH
Osvětimany, vedení ZŠS, PrŠ a Dětského
domova a MŠ Vřesovice, příznivcům našeho spolku a sponzorům za spolupráci
a podporu v roce 2015. V novém roce se
budeme s Vámi opět rádi setkávat a to,
jak na našich již tradičních akcích, tak
i na akcích nových. Těší nás velmi Vaše
přízeň, kterou vyjadřujete přítomností
na akcích.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do života
i do práce a především pevné zdraví.

Babulky na Slováckém roku

Posezení u cimbálu

Harmonikáři 2015

Mikroregion Podchřibí

Svazek obcí mikroregionu Podchřibí.
Moc rád využívám příležitosti, kterou jsem dostal od starosty obce a Vřesovického zpravodaje
k informacím o aktuální činnosti mikroregionu.
Jmenuji se Bronislav Seďa, jsem starostou obce
Žádovice a na počátku roku 2015 jsem převzal
jednatelství Svazku obcí mikroregionu Podchřibí.
Mým zástupcem je Josef Novák, starosta obce
Skalka a pozici účetní vykonává paní Ludmila
Valčuhová, účetní téže obce.
Svazek sdružuje celkem 6 obcí (2643 obyvatel)
Kelčany, Žádovice, Ježov, Skalku, Labuty a Vřesovice. Hospodaří s ročním rozpočtem ve výši
136.320 Kč. Rozpočet je tvořen příspěvky obcí
ve výši 40 Kč/obyvatel/kalendářní rok a částkou
30.600 Kč, která představuje úsporu z minulých let
. Z rozpočtu hradíme provozní náklady (aktualizace účetního softwaru, odměnu účetní, příspěvek
ve výši 3000,- pro KČT Vřesovice a pod. Jednatel
a zástupce nejsou honorováni.) a případně náklady
spojené s realizovanými projekty.
Na čem pracujeme?
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Na základě společného postupu byly v roce 2014
zahájeny v obcích Vřesovice, Skalka, Ježov a Žádovice celkové pozemkové úpravy.
Ve druhé polovině roku 2015 proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele a nic nebrání tomu, aby počátkem roku 2016 byly zahájeny geodetické a následně
projekční práce.
Pozemkové reformy upraví a zjednoduší vlastnické
vztahy k pozemkům, zlepší průchodnost katastrů a propojí obce sítí zpevněných polních cest,
které budou sloužit občanům k přístupu k jejich
pozemkům a zároveň k rekreačním účelům, jako
cyklostezky.
Pozemkové úpravy a realizace vybraných společných opatření jsou hrazeny z dotačních zdrojů
prostřednictvím Pozemkového úřadu, bez finanční
spoluúčasti obcí.
Dobrým příkladem jsou obce Kelčany a Labuty,
kde byly pozemkové úpravy zahájeny již dříve.
V rámci realizace společných zařízení byla v Labutech vybudována vodní nádrž na Josefínském

Cimbálová muzika Hora
potoce v hodnotě 4.300.000 Kč a hlavní polní cesta
s odvodňovacími příkopy v hodnotě 4.500.000 Kč.
Projektově připravena je realizace další polní cesty
v totožné hodnotě.
V Kelčanech byla vybudována vodní nádrž v hodnotě necelých 4.000.000 Kč a polní cesty v hodnotě
téměř 1.000.000 Kč.
V rámci přípravy na pozemkové úpravy jsme byli
úspěšní s žádostí o dotaci na „Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových
a protierozních opatření“. Studie, která byla dokončena v těchto dnech, zmapovala zmíněné problémy
v jednotlivých obcích, navrhla opatření a připravila
projekty na jejich řešení. Výstupy budou zapracovány a využity v rámci pozemkových úprav. Celkové náklady na projekt dosáhly výše 1.919.205 Kč,
obce se podílely částkou ve výši 191.920,- , z toho
Obec Vřesovice částkou necelých 43.000 Kč.
Dalším záměrem je propojení obcí mikroregionu
sítí značených naučných stezek, které zavedou návštěvníky na zajímavá místa. Je třeba vybudovat
infrastrukturu – v každé obci minimálně jedno,
kryté odpočinkové a informační místo nejlépe
s atraktivní vyhlídkou do okolní krásné přírody.
Následně pak zpracovat mapové, informační a propagační materiály, které aktuálně chybí.
To vše s cílem zatraktivnit Podchřibí pro ty, kteří
sem přijedou za odpočinkem a poznáním,
a samozřejmě i pro ty, kterým se stal tento krásný
kout jižní Moravy domovem.
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Klub českých turistů Vřesovice
OLOMOUCÍ VONĚLA
VŘESOVITÁ OSKERUŠOVICE

Dva tituly. Ještě s většími úspěchy než
loni se vrátil z koštu Flory Olomouc
domů Miroslav Vaculík. Vřesovský včelař a předseda tamního Klubu českých
turistů totiž ovládl se svou třešňovicí
a oskeruší hned dvě kategorie přehlídky,
kterou hodnotili členové Unie destilatérů České republiky, Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně a Státní
zemědělské a potravinářské inspekce
a výrobců ovocných destilátů. „Z vítězů
kategorií doporučuji ochutnat vynikající
oskerušovici, která zaujala intenzivním
a komplexním buketem. Jemná a čistě
ovocná je také třešňovice,“ uvedl Jan Stávek, který hodnocení vedl. Oba šampioni
Miroslava Vaculíka vytekli z kotle pálenice v Osvětimanech. „Oskeruše sbírám
čtvrtým rokem a velice si jí vážím. Na
Flora koštu zvítězila v celé kategorii
ostatní,“ řekl vřesovický milovník ovoce,
který v Olomouci o víkendu dostal ještě
zlatou medaili za slivovici.

ZÁJEZD DO VYŠKOVA A OKOLÍ

Klub českých turistů Vřesovice uspořádal v sobotu 4. července 2015 jednodenní autobusový zájezd do Vyškova a okolí.
Program zájezdu byl turisticky zajímavý a pestrý. Účastníci navštívili město
Vyškov, všichni si prohlédli Vyškovský
pivovar s průvodcem a ochutnávkou.
Následovala prohlídka ZOO parku
a odjezd dinovláčkem do Dinoparku
– unikátního zábavného parku s druhohorními zvířaty v životní velikosti.
Na závěr zájezdu vystoupali účastníci

na rozhlednu Chocholík u Drnovic,
vysokou 26 m, ze které dohlédli i na
vrcholky Beskyd.
Zájezdu se zúčastnilo 40 spokojených
občanů.

ZÁJEZD DO ROŽNOVA
POD RADHOŠTĚM
Klub českých turistů Vřesovice uspořádal
v sobotu 5. září 2015 jednodenní autobusový zájezd do Rožnova pod Radhoštěm.
Program zájezdu byl turisticky zajímavý. Účastníci navštívili a prohlédli si město
Rožnov. Následovala prohlídka národní
kulturní památky – Valašského muzea
v přírodě.
Dřevěné městečko, nejstarší skanzen ve
střední Evropě, Mlýnskou dolinu a Valaš-

Hlavní turistické akce

Foto Deník/Petr Turek

Miroslav Vaculík

skou dědinu.
Na závěr zájezdu jsme navštívili unikátní Jurkovičovu rozhlednu.
Zájezdu se zúčastnilo 50 spokojených
občanů.

Klub českých turistů odbor Vřesovice
pořádá v 1. pololetí 2016.

1. ledna
27. února

NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK – okolo Vřesovic (13. ročník) odpoledne

7. května

PUTOVÁNÍ MORAVSKÝM SLOVÁCKEM (15. ročník)
TOULAVÝ KOČÁREK – akce pro děti, hry,soutěže o ceny a dárky

ZIMNÍ PŘÍRODOU (13. ročník)

Srdečně zveme děti, mládež, dospělé a všechny, kteří mají rádi přírodu.

VŘESOVSKÝ VÝŠLAP – ZA KRÁSAMI PODZIMU
Čtrnáctý ročník turistického výšlapu Za
krásami podzimu v sobotu 26. září 2015
ovlivnilo nepříznivé počasí a vytrvalý déšť
po celý den.
V dešti se Chřiby a okolím prošlo 201
mužů, žen a dětí z třiačtyřiceti obcí a měst
Moravy, Slezska a Slovenska. Pořadatelé
pro návštěvníky akce připravili tři trasy
pro pěší a jednu pro cyklisty.
Podle mapy s popisem trasy mohli turisté zavítat na zajímavá místa v okolí naší
obce a lesů Chřibů. Každý účastník v cíli
obdržel hezký diplom a pamětní dárek.
Nejmladším účastníkem výšlapu byl
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devítiměsíční František Sýkora z Vřesovic,
nejstarším pak Vojtěch Rosůlek ze Starého
Města. Legendě české turistiky bylo již
dvaadevadesát let. Cenu pro nejvzdálenějšího účastníka obdržela Marie Klimánková. Ta na Kyjovsko dorazila až z Třince.
Nejpočetnější rodinou na akci byla rodina
Davida Jedounka z Vřesovic. Nejvíce lidí
dorazilo z Vřesovic, Kyjova, Hodonína,
Brna a Ježova. Akce se započítávala do
soutěže O zlatého turistu 2012 – 2016.
Turistickou akci ve Vřesovicích svojí
účastí podpořili také místopředseda Senátu ČR a senátor pan Ing. Zdeněk Škro-

mach s manželkou a radní JM kraje pan
Mgr. Jiří Janda.
Odměnou byly i pěkné zážitky z této
turistické akce a setkání s přáteli turistiky.
Milí občané přeji Vám klidné a láskyplné vánoční svátky, šťastný nový rok, pevné
zdraví a krásná setkání třeba při turistice
ve Vřesovicích.
2/2015
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MŠ Vřesovice
Nový školní rok 2015/2016 jsme zahájili
slavnostně 1. září. Pro tento rok máme
zapsáno 18 dětí. První školní den přišlo
15 dětí a dle očekávání se to neobešlo bez
slziček, ale na to jsme připraveny.
Během prázdnin se díky OÚ podařily krásně zrekonstruovat hygienické
místnosti jak pro děti, tak pro personál.
Musím říci, že se dílo opravdu povedlo.
Barvy jsou jemné, teplé, světlé a dětem
se moc líbí.
Na měsíc září jsme žádné akce nenaplánovali. Pro děti je školka, noví kamarádi i učitelky něco nového, na co si musí
zvyknout. Každé dítě je individuální
a každé se adaptuje jinak. Přejeme dětem
i sami sobě, abychom si tento rok užili
v co největší pohodě.
V měsíci říjnu jsme se zajeli podívat,
na pozvání našich malých kamarádů
z Osvětiman, do osvětimanské školky,
na pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Další říjnovou akcí bylo „Dýňování“. Děti si s rodiči přinesly dýně
a potřebný materiál k vytvoření svého
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Markéta Něničková – učitelka MŠ

„dýňáka“. Kdo dýni neměl, nevadilo.
Díky rodině Terezky Gazdové se dostalo
na všechny. Že to ale byla úroda! Děkujeme. Opět se musí vyzvednout fantazie
a nápaditost rodičů. Na některé byla
radost pohledět, s jakou chutí se pustili
do práce. Rčení „ Kdo si hraje, nezlobí“
platilo v tomto případě pro nás všechny. Dýňáky jsme vystavili před budovu
školky, aby jejich krásu, práci rodičů
a dětí ocenili všichni kolemjdoucí. Vedle dýní se vyráběla i originální trička,
se kterými nám pomáhala další šikovná
maminka, paní Kamila Hozíková, které
také děkujeme.
Další akcí byly „Světlušky“- pochod
světlušek začal stezkou odvahy, poté
se pokračovalo průvodem se světýlky
a lampiony po vesnici. Pochod byl ukončen ohňostrojem u Obecního úřadu.
Letos dostali i rodiče domácí podzimní úkol. Mají vymyslet se svými ratolestmi básničky. Zatím se jich nesešlo
mnoho, ale jsou opravdu moc pěkné.
Jednu z nich, od paní Veroniky Navrá-

tilové a našeho nejmladšího Matýska,
děti přednesly na „Besedě pro důchodce“
14. prosince, kde naše děti vystoupily
s pásmem básniček, tanečků a písniček.
Dětem se vystoupení moc povedlo,
jde vidět, že je to baví. A že se někdy na
„něco“ zapomene, to nevadí. Právě ta
nedokonalost a přirozenost je na dětech
to nejkrásnější.
V tento den se také konal ve školce
„Den otevřených dveří“ ke 40. výročí
otevření MŠ ve Vřesovicích. Děkujeme
všem, kdo se přišel podívat a chvíli
s námi pobyl.
Děkujeme panu starostovi Liboru
Pazderovi, paní místostarostce Monice
Donátkové a všem zastupitelům obce
za pomoc při realizaci veškerých akcí
a za to, že se o nás tak pěkně starají.
Děkujeme také rodičům za spolupráci
, podporu a pomoc. Jste úžasní!
Hezký zbytek podzimu a nadcházející adventní období přejí děti a učitelky
z MŠ Vřesovice.

Dýňování

Na procházce

Výstava ke 40. výročí MŠ Vřesovice

MŠ dílničky
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„Přátelé“ včelaři ve Vřesovicích
Jan Jaroš, včelařský důvěrník pro obec Vřesovice

Ano,takto se včelaři mezi sebou oslovují.
V našem kraji má bohatou tradici
zemědělství a ovocnářství. Chov včel
není jen produkce medu. To hlavní, co
včely přinášejí zemědělství a ovocnářství a celé přírodě je opylování stromů
a rostlin.
Mezi produkty, které včely vytvářejí
a které jsou pro člověka užitečné patří

med, vosk, propolis, mateří kašička
a včelí jed. Chov včel je náročný na
znalosti, čas a vybavení včelaře.
Včelaři v obci Vřesovice jsou organizováni u Českého svazu včelařského,o.s.
Základní organizace Kyjov. Tato organizace sdružuje včelaře z 23 obcí, má 162
členů a ti obhospodařují 1765 včelstev.
V obci Vřesovice je v roce 2015 regis-

Uctění památky

trováno 7 včelařů s počtem včelstev 87.
Ještě v roce 2012 to bylo 13 včelařů a 245
včelstev. Za úbytek mohou suché roky,
nemoci včel, malá pestrost včelí pastvy
a věk včelařů. Jednou z pěkných akcí ZO
Kyjov je Včelařský ples, který se bude
konat 13. února 2016 v DK Kyjov, na
který vás všechny srdečně zveme.

Ivo Kozák

k 70. výročí ukončení 2. světové války

Při této příležitosti nebylo zapomenuto
i na občany, kteří se stali oběťmi válečného běsnění a nacistického teroru.
Místostarostka obce Monika Donátková
a starosta obce Libor Pazdera uctili památku padlých hrdinů položením věnců
k místům, která jsou spjata s minulostí
obce a vzdali tak hold
padlým vojákům a bojovníkům proti fašismu.
Věnce byly položeny
v obecním parku, u kamenného pomníku hrdinům z první i druhé
světové války a před
obecním úřadem u pomníku rodiny Pechalových a Žižlavských.
K příležitosti 70.
v ý ročí konce vá l k y
jsem i já společně s OÚ
Vřesovice ve zdejším
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muzeu uskutečnili v ýstavu
s názvem „Ve stínu nebeského
vlaku“ na počest amerického vojenského letounu Douglas C-47,
který havaroval v roce 1952 pod
kopcem Bradlo a jehož pětičlenná posádka zde zahynula.
Nesmím opomenout skutečnost, že tento letoun, s označením 42-101011 byl nedílnou součástí druhé světové války. Měl
za sebou významné výsadkové
operace, nejznámější z nich je
operace Overlord v Normandii,
jeho válečná historie končí operací Varsity v Německu u města Wesel v březnu
1945. Letoun Douglas C-47 zvaný „Dakota“ odkoupily Československé aerolinie a následně v barvách Československé
armády havaroval v roce 1952.

Výstava současně vytvořila dostatečný
prostor pro neformální setkání rodin
zesnulých pilotů, lidí s touto havárií
spojených, přátel, nebo známých. Bylo
mi ctí osobně poznat dceru por. Jiřího
Dvořáka, syny a vnuka škpt. Antonína
Větroně, kteří se účastnili slavnostního
otevření výstavy v neděli dne 24. května
2015.
Velmi mile mne překvapila početná
účast občanů z Vřesovic, včetně mladých lidí, důstojná atmosféra a slavnostní rámec celé akce. Tímto bych chtěl
poděkovat starostovi obce Vřesovice
Liboru Pazderovi a panu Mgr. Milanovi
Řepovi, Ph.D., za neocenitelnou pomoc,
a všem ostatním, kteří se na přípravě
a zdárném průběhu celé akce podíleli.
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Tenisový turnaj o pohár obce Vřesovice

Tenisový turnaj pořádaný obcí Vřesovice 1. srpna 2015

1. místo David Ingr a Evžen Hajdaj

2. místo Milan Donátek a Milan Peška

3. místo Roman Kozák a Igor Kalix

Společné foto

Rozloučení s letními prázdninami
Dne 28. 8. 2015 proběhla na vřesovickém hřišti akce pořádaná ve
spolupráci obce Vřesovice a ZŠS,
PrŠ a DD Vřesovice „Rozloučení
s letními prázdninami“.
Děti se zde setkaly se cvičenými
dravci, které si mohly i pohladit,
s panem Zdeňkem Vilímkem a jeho
hudební skupinou děti „procestovaly svět“ za doprovodu etnických
hudebních nástrojů a na závěr si
zatančily a zazpívaly se skupinou
Kašpárek v rohlíku revirvál z Kyjova.
Rádi bychom všem účinkujícím
poděkovali za pestrý program, který si pro děti a všechny zúčastněné
připravili.
2/2015

Obec
Vřesovice

Kašpárek v rohlíku revirvál
S hudbou kolem světa

Zdeněk Vilímek

Evžen Hajdaj
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Slovácké hody ve Vřesovicích

Podchřibák
Dana Slezáčková Müllerová

Jména stárků - zleva
Mladší stárci Tomáš Viktorýn a Kamila Možíšová,
starší stárci Kristýna Nováčková a Tomáš Jakša

Slovácký Rok 2015
Každé 4 roky pořádá město Kyjov nejstarší regionální folklorní festival ČR
- Slovácký rok. Tento festival má tradici
již od roku 1921. Letos se konal ve dnech
13. - 16. srpna. Každá vesnice našeho
regionu se mohla účastnit slavnostního
průvodu v sobotu 15.8. a představit tak
své kroje, tradice a zvyky. Průvodu jsme
se účastnili i my - Vřesovice a to v docela
hojném počtu pětatřiceti krojovaných.
Velké díky patří všem zúčastněným, ať
už malým nebo velkým, kteří si v tak
parném létě našli čas a svou vesnici reprezentovali na tomto festivale.
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Vážení spoluobčané,
s mnohými organizacemi působícími v naší
obci se setkáváte na stránkách Vřesovického
zpravodaje pravidelně, my se dnes tímto způsobem představíme.
V říjnu 2015 jsme nechali vzniknout ekocentrum Podchřibák, z.s. se sídlem Vřesovice 170.
, který vznikl s myšlenkou pořádat v blízkém
okolí krásných chřibských vrchů akce pro
děti a dospělé v rámci ekologických aktivit.
Nutnost opětovného uvědomění si funkce člověka na Zemi a vzájemného soužití je pro nás
všechny důležitá. Vy všichni žijící na vesnici
jste na práci se zemí a hlínou nikdy nezapomněli, ovšem úplně jinak je tomu pro ty, co žijí
ve městech, především pak pro městské děti.
Mají spoustu informací jak se co dělá a kde
se to vyrábí, ale skutečnost viděná vlastníma
očima a hlavně vyzkoušená vlastníma rukama, ta se nezapomíná. Naším cílem je tedy
prvotně naučit znovu děti pracovat rukama,
aby nalezly hodnotu věcí, které si pouze kupují v obchodě. Jednoduše řečeno budou mít
u nás možnost vyzkoušet si práci v permakulturní zahradě, vyrobit vlastní sýr, upéct
chleba, pracovat se dřevem a třeba uplácat pec
z hlíny. Tohle a mnoho dalších aktivit, které
si mohou vyzkoušet a sami zažít, jim chceme
nabídnout v rámci mimoškolního vzdělávání
a to zážitkovými programy. V tomto okamžiku
jsme v jednání o koupi pozemku z dotačního
programu, popřípadě vyhledání jiného vhodného místa pro konání uvedených aktivit. Na
překlenutí této doby děkujeme obci za možnost
využít stávající obecní prostory.
Jsme také moc rádi, že můžeme své síly
propojit s mikroregionem Podchřibí, který
nás vzal pod svá pomyslná křídla, kdy spousta
akcí bude vycházet také ze společných aktivit,
které mohou vznikat mezi jednotlivými obcemi mikroregionu a o kterých se uvažuje. Pro
nás jedním z nejhezčích a prvních projektů
je vybudování „STEZKY“ v jednotlivých obcích, které se následně propojí v jednu velkou
podchřibskou mikroregionální stezku, která
bude kdykoli všem dostupná pro pěší turistiku, odpočinek a regeneraci, pro zábavu celých
rodin a pro zklidnění v náruči naší přírody.
V naší obci, kde již zaměstnanci tuto stezku
začali budovat, se budeme snažit vytvořit
zábavný a zajímavý program. Stezka bude začínat v obecní lokalitě Jasénky, kde se postupně
začne budovat relaxační a odpočinkový areál
pro všechny obyvatele Vřesovic a všechny přespolní. Pokud by se chtěl kdokoli z vás připojit
k naší práci radou nebo vlastní pílí, budeme
rádi. Z tohoto důvodu uvádím i naše webové
stránky, kde je možné sledovat naši činnost
průběžně. http://podchribak.webnode.cz/
Pro tuto chvíli se s vámi loučím a přeji nám
všem poklidně strávené chvíle vánočního času
s vašimi blízkými. Žijme život v dalším roce
s otevřeným srdcem a myslí.
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Les Park

Tomáš Sedláček

Les Park Vřesovice počítá s dalším rozvojem

Právě před rokem jsme informovali ve Zpravodaji obce Vřesovice o zásadní změně názvu
Bike Park na Les Park. Během
roku 2015 docházelo k postupné změně, kdy styl volnočasového areálu nad rybníkem byl více
doplněn o atrakce a informace
spojené s lesem a přírodou. Na
to navazovaly i jednotlivé akce
v lesní jurtě – například výstava
fotografií našich ptáků od Edy
Motala z Osvětiman.
V příštím roce by měl být Les
Park ještě více napojen na jedinečnost
jižních Chřibů, do nichž jsou Vřesovice vstupní branou. Přednášky a akce
se proto budou stále více zaměřovat
na tématiku přírody a zdraví. Jedním
z hlavních cílů je taky získávat pro kouzlo přírody naše děti. A to taky proto, že
to budou v budoucnu právě naše děti,
kdo převezme odpovědnost za životní
prostředí. Z hlediska zlepšení stavu
místní přírody v Les Parku plánujeme
spolupráci s Lesy města Kyjova při jarním úklidu odpadků v přilehlých lesích
a realizaci naučné stezky, která se letos
bohužel nestihla dokončit.
Les Park Vřesovice stojí také na hranici Chřibů, které jsou osmou největší

Les Park získal nové podium pro účinkující

evropsky významnou lokalitou na našem území. Je tedy na místě, aby se zde
zvyšoval zájem o biotop, lesnictví a kvalitu přírody, protože to činí i Vřesovice
atraktivní jak z hlediska realitní hodnoty, tak z pohledu budoucí perspektivy.
V dalším roce proto v Les Parku chceme
napomoci se všemi aktivitami, které budou všeobecně přínosné a napomohou
i rozvoji zdravé obce jako se to podařilo
třeba v Hostětíně. Uvítáme taky veškeré
podněty pro spolupráci.
Celkově je tedy plánů mnoho. Na druhou stranu se již mnoho podařilo i letos
a za Les Park Vřesovice mi dovolte poděkovat všem za přízeň a návštěvy lesního
baru či jurty v tomto roce a popřát Vám
hodně zdraví, štěstí a sil v roce 2016!

Lesní Jurta na přednášce pojme až 50 osob
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Jasénky

Zuzana Dohňanská a obec Vřesovice
Vážení spoluobčané,
v rámci naší vlasti vzniká více zajímavých
projektů přírodního zaměření a jedním
z nich je „Propojování lidí a krajiny“.
Úkolem projektu je propojování vesnic stezkami, které budou sloužit nejen
turistům, ale i ostatní veřejnosti. Určité
části můžou využívat starší lidé na nenáročné procházky a některé úseky budou
vhodné i pro maminky s kočárky. Kromě
možnosti procházek budou i odkrývány zajímavosti těchto stezek. Jedná se
o krásné a staré stromy, skály, lesostepy,
mokřady a další přírodní úkazy, které
jednotlivé okrajové částí obcí nabízí. Pro
děti budou postupně zhotovováni lesní
skřítci a různé pohádkové bytosti. Takto
propojeny by měly být postupně Vřesovice s okolními obcemi.
Naše vesnička ležící přímo v podhůří
Chřibů poskytuje nejen krásné scenérie,
ale svou bohatou a v mnohém neprobádanou historií a množstvím přírodních
zajímavosti nabízí možnosti poznávání
a vzdělávání v mnoha oblastech. Ve stádiu projektování jsou naučné stezky, které
budou pro děti tvořeny formou her a pro
dospělé především informacemi z historie, ale především z oblasti zoologie
a botaniky.
Obě stezky budou mít začátek, (nebo
konec) v Jasénkach, které budou sloužit
především občanům Vřesovic, ale i k odpočinku návštěvníků Chřibů. Zatím
probíhá čištění okrajových částí od náletových dřevin a začíná tvorba projektu.
Součástí Jasének by měl být přírodní amfiteátr, hrací část pro děti, odpočinková
zóna, ukázka přírodní zahrady, bylinkové
záhony, skalky…
Společným cílem je, aby Jasénky navštěvovaly děti MŠ, děti speciální ZŠ,
maminky na mateřské dovolené, babičky s vnoučaty a aby se Jasénky postupně
staly místem konání nejrůznějších akcí
pod holým nebem.
Starší obyvatelé Vřesovic vzpomínají
na časy, kdy v Jasénkách už více podobných akcí proběhlo. Vzhledem k tomu,
že projekt je teprve v začátcích, uvítali
bychom další zajímavé podněty od vás
občanů. Celý projekt by měl být nízkonákladový a finance určitých částí budou
čerpány z evropských dotací. Vzhledem
k tomu, že některé částí budou osázeny
bylinami a kytkami, uvítáme každou zajímavou rostlinu, keřík, nebo i semínka,
které by v rámci přebytků vašich zahrad
končili v popelnici.
Pro zájemce bude projekt k nahlédnutí
na obecním úřadě a další dobré rady a nápady rádi uvítáme.
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Základní škola Osvětimany
Mgr. Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele školy

Zahájili jsme nový školní rok

Týdenní poznávací pobyt našich dětí v Anglii

Nový školní rok 2015/2016 byl tradičně
zahájen shromážděním žáků a rodičů
v tělocvičně školy, při kterém jsme slavnostně přivítali 22 nových prvňáčků.
V letošním školním roce do naší školy
nastoupilo celkem 126 žáků, z toho 83
žáků z I. stupně a 43 žáků z II. stupně.
V naší škole učí celkem 16 pedagogů,
z toho 5 místních, ostatní dojíždějí
z okolních Boršic, Ježova, Labut, Zlechova a také z Uherského Hradiště.

Tento zahraniční jazykově-poznávací
pobyt pro žáky odstartoval 21. září.
Naši 4 pedagogové se spolu se 42 žáky,
převážně z II. stupně, účastnili sedmidenního zájezdu v Anglii. Byli po
skupinkách ubytováni v hostitelských
rodinách a po dobu 7 dní se seznamovali
s reáliemi. Vyjížděli poznávat historické
památky, muzea a další zajímavá místa
v Londýně a okolí. Pro žáky byl pobyt
navíc přínosný v tom, že strávili několik hodin výukou anglického jazyka
v mezinárodní jazykové škole a mohli
si vyzkoušet, jak na tom jsou se svými
znalostmi a konverzačními dovednostmi v anglickém jazyce. První rozpršený
den nám trochu pokazil náladu, ale naštěstí všechny ostatní dny pobytu byly
slunečné a vlídné.

Zapojili jsme se do projektů
Naše škola se v letošním školním roce
zapojila do projektu, který byl podpořen
z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, Výzva 56. V rámci tohoto programu je podporována čtenářská gramotnost, výuka cizích jazyků
a další vzdělávání pedagogů v klíčových
aktivitách, o kterých se dočtete níže.
Na konci září navštívilo 5 pedagogů
v rámci projektu „Výzva 56“ záhřebskou základní školu v Chorvatsku.
Prostorově byla škola srovnatelná s naší,
ale s větším počtem žáků. První den si
prohlédli budovu školy a seznámili se
s učiteli. Každý den pobytu se vyučující
účastnili 4 vyučovacích hodin v různých
vyučovacích předmětech, ve kterých sledovali práci kolegů. V Záhřebu se naši
učitelé lehce dorozuměli. Sledovali, jaké
metody učitelé ve výuce používají, jak
motivují žáky, jak žáci pracují, jaké pomůcky při vzdělávání potřebují, ale i to,
jak se chovají a jaký vztah mají k učitelům. Poslední den naši učitelé ukázali
kolegům alespoň část ze života osvětimanské školy, aby jim přiblížili, jak
to vypadá u nás. Tento pracovní výjezd
byl pro pedagogy přínosem a zajímavou
zkušeností.
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Dalším projektem, který realizuje naše
škola v rámci Výzvy č. 56, jsou Čtenářské dílny. Dílny probíhají na celém II.
stupni a také ve 3. a 5. třídě na I. stupni
ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. Jejich úkolem je zkvalitnění
čtenářství a čtenářské gramotnosti, ale
hlavně zvýšení zájmu o čtení.

Poznáváme, soutěžíme, realizujeme se
Ve čtvrtek 8. října 2015 se žáci 2., 3. a 4.
třídy zúčastnili projektu „Naučná stezka kolem Buchlova“. Po celou dobu je
provázel Ing. Pavel Zůbek a pan David
Kratochvíl z Lesní správy Buchlovice.
Děti i pedagogové byli mile přivítáni
v hájence pod Buchlovem. Zde se žáci
dozvěděli mnoho zajímavostí o lese
a prohlédli si hájenku.
Žáci v naší škole mohou rozvíjet a realizovat svoje zájmy nejen na exkurzích
a v soutěžích, ale také i v řadě zájmových kroužků, jejichž činnost zajišťují

jak pedagogové, tak i rodiče. Základní
umělecká škola Uh. Hradiště otevřela
od září v naší škole pobočku – obor hudební, který navštěvuje 11 žáků.
Postupně také modernizujeme zařízení učeben a do budoucna počítáme
např. s pořízením dalších interaktivních
tabulí, dataprojektorů, v rámci Výzvy
57 i s obnovou potřebného vybavení
školní dílny nářadím a stroji pro žáky
a pedagoga.
V prosinci vždycky ožije celá škola
přípravami na vánoční svátky a tradičními aktivitami jako je zdobení stromečku, příprava kulturního programu
na Vánoční rozjímání, třídní besídky,
Vánoční dílničky a Zpívání na schodech.
Při vstupu do školy znějí od rána koledy, vítají nás andělíčci a zimní vesnička.
A vůně jehličí a perníčků oznamuje, že
Vánoce jsou tady.
Děkujeme městysu Osvětimany, rodičům a přátelům školy za dobrou spolupráci, důvěru a pomoc a za podporu
našich aktivit v tomto roce. Přejeme
všem občanům klidné Vánoce a do
nadcházejícího roku 2016 hlavně pevné
zdraví, hodně lásky, štěstí a optimismu.
Mějme se rádi.

Napsali o naší škole
„Vážený pane řediteli,
děkuji Vám jménem svých spolužáků,
kteří se sešli 12. září 2015 u příležitosti
60 let od ukončení povinné školní docházky na OSŠ v Osvětimanech. Školu
jsme opouštěli v roce 1955 po úspěšných
„závěrečných zkouškách“, dnes tolik diskutovaných. Byli jsme prakticky druhý
ročník, který se v nové škole, tehdy nazývané Osmiletá střední škola, vzdělával.
2/2015
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Vzpomněli jsme na přísného ředitele
p. Sychru, starší učitele p. Konvičného,
p. Bočánka, p. Svátkovou i generaci mladých učitelů p. Spisara, našeho třídního
p. Raka, sl. Špačkovou, sl. Polákovou, do
kterých jsme byli zamilováni…tedy my
kluci do sl. učitelek a děvčata do pánů
učitelů. Ještě bych doplnil, učitelé - Ryba,
Konvičný, Kubín,Tkadleček, byly to osobnosti, které se podílely na naší výchově.
Nyní jsme viděli výsledky Vaší práce, školu rekonstruovanou, moderně vybavenou
vším, co současná technika umožňuje,
počítače, interaktivní tabule, speciální
vybavení pro chemii, tělocvičnu, jídelnu.
My přespolní jsme chodili na „polévku +
2 rohlíky“ do místní hospody, když bylo
odpolední vyučování, to bylo 2 krát týdně. Nebyli jsme žádní andělé a v té době
neměl jak ředitel, tak školník daleko pro
pohlavek, no někdy to byla i řádná facka. Na Slovácku nás tak tímto způsobem

vychovávali naši rodiče, takže ti si nikdy
nestěžovali, že i my jsme vychováváni
tímto způsobem.
Děkujeme Vám za to, že jste nám
umožnil prohlídku Vaší současné školy,
rázem se z nás dědečků, babiček a prarodičů stali ti nezbední kluci a děvčata,
dokonce někteří z nás si zakřičeli, když
parodovali p. ředitele Sychru či školníka p. Širůčku. Prostě na to není možno
zapomenout. Poděkujte naším jménem
pí. Mgr. Vaculíkové za krásný výklad a za
trpělivost, kterou obětovala nám, seniorům, ve Vaší škole znovu nezbedným žáčkům. Už jsem napsal do pamětní knihy:
takoví pedagogové nás přesvědčují o tom,
že výchova našich vnoučat a pravnoučat
je v dobrých rukou.
Fotky připravil náš spolužák Fr. Tománek. Ještě jednou díky.“

Rozloučení s prázdninami - Koncert Kašpárek v rohlíku revival

Ing. Karel Pazdera, CSc

Děti z Vřesovic
poprvé ve škole
1. září 2015 - slavnostní den pro osm dětí
z Vřesovic, které poprvé vstoupily do řad
prvňáčků v ZŠ Osvětimany. Slavnostní
zahájení prvního školního dne si nenechali ujít ani rodiče či prarodiče dětí,
konalo se v tělocvičně školy. Prvňáčci
dostali od starosty města Osvětimany

ZŠS, PrŠ a DD
Vřesovice

školní kufříky, ve třídě pak od svého
třídního učitele Mgr. Jaroslava Cveka
svačinové sety, své první učebnice a pracovní sešity. Přejeme všem dětem hodně
úspěchů ve druhém pololetí školního
roku 2015/2016.

Prázdninový výlet do Archeoskanzenu Modrá a na Velehrad

Podzimní toulky po Chřibech

Na fotografii zleva: Tim Sedláček, Michaela Donátková, Anna a Emma Zdeňkovi,
Alžběta Pavlechová, Jan Kučera, Eliška Vykoukalová a Klára Havránková)

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce
a do nového roku přejeme všechno dobré,
pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních
úspěchů, přejí děti a zaměstnanci Základní
školy speciální, Praktické školy a Dětského
domova Vřesovice, příspěvkové organizace
2/2015
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Vřesovjánek

Helena Havránková, Jitka Skalková

Na jaře roku 2015 jsme svým vystoupením v komunitním centru ve Vřesovicích oslavili výročí jednoho roku od
založení dětského folklórního souboru
Vřesovjánek. Jsme velmi rádi, že jsme
písní a tancem mohli poděkovat za podporu naší činnosti spolku Babule a Obci
Vřesovice. Velký dík patří také panu
Vladimírovi Kabrnovi, jenž nás doprovází hrou na akordeon a rovněž rodičům
„našich“ dětí, neboť v nich podporují
cit pro lidovou hudbu a tradice. S po-

těšením zaznamenáváme nárůst akcí,
kterých se aktivně účastníme například
jarní vynášení smrtky, beseda u cimbálu, folklórní festiválek v Osvětimanech,
Slovácký rok v Kyjově, harmonikáři,
velikonoční výstava a v neposlední řadě
akce předvánoční. Doufáme, že se nadále budeme těšit Vaši přízni a podpoře.
V souvislosti s blížícím se koncem roku
přejeme Všem pokojné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2016.

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
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Neprodejné, vychází v prosinci; 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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