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Vážení spoluobčané,
také máte pocit, že čím jste starší, tím čas
rychleji letí? Asi je to jen pocit, protože všichni
stále někam spěcháme. Zkuste si alespoň na
chvíli sednout a přečíst si jaké články jsme pro
Vás opět připravili.
Přeji Vám příjemné čtení na dlouhé zimní večery
a také spoustu času na Vaše blízké a milé.
Za celý tým zpravodaje
Bohuslava Krupová
Vážení spoluobčané,
ve škole měli téma: jak se žilo rodičům, když
měli 10 let. Téma mi připadá hodně zajímavé a
tak si dovolím krátké vzpomínání na období
mého dětství začátkem 70-tých let (minulého
století).
Nebyl internet, mobily, LED žárovky a svítilny,
v obci vyasfaltované cesty. Nebyl problém
s přepínáním televize, neboť byl jediný program.
Podobně rádio. Nevalila se na nás dnes
všudypřítomná reklama či informace o
sponzorství programu. Tehdejší Pan Vejce byl
podstatně stručnější. V období před Vánocemi
jsme se mohli dovědět, který podnik už splnil či
překročil plán. Na minimálně 105 % to stihly do
konce roku všechny podniky. Ve Vřesině tehdy

občané vlastnili asi tři osobní automobily. Byla
otevřena nově vystavěná budova hasičské
zbrojnice (dnešní OÚ) se zaparkovanou T 805 a
zrekonstruovanou cisternou Praga V3S. Sníh byl
bělejší, pochopitelně ho bylo mnohem víc
(alespoň z fotek to tak vypadá).
A rodina na sebe měla mnohem více času.
Jelikož jsme neseděli u počítačů, mohli jsme více
sportovat – třeba výborná byla sjezdovka
na výletišti, na rybníku byl také perfektní zimní
stadión. Z dárků pod stromečkem jsme měli vždy
velkou radost – tehdy nám ještě Zelený
Marťanek nezjevoval poslední vymoženosti
zábavní elektroniky, jak to činí dnes a pro jistotu
už v červenci (letní Vánoce). Myslím, že
bez výjimky máme i dnes rádi ten pohodový čas
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Vánoc, i dnes se hlavně děti těší na překvapení
pod stromečkem.
A co za dalších 50 let? Budou Vánoce? Nebo
aspoň vánoce? Věřím, že budou. Jen Zlatý slavík
bude asi jiný. Ano ten Zlatý slavík, který už
mnoho let zpívá: „Čas letí jako bláznivý…“
Vážení spoluobčané, děkuji všem složkám,
spolkům,
organizacím,
spolupracovníkům,
zkrátka všem za vše vykonané dobro.
Všem přeji radostné Vánoce v kruhu blízkých,
a aby Vám vánoční atmosféra vydržela co
nejdéle i po Novém roce. K tomu pevné zdraví,
štěstí. Nechť Vaše kroky vedou správným
směrem.
S pokorou a úctou
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce

Spolupráce s družební polskou Gminou
Kornowac
Již 10 let probíhá spolupráce naší obce s polskou
Gminou Kornowac. Tato spolupráce se rozvíjí
především v oblasti školství, kulturních a
sportovních aktivit obcí.
Obec Vřesina s Gminou v letošním roce
uskutečnili Projekt k 10letému partnerství, který
trval od července do října. V jeho průběhu jsme
společně v srpnu prožili akci „Ukončení
prázdnin ve Vřesině a v září jsme zase my jeli si
zasportovat do Gminy Kornowac na „Raidu
rowerowem“. Projekt byl v říjnu ukončen
společnou konferencí v obci Kornowac.

Jsou v plánu další společné aktivity, které budou
upřesněny na začátku příštího roku. Věřím, že se
budou občané Vřesiny do těchto aktivit
zapojovat a tím se bude naše spolupráce
s Gminou Kornowac ještě více upevňovat.
Jana Teichmannová

Přátelské vztahy, které jsme již navázali, chceme
utužit a rozšířit i v následujícím roce. Zástupci
kulturního centra Gminy Kornowac již podali
žádost o další Projekt „ Pohybem ke zdraví“,
který bude ve spolupráci s naší obcí, a občané se
ho mohou aktivně zúčastnit. Bude se jednat o
sportovní akce s možností si zacvičit zumbu,
pilates anebo se zúčastnit Fitnes maratonu.
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Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku a nadcházejícími
Vánocemi bych Vám rád touto cestou poděkoval
za spolupráci a podporu naší společné práce při
rozvoji obce.
Děkuji všem organizacím a spolkům
za celoroční mravenčí práci, za
přípravy a organizaci kulturních,
sportovních a společenských akcí
a za spolupráci s obcí.
Tyto díky patří zejména členům naší
aktivní
Kulturní
komise,
zaměstnancům Základní a mateřské
školy, KRASu, Sboru dobrovolných
hasičů, klubu Seniorů,
Usnesení rady obce
Červenec
Rada obce Vřesina projednala informace a vzala
na vědomí, že silničně správní úřad obce Vřesina
rozhodl o zneprůjezdnění ulice Za školou
z důvodu dodávky a montáže dočasné mateřské
školy.
Rada obce Vřesina projednala a vzala na vědomí
informace projektanta o průběhu stavebního
řízení k výstavbě nových autobusových zastávek.
Rada obce Vřesina projednala a schválila nákup
osobního automobilu Škoda Fabia 1,2 TSI od
společnosti Autocentrála s.r.o., IČ 48390747,
Markvartovická 1906/7, Hlučín dle předložené
nabídky.
Rada obce Vřesina projednala a rozhodla
prověřit potřebu a možnosti úpravy provozní
doby knihovny.
Rada obce Vřesina projednala a vzala na vědomí
sdělení KÚ MSK odboru životního prostředí a
zemědělství, oddělení vodního hospodářství –
Charakter povrchových vod datovaný 15. 7.
2016, že v případě levobřežního přítoku vodního
toku Bečva, IDVT 10212295, se nejedná o vodní
tok ve smyslu § 43 odst. 1 vodního zákona.

Mysliveckému sdružení, Tělovýchovné jednotě,
Českému svazu včelařů.
Rovněž děkuji všem podnikatelům a firmám,
kteří nám v tom pomáhají.
Závěrem bych Vám rád popřál
mnoho
krásných
chvil
v příjemné atmosféře Vánoc,
radost ze života a lásku Vašich
blízkých, hodně štěstí, osobních
úspěchů a zejména pevné zdraví
v novém roce 2017.
Petr Rončka

Srpen
Rada obce Vřesina vzala na vědomí oznámení o
23. 8. 2016 zahájení dílčího přezkoumání
hospodaření obce Vřesina za rok 2016
pracovníky odboru podpory korporátního řízení
a kontroly krajského úřadu Moravskoslezského
kraje.
Rada obce Vřesina projednala a schválila
dodatek smlouvy o nájmu kontejnerů č. 160200
ze dne 7. 7. 2016 se společností KOMA Rent,
s r. o. dle předloženého návrhu.
Rada obce Vřesina projednala informace o
možném termínu kolaudace a zajištění činnosti
náhradní kontejnerové MŠ do vydání
kolaudačního
souhlasu
a
na
základě
projednaného návrhu doporučila ředitelce ZŠ
a MŠ Vřesina zajistit náhradní provoz MŠ.
Rada obce Vřesina projednala a vzala na vědomí
Stanovisko Centra pro regionální rozvoj ČR
k zakázce reg. č. projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000488 „Rozšíření
kapacity pro předškolní vzdělávání – MŠ
Vřesina u Hlučína“.
Rada obce Vřesina schválila uzavření Smlouvu o
sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
NN č. 13972783/NN/2017 se společností ČEZ
Prodej, s.r.o., IČ 27232433, Duhová 1/425, 140
53 Praha 4, dle předloženého návrhu.
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Rada obce Vřesina projednala a schválila novou
výzvu k podání nabídky a návrh smlouvy o dílo
pro opakovanou Veřejnou zakázku na dodávky
FZŠ Obec Vřesina, okr. Opava – technické
zhodnocení rekonstrukce Tatry 815 – CAS 32
dle předloženého návrhu společnosti BON
TENR s.r.o.
Září
Rada obce Vřesina projednala a vzala na vědomí
informace k návrhu České pošty a.s. ke změně
způsobu obsluhy tj. zajištění poskytování
poštovních služeb Poštou Partner.
Rada obce Vřesina projednala a na základě
posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí
rozhodla o přidělení zakázky FZŠ Obec Vřesina,
okr. Opava – technické zhodnocení rekonstrukce
Tatry 815 – CAS 32 společnosti THT Polička,
s.r.o. Starohradská 316, 572 01 Polička.
Rada obce Vřesina projednala předložený souhrn
nákladů za období červenec – září na zřízení a
vybavení náhradní mateřské školy bez
připomínek.
Rada obce Vřesina projednala předložený
přehled celkových výdajů projektu „Rozšíření
kapacity pro předškolní vzdělávání – MŠ
Vřesina u Hlučína“ reg. č.:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000488 a to bez
připomínek.
Říjen
Rada obce projednala a schválila uzavření
smlouvy o dílo na technické zhodnocení
cisternové automobilové stříkačky Tatra T8152P 17 6x6 CAS 32 se společností THT Polička,
s.r.o., IČ 46508147, Starohradská 316, 572 01
Polička dle předloženého návrhu.
Rada obce Vřesina projednala informace k
vyhlášené výzvě z IROP výzva 46, infrastruktura
základních škol, cíl 2.4, a schválila vypracovat
studii k opravě a využití bývalé knihovny na
odbornou učebnu s bezbariérovým přístupem a
využití areálu ZŠaMŠ Vřesina.
Rada obce projednala žádost o ukončení nájmu
areálu na Dařanci a schválila dohodu o ukončení
nájmu prostor sloužícího k podnikání se
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Stanislavem Laryšem a Renatou Laryšovou
k 31. 10. 2016 dohodou.
Rada obce Vřesina projednala a schválila
dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. NSZ/01/2007
a dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č.
NSZ/02/2007 se společností Agrozea, spol.
s r.o., IČ 48400033, U Dvora 4, 748 01 HlučínDarkovičky dle předložených návrhů.
Rada obce Vřesina rozhodla o spolupráci
s městem Hlučínem v oblasti komunitního
plánování sociálních služeb a souvisejících
aktivit v období 2018-2022 a zároveň schválila
Smlouvu o spolupráci.
Rada obce Vřesina schválila dodatek č. 1 ke
smlouvě k vypracování projektové dokumentace
Autobusové zálivy v obci Vřesina u Hlučína se
společností VS Projekt s.r.o., IČ 25385054,
Ostrava-Vítkovice, Na obvodu 45/1100, 703 00
dle předloženého návrhu.
Rada obce Vřesina schválila složení pětičlenné
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
k podlimitní veřejné zakázce zadané v užším
řízení s názvem „Rozšíření kapacity pro
předškolní vzdělávání - MŠ Vřesina u Hlučína“
dle návrhu.
Rada obce Vřesina akceptuje výsledky
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce zadávanou v užším řízení
s názvem „Rozšíření kapacity pro předškolní
vzdělávání - MŠ Vřesina u Hlučína“ rozhodnutí
o přidělení předmětné veřejné zakázky
vítěznému uchazeči - Hrušecká stavební spol.
s.r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ
25585142. Rada obce zároveň pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy o dílo k předmětné
veřejné zakázce, a to po jejím schválení radou
obce. Smlouva o dílo bude podepsána za
podmínek vzešlých z předmětného zadávacího
řízení.
Rada obce Vřesina jako zadavatel veřejné
zakázky na výkon odborného technického
dozoru stavebníka /TDS/ a činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi /KBOZP/ včetně zpracování Plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a jeho následné aktualizace při
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realizaci stavby s názvem „Rozšíření kapacity
pro předškolní vzdělávání - MŠ Vřesina u
Hlučína“ v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina,
v rozsahu projektové dokumentace pro
provádění stavby, kterou zpracoval Ing. René
Vojtal, projektová činnost, Španielova 990/4,
708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 60316497 v prosinci
2015 rozhodl o přidělení zakázky uchazeči Čech
Enginering, a.s., IČ 25394983, Nádražní
545/166, Ostrava.
Rada obce Vřesina vzala na vědomí
z Ministerstva životního prostředí obdržené
Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ev. č.
EDS/SMVS 115D3212040042, reg. č. MS2014
CZ.05.1.24/0.0/15_004/0000297
na
akci
Protipovodňová opatření obce Vřesina.
Listopad
Rada obce Vřesina schválila dohodu o
odhrnování sněhu v zimním období 2016-2017 s
Davidem Harasimem, IČ 70310092, Ratibořská
90/55, 747 18 Píšť.
Rada obce Vřesina schválila dohodu o
odhrnování sněhu v zimním období 2016-2017
se
společností
Josef
Vojáček
–
AUTOELEKTRO SERVIS, IČ 40359646, Na
Návsi 7A, 747 20 Vřesina.
Rada obce Vřesina projednala a vzala na vědomí
informace o odborem výstavby MěÚ Hlučín
vydaném kolaudačním souhlasu k užívání části
stavby „Multifunkční dům“ Vřesina č.p. 247, 21.
dubna 1.
Rada obce Vřesina projednala a vzala na vědomí
informace o předání vozidla Tatra 815 – CAS
k technickému zhodnocení do THT Polička,
s.r.o., IČ 46508147, Starohradská 316, 572 01
Polička v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo
č. 034555.
Rada obce Vřesina projednala a schválila dohodu
o ukončení stávající mandátní smlouvy se
společností OZO Ostrava s.r.o., IČ 62300920, se
sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava na
základě které prováděla společnost vedení
evidence nádob včetně sepisování a evidování
přihlášek, odhlášek k odvozu odpadu,
vystavování daňových dokladů (faktur) za služby
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provedené mandatářem, tj. za sběr, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
fyzických osob, majitelů či správců bytových
domů a bytových jednotek, případně prováděl
další činnosti k datu 31. 12. 2016.
Rada obce Vřesina projednala a schválila
uzavření příkazní smlouvy se společností OZO
Ostrava s.r.o., IČ 62300920, se sídlem Frýdecká
680/444, 719 00 Ostrava za sběr, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
fyzických osob, majitelů či správců bytových
domů a bytových jednotek s účinností od 1. 1.
2017 a odměně za vykonávanou činnost ve výši
2 %, plus DPH v zákonné výši, z celkové částky,
kterou příkazník vyfakturuje fyzickým osobám,
majitelům, správcům bytových domů, bytových
jednotek v příslušném kalendářním roce za sběr,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Rada obce Vřesina projednala předložený návrh
obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním
klidu a doporučila její schválení na následujícím
zasedání zastupitelstva obce Vřesina konané
15. 12. 2016.
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Škola se mění
Do školy chodil každý, každý ji zná a má pocit,
že jí také rozumí. Při vstupu do školy
nostalgicky zavzpomíná na svá školní léta a
očekává, že prostředí školy i obsah toho, co se
děti učí, bude stále stejný. Je připraven pomoci
svému dítěti projít léty školy, poradit, co a jak.
A ejhle. Škola se změnila. Rozhořčený rodič
najednou ztrácí jistotu. Proč se škola mění?
Důvodem je změna základního cíle, jejž
docházka do základní školy má. Dříve šlo hlavně
o to, aby byl absolvent gramotný a poslušný,
uměl pochopit příkaz a bez odmlouvání ho
vykonat. V hierarchicky uspořádané společnosti,
typické pro devatenácté a dvacáté století, to byla
klíčová dovednost vedoucí k všeobecné
prosperitě. Všem bylo známo, co se smí a co se
nesmí. Byla předkládána jedna pravda, které
všichni museli věřit. Jiný názor se nepřijímal.
Vše se kontrolovalo a hlídalo.
Dnes jde ale především o ochotu přijmout
zodpovědnost, umět se rozhodovat. To je stále
důležitější ve světě, kde často nemáme
nadřízeného a o velké části svého pracovního
času rozhodujeme sami. Doba se změnila, a co
víc, mění se stále rychleji, takže vůbec nevíme,
do jakého světa své děti připravujeme. Podle
studie, kterou dělá univerzita v Oxfordu, do 20
let zanikne 47 procent stávajících pracovních
míst.
To dávno odvál čas...
Seděli jsme v lavicích a nesměli jsme ani
hlesnout ...
Dnes se preferuje spolupráce mezi dětmi, ve
dvojicích, ve skupinách. Skupiny obměňujeme,
aby si děti zvykly na práci jiných - učí se
tolerovat jeden druhého, přijmout jeho názor, učí
se argumentovat, diskutovat. Důležité je také
umět vyslovit svůj názor nahlas před ostatními a
srozumitelně tak, aby všichni pochopili, o čem
mluvím.
Naučili jsme se toho mnohem více...
Šlo však především o encyklopedické znalosti.
Dnes umožňujeme znalosti prožít do hloubky,
ponořit se do problému. Upřednostňujeme
kvalitu před kvantitou tak, aby děti znaly
souvislosti, vztahy a příčinu. Abychom si nějaký
fakt dlouhodobě osvojili, tak ho potřebujeme
šestkrát nějakým způsobem použít. To u většiny
faktů nepoužijeme.
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Znalostí je ve světě pořád více a více. Nelze se
naučit vše. S nástupem informačních technologií
je zřejmé, že znalosti se dají lépe dohledat a
naučit právě skrze technologie, kde si každý
najde to, co potřebuje v takové kvalitě, jakou
potřebuje.
Nesměli jsme se k sousedovi ani podívat.
Žádné opisování.
Když se děti učí společně, mnohem více se toho
naučí - posiluje to jejich spolupráci, zvedne
sebevědomí, protože dokážou pomoci ostatním a
v neposlední řadě také nezávislost, protože
nemusí čekat, až jim poradí paní učitelka. Učí se
odpovědnosti za svou práci.
V matematice se všechno učilo zpaměti.
Nesměly se používat prsty, násobilku jsme
museli umět odříkat i ze spaní.
Pomocí stavebnic, korálků, kostek podporujeme
konkrétní představu matematického učiva. Je
nežádoucí nutit dítě počítat z hlavy, když dítě
stále potřebuje konkrétní pomůcky (prsty,
počítadlo).
V matematice rozvíjíme matematické myšlení, to
je hlavním cílem matematiky. Taková násobilka
se totiž přes prázdniny dá lehce zapomenout.
Myšlení se však nezapomíná.
Hráli jsme zmrzlíka, soutěžili jsme mezi
sebou.
Při soutěžích vyhrávají většinou pořád ty samé
děti. Ostatní nemají šanci zažít úspěch, i když se
sebevíce snaží. A pokud dítě neustále neúspěch,
není motivován k učení. Učení se pro něj stává
mučení, protože neprožil radost.
Jaká má škola tedy být?
Škola by měla mít významný vliv na osobnostní
a sociální rozvoj člověka. Měla by se věnovat
diskuzí o základních hodnotách demokratické
společnosti.
Škola by měla spolu s rodiči vychovat zdravě
sebevědomé lidi, kteří jsou připraveni učit se
a vzdělávat po celý život, dokáží dobře
komunikovat a spolupracovat s ostatními, řešit
problémy a kriticky myslet.
Zdroje: http://www.eduin.cz/tiskovezpravy/tiskova-zprava-audit-vzdelavacihosystemu-v-cr-2016/
http://www.eduin.cz/wpcontent/uploads/2016/11/Vzdelavani.pdf

Eva Fichnová
ředitelka
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Odkud jsme? Kam směřujeme?
Tak zní název projektu ZŠ Vřesina s polskou
školou Pogrzebieň, se kterou spolupracujeme již
dlouhodobě. Realizace projektu proběhne ve 4
klíčových aktivitách, v nichž se během školního
roku vystřídají všechny třídy naší školy. 19. 10.
2016 proběhla 1. etapa projektu, na které se
podílela 5. třída.
Již v půl osmé přijel před školu autobus s dětmi
z Polska a vyrazili jsme do Planetária v Ostravě
a Zoo Ostrava. V planetáriu jsme shlédli
program Ze Země do vesmíru a plno souhvězdí
s jejich příběhem.
Lucie Poštulková
Poláci dostali speciální sluchátka, která jim
překládala řeč do jejich jazyka a příběh o
souhvězdích tlumočil moderátor.
Lukáš Kobělář
Potom jsme šli na prohlídku naučných atrakcí
planetária a dostali jsme mikiny s logem
projektu. Před planetáriem jsme si udělali
společnou fotku a spěchali jsme do ZOO na
přednášku o vývoji opic.
Tereza Přečková
V zoo nás čekalo další překvapení a to baťůžek
se svačinou, pitím a dobrůtkou.
Valérie Strakošová
Výukový program na téma opice byl velmi
zajímavý. V učebně se mi nejvíce líbila vycpaná
zvířata, ale byla tam také živá zvířata, u kterých
se děti zastavovaly a fotily si je.
Magdaléna Halfarová
ŠKOLNÍ DRUŽINA – VYCHÁZKA KE
STUDÁNCE
Jedno krásné podzimní úterní odpoledne jsme se
se školní družinou vypravili na vycházku ke
studánce. Já jsem tam ještě nikdy nebyla (a jak
jsem zjistila, tak jsem nebyla
jediná) a chtěla jsem poznat další
krásy okolí Vřesiny, obce kde
pracuji. Nejprve jsme si přečetli
něco o místním rašelinovém
jezírku a pak už hurá ke studánce.
Poté, co jsme všichni zahnali svou
žízeň, tak jsme si zahráli hru –
NAJDI SVŮJ STROM. Děti
se rozdělily do dvojic, jeden z nich

V učebně mě zaujal obrovský živý had, visící
sup a na policích vycpaní ptáci.
Anna Lapčíková
Přednáška byla pro mě zajímavá, protože jsem se
například dozvěděla, že kůň vidí jen do boku.
V restauraci Saola jsme měli společný oběd. Byl
vynikající – slepičí vývar a kuřecí řízek
s bramborovou kaší.
Johana Solichová
Po obědě jsme si prohlédli zoo, vydováděli se na
dětských atrakcích a vláčkem jsme se svezli až
k východu, kde jsme si v prodejně nakoupili
suvenýry.
Lucie Poštulková

Jsem přesvědčená, že si žáci výletem upevnili
osvojené poznatky z přírodovědy a prožili pěkný
den ve společnosti s polskými dětmi.
Mgr. Vojáčková Věra
si zavřel oči a byl doveden k nějakému stromu.
Ten si měl ohmatat a pak byl doveden zpět.
Po otevření očí měl ten svůj strom najít a většina
dětí svůj strom opravdu našla, někteří podle kůry
stromu, někteří podle větviček a nebo také podle
tloušťky
stromu.
A protože čas běží velmi
rychle,
tak
i naše
vycházka se blížila ke
konci a my se vydali
zpátky do naší školy.
Kateřina Šaková
vychovatelka
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HLUČÍNSKÝ SLAVÍČEK
Dne 10. 11. 2016 proběhl v Domě dětí
a mládeže
v Hlučíně
30. ročník
soutěže
"Hlučínský slavíček". Zúčastnily se děti ve třech
věkových kategoriích – předškoláci, žáci 1.
ročníku a žáci 2. ročníku ZŠ. V soutěži zazněly
písně lidové, umělé i písně v hlučínském nářečí.
Všechny děti zpívaly bez hudebního doprovodu.
Odborná porota, ve které zasedala i známá
hlučínská osobnost Jana Schlossarková, měla
nelehkou úlohu. Bylo těžké vybrat ty nejlepší
zpěváčky.
Naši školu reprezentovalo sedm dětí. Za
MŠ Jakub Štěpán, Lenka Dvořáková, Nikola
Fichnová. Za 1. třídu Veronika Stuchlíková, Jana
Kusáková a Klára Stošková a za 2. třídu Izabela
Kupková. V kategorii prvních tříd se mezi
třemi nejlepšími zpěváky umístila Veronika
Stuchlíková s písní „Čížečku, čížečku“. Tímto
jí gratulujeme a přejeme spoustu dalších
úspěchů. Děkujeme všem učitelům a rodičům
za to, že s dětmi zpívají.

Bc. Kateřina Šandalová

Pohár základních škol ve florbale
V úterý 22.11.2016 jsme jeli s našim
týmem „Vřesinských tygrů“ reprezentovat naší
školu ve florbale na ZŠ v Bolaticích. Bylo nás 7
hráčů + 1 brankář. Turnaje se zúčastnilo celkem
5 týmů – Hlučín, Bolatice, Sudice, Štěpánkovice
a Vřesina. Hrálo se na dvou hřištích, vždy každý
s každým a každý
zápas se hrál 12
minut.
Rozhodčí,
kteří zápasy pískali,
jsou
přímo
z florbalového svazu
rozhodčích.
Děti
hrály každý zápas
s velkým nasazením,
hrálo se v duchu fairplay a góly padaly na
obou stranách.

Dva zápasy jsme vyhráli a dva prohráli, takže
jsme nakonec vybojovali krásné 3.MÍSTO.
Všem dětem moc gratuluji a děkuji za krásnou
reprezentaci školy. Děkuji také panu Beutelovi
za pomoc při trénincích a na samotném turnaji.
SPORTU ZDAR!!!
Kateřina Šaková
vedoucí
kroužku
florbalu
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DO ŠKOLKY POVINNĚ?
Možná jste už zaslechli z médií, že novela
školského zákona zavádí povinné předškolní
vzdělávání. To může vyvolávat řadu otázek.
Na některé z nich se pokusím odpovědět:
Co povinné předškolní vzdělávání znamená
v praxi?
Pro rodiče dětí, které už jsou ve školce, se nic
nezmění. Ostatní děti, které dosáhnou pěti let do
měsíce září, musí nastoupit v následujícím
školním roce k povinnému předškolnímu
vzdělávání. Pokud bude mít např. dítě 5 let do
31. srpna 2017, musí přijít v květnu 2017
k zápisu do MŠ.
Bude se platit za tyto děti školné?
Povinné předškolní vzdělávání je zdarma, tudíž
se nebude za dítě platit školné, a to ani v případě
odkladu školní docházky.
Co když rodič nechce, aby jeho pětileté dítě
chodilo do MŠ?
Zapsány do MŠ musí být všechny děti, které
dosáhly výše uvedeného věku. Zákon však
umožňuje další tři způsoby plnění předškolního
vzdělávání:
1. individuální vzdělávání
2. vzdělávání v přípravné třídě (přípravném
stupni základní školy speciální)
3. vzdělávání v zahraniční škole
Co je to individuální vzdělávání?
Dítě je zapsáno v MŠ, ale do školky nedochází je vzděláváno doma.
Jaké jsou povinnosti rodiče, když své dítě
vzdělává doma?
V tomto případě má rodič dvě základní
povinnosti:
1. Musí svůj záměr oznámit
řediteli školy, do které je
dítě zapsáno. Toto musí
udělat nejpozději tři měsíce
před začátkem školního roku.
Poté je mu doporučeno, co
má u dítěte rozvíjet.
2. Zákonný zástupce se musí
ve stanoveném termínu
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dostavit do MŠ s dítětem k ověření toho, jak si
dítě
osvojuje
schopnosti
a dovednosti
v doporučených oblastech.
Co když se zákonný zástupce nedostaví
s dítětem k ověření?
V tomto případě ředitel ukončí individuální
vzdělávání a dítě je povinno začít chodit
do školky.
Školský zákon přináší i další změny, které jsou
pro rodiče pozitivní. Nyní mají děti ze zákona
právo na umístění v mateřské škole pouze
poslední rok před zahájením povinné školní
docházky. Mateřské školy nestačily kapacitně
a přijímaly mladší děti podle různých kritérií. Při
zápisech do MŠ bylo cítit napětí, nejistota
a obavy z nepřijetí. Toto se bude postupně měnit.
Právo na přijetí budou mít také čtyřletí, pak
tříletí a od září 2020 bude zavedeno
i přednostní přijímání dvouletých dětí.
To znamená, že od roku 2020 budou muset obce
ve školkách zajistit místa i pro všechny děti od
dvou let ze své spádové oblasti.
Věk mezi třetím a šestým rokem dítěte je pro nás
dospělé i naše ratolesti tím nejlepším obdobím.
Dítě se už s námi domluví, je docela samostatné
a hlavně je nám vděčné za vše, co s ním děláme.
A také je s ním legrace. Proto mi dovolte na
závěr přidat několik výroků dětí z vřesinské
školky:
 Před recitační soutěží: ,,Paní učitelko, je
to pravda, že bude recyklace básniček?”
 ,,Člověk se vylíhnul z opice. A některý
člověk se vylíhnul z opice a zůstal
opice.”
 Otázka učitelky: ,,Chodíš na logopedii?”
Odpověď dítěte: ,,Ne, a
ty?”
 ,,Já mám strašně
hodnou babičku. Ona mi
koupí všechno co chci. A
někdy mi koupí i to, co
nechci!”
Šťastné a veselé všem
přeje Silvie Šremerová.
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Školka na návštěvě ve vesmíru
Hned na začátku se musíme
přiznat, že přímo ve vesmíru jsme sice
nebyli, ale na návštěvě v planetáriu
v Ostravě jsme si tak opravdu připadali.
Zvláště pak, když se zhaslo a nad
našimi hlavami se objevila opravdová
souhvězdí. Vše jsme pozorovali
v němém úžasu, jen sem tam se z ticha
ozvalo: „Hustýý.“ Pak vše nad našimi
hlavami bylo najednou veliké a barevné
- to právě začal film Život stromů,
který byl nejen krásnou pohádkou, ale
také poučením o tom, jak se máme
k přírodě chovat.
Nejvíce nás v planetáriu bavilo, když jsme si
mohli vyzkoušet ovládání robota na Marsu
z planety Země pomocí počítače a skákat a
dupat, abychom zjistili možnou sílu otřesů při
zemětřesení.
To se potom nedivte, že jsme si celý týden ve
školce chtěli povídat o vesmíru - o tom, proč se
lidé vydávají do vesmíru, proč kosmonauti uvnitř
vesmírné lodi létají, proč je slunce tak horké,
proč hvězdy jsou vidět jen v noci …a nejen na
tyto otázky jsme společně hledali odpovědi. Na
koberci
jsme
si
hráli
s planetami
z polystyrénových koulí různých velikostí a
pohybem naznačovali pohyb planet ve vesmíru
kolem slunce.

Těšili jsme se na vykrajování hvězdiček
z plastelíny. Na černém papíru vypadaly jako na
noční obloze. Hráli jsme si na hvězdičky a
shlukovali se do skupin podle počtu hvězd na
obrázku. Na velkou Hvězdu přání jsme kreslili
obrázky Ježíškovi. Počítali jsme a vystřihovali
hvězdičky z barevného papíru, skládali puzzle
Planety, vyráběli dalekohled, postavili raketu
z lega, a aby nám to všechno šlo pěkně od ruky,
zpívali jsme si u toho písničku Raketou na Mars.
S vesmírem jsme si to celý týden parádně užili.
Za děti „dospěláckým“ jazykem sepsala
Petra Smolková

Manželé právě vesele
zapíjejí příchod nového
roku, když náhle
manželka zesmutní.
„Co se stalo?“ ptá se
manžel.
„Ale,“ povídá manželka,
„právě jsem si
uvědomila, že mám
všechny šaty od loňska.“
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Činnost KRASu
Ve spolku KRAS jsou organizováni rodiče,
přátelé a sponzoři ZŠ a MŠ Vřesina, kteří
pořádají zábavné akce pro děti i dospělé,
pomáhají při zajišťování obecních akcí. V
průběhu roku došlo ke změně členů výboru
KRASu a změně stanov. Na konci června
odstoupila ze své funkce předsedkyně Renáta
Pašková. Děkujeme jí, Blance Loskové a Janě
Romkové za jejich dlouholetou práci ve výboru
KRASu.
Do vedení KRASu byla zvolena předsedkyní
Lenka Herrmannová, místopředsedkyní Hana
Burkovičová a pokladníkem Lucie Dvořáková.
Naše činnost v 2. polovině roku 2016:
Zajištění občerstvení na obecní akci Ukončení
prázdnin konané 27. 8. 2016.
K prvnímu školnímu dni jsme připravili pro
prvňáčky dárkové balíčky na přivítanou ve škole.
Na začátku září jsme pořádali Letní kino na
školní zahradě. Promítaly se dva filmy:
Zootropolis a Něžné vlny.
Podzimní průvod broučků se konal 21. 10. 2016,
dorazilo velké množství broučků, berušek,
včeliček a jejich doprovodu. Průvod se světýlky
prošel částí obce a zastavil se na zahradě před
školou, která byla vyzdobena rozsvícenými
dýněmi, a děti obdržely malou odměnu. Poté se
průvod přesunul na výletiště, kde bylo
připraveno občerstvení a ohniště pro opékání.
V předvánočním čase jsme pomohli připravit
Běh času nás opět dovedl k závěru roku 2016 a
je potřeba jej zrekapitulovat. Místní organizace
KDU-ČSL se podílela v obci Vřesina na 2
akcích. První akcí byl společenský večer v lednu,
který byl zcela zaplněn a opět se vydařil ke
spokojenosti hostů i pořadatelů. Druhou akcí
bylo Dožínkové posezení na Výletišti. Spolu se
scholou se i tato akce
povedla, tombola byla
bohatá, koláče a zákusky
se rychle prodávaly, pivo
teklo proudem
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občerstvení na Adventních trzích, letos i s
nabídkou domácího cukroví, které napekly
maminky dětí. Dále jsme připravili pro školní
děti i děti ve školce Mikulášskou nadílku.
Žádná z těchto aktivit by nebyla možná bez
finančních příspěvků rodičů dětí a obecního
úřadu. Jménem vedení KRASu bych chtěla
poděkovat hlavně aktivním členům a všem, kteří
nám pomáhají při realizaci akcí pro děti, za
jejich ochotu, dobré nápady a práci na realizaci
akcí. Děkujeme zaměstnancům ZŠ a MŠ i
obecního úřadu za vstřícnost a spolupráci na
akcích KRASu.
KRAS přeje všem občanům Vřesiny příjemné
prožití svátků vánočních rozzářené dětským
smíchem a do nového roku 2017 pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.
Za sdružení KRAS
Lucie Dvořáková

Ondra Seidler hrál ke spokojenosti návštěvníků
až do brzkých ranních hodin. Co víc si přát?
Máme velké přání, uskutečnit poutní zájezd do
Polska a to v měsíci květnu, takže kdo rád
cestuje, už s tím jednu sobotu počítejte. Teď
přání do nového roku - přeji všem spoluobčanům
hodně zdraví, elánu, hodně lásky a pochopení v
rodinách, Boží požehnání
pro lidi dobré vůle.
Za výbor KDU ve Vřesině
Danuše Fojtíková
11

Zpravodaj obce Vřesina
Drazí občané, bratři a sestry.
Blížíme se k závěru roku a dovolte mně, abych
se s Vámi touto formou podělil o několik
myšlenek. Především bych se chtěl vrátit
k nedávno skončenému Roku milosrdenství,
který 8. 12. 2015 vyhlásil v Římě papež
František a ukončil jej 20. 11. 2016 uzavřením
Svaté brány milosrdenství v bazilice sv. Petra ve
Vatikánu. Tradice Svatého roku byla založená
koncem 13. stol. A papež řádné Svaté roky
vyhlašuje vždy po 25 letech. Papež si přál, aby
ve Svatém roce milosrdenství každý mohl
zakusit lásku Boha, který
utěšuje, odpouští a dává
naději. Papež řekl: „Bůh se
na
nás
stále
dívá
s milosrdenstvím. Stále nás
se
soucitem
očekává.
Nemějme strach se k Bohu
přiblížit, ON nám vždy
odpustí.“
Boží milosrdenství tedy
není pouhý sentiment, je to
síla, která dává život a křísí
člověka. Moc bych si přál, aby
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
zase je půl roku za námi a my se ohlížíme
zpátky. Asi všichni přemýšlí a bilancují, co
v tomto roce stihli, a co ještě ne.
V červenci jsme zpívali na několika svatbách,
v srpnu jsme zvládli zase napéct buchty,
zákusky, připravit soutěže pro děti a pomáhat se
vším, co bylo potřeba na dožínkách. Pak jsme si
zazpívali na svatbě v Hati, na setkání schol
regionu Hlučínska v Píšti, na krmášovém
odpoledni na Malánkách a pak jsme začali
pracovat na písničkách, které jste mohli slyšet na
našem tradičním koncertě na první adventní
neděli. Před rokem jsem Vám v příspěvku
vypočítávala, kolik času nás stojí příprava
takového koncertu. Letos to dělat nechci. Chtěla
bych Vám ale říci, že za všechno, co my pro Vás
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milosrdenství provázelo další dny i roky a bylo
hmatatelné v našich vztazích v obci a ve farnosti,
v našich rodinách i mezi sousedy.
Další aktuální téma k zamýšlení nám přináší
statistika, že každé druhé dítě je nemanželské.
V roce 2015 se narodilo 47,8 procenta dětí
neoddaným rodičům. Jak se na tuto alarmující
realitu dívat? Tradiční manželství se přežilo? Je
jiná doba… Měli bychom mezi sebou mluvit
nejen o malérech ve vztazích, ale musíme
hovořit spíše o těch, kdo žijí v dobrých
manželstvích a stabilních rodinách. Máme
dodávat odvahu těm, kdo vstupují do manželství
a chtějí i za cenu obětí
v tomto
riskantním
podniku uspět. Nikdo
z nás nesmí myslet
jenom sám na sebe.
Přeji
Vám
všem
pokojné Vánoce, Boží
ochranu v NR 2017,
soucitné srdce a moc
lásky.
Váš P. Václav
farář

můžeme připravit, vděčíme našim rodinám. Jsou
to naši manželé, rodiče, děti, přátelé a přítelkyně,
kteří nám dávají možnost trávit čas na zkouškách
a věnovat se tomu, co nás baví. První díky
zaznělo v závěru našeho koncertu, ale chtěli
bychom jim poděkovat ještě jednou. Takže ještě
jednou velké DÍKY.
Nyní už pro Vás připravujeme písničky, kterými
doprovodíme mše o vánočních svátcích a pak
některé stejně jako v loňském roce zazpíváme ve
vazební věznici v Ostravě.
Vám všem přejeme klidné vánoční svátky,
mnoho lásky, Božího požehnání, nejen o
vánocích, ale v celém příštím roce. Také mnoho
zdraví a štěstí v rodině, práci a všude, kde
budete.
Za scholu Vřesina
Bohuslava Krupová
12
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Půlroční činnost klubu seniorů
Druhá polovina roku byla bohatá na akce a
činnost, také na pravidelné měsíční setkání.
Červenec je tradiční naší společnou mší svatou
v našem kostele a
následným společným
obědem. V srpnu jsme
se zúčastnili ukončení
prázdnin,
kde
vystupovaly
naše
seniorky
z klubu.
V září jsme uspořádali
výstavu jiřin, ovoce a
zeleniny, výrobků a
výpěstků
z nich.
Jenom jiřinek bylo
vystaveno na 30 druhů. Jako pohoštění jsme
nabízeli domácí výrobky, které naše seniorky
upekly. Celou výzdobu provedly floristky
společně s členkami klubu.
Milí spoluobčané,
nadešel konec roku 2016 a je naší milou
povinností seznámit Vás s činností ZO ČSCH ve
Vřesině.
Během roku bylo v naší obci naočkováno celkem
380 ks králíků.
Děti ze Základní školy a Mateřské školy ve
Vřesině za pěkného počasí navštívili zásyp a
krmelec pana Augustína Kufky. Malé děti zde
nakrmily bažanty a starší pak kaštany
zakrmovaly ostatní zvířátka. Pobyt v přírodě se
dětem líbil a obohatil je. Získaly užitečné
informace a nevšední zážitky.
Výstav drobného zvířectva se ve dnech 20.21.08.2016
zúčastnil
v Markvartovicích
1
člen, ve dnech 10.11.09.2016
v Hati
se zúčastnili 2 členové,
dne
13.11.2016
v
Přerově
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Výstava se vydařila i přes malou účast místních
občanů. Cizí hosté nás velmi ocenili.
Listopad je znám svatomartinskou husou, na
kterou jsme si zajeli do Píště na koupaliště. S
celým pohoštěním i obsluhou jsme byli
spokojeni a moc
se nám líbilo.
Předvánoční čas
si připomeneme
koledami,
vyprávěním
a vystoupením
našich tanečnic.
Všem seniorům i
spoluobčanům
krásné
a spokojené
svátky vánoční, hodně zdraví, pohody a Božího
požehnání do Nového roku 2017 přeje
Výbor klubu seniorů

se zúčastnili 2 členové a na výstavě v Újezdu u
Brna dne 04.12.2016 nás svou přítomností
reprezentoval 1 člen.
Všem členům ZO ČSCH ve Vřesině i nečlenům,
všem občanům, bychom rádi popřáli Krásné
Vánoce, prožité ve zdraví, klidu, v rodinné
atmosféře a těm nejmenším bohatého Ježíška a
splnění všech přání.
Do příštího roku 2017 přejeme hodně zdraví,
štěstí a Božího požehnání.
Vilém Sebrala
předseda ZO ČSCH

Stanislav Boček
jednatel ZO ČSCH
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Z činnosti mysliveckého spolku BOR JIH
Vřesina ….
Zdravím všechny milovníky přírody i ostatní
spoluobčany, a chtěl bych Vás opět seznámit,
alespoň částečně s tím, co se v našem
mysliveckém spolku událo ve druhé polovině
letošního roku.
Dne 31. července 2016 jsme uspořádali pro
občany mysliveckou slavnost, na které se již
tradičně podávaly zvěřinové speciality. Pro
pobavení byla k dispozici vzduchovková
střelnice, hudba, kolo štěstí a samozřejmě
nechyběla ani tombola. Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem občanům, kteří svou účastí nebo
zakoupením losů podpořili náš myslivecký
spolek.
V měsíci červenci až do konce měsíce září
pokračoval v honitbě průběrný odstřel srnců, tzn.
odstřel srnců, kteří jsou pro chov nežádoucí.
Koncem měsíce srpna jsme se zúčastnili akce
Ukončení prázdnin, kterou každoročně pořádá
obec Vřesina. Občanům jsme nabídli srnčí guláš
a sekanou ze zvěřiny.
Začátkem října začal odstřel holé zvěře, tzn.
odstřel srn, srnčat, daněl, daňčat. Odstřel probíhá
podle přísných kritérií, kdy se v první řadě střílí
kusy nežádoucí pro chov, slabé, zraněné. Rovněž
musíme plnit i plán odlovu, který stanoví
Okresní myslivecký svaz v Opavě. Celoročně
střílíme rovněž prase divoké, které je v některých
lokalitách přemnožené.
3. listopadu slaví svátek svatý Hubert, patron
myslivců a naši členové se každoročně
zúčastňují myslivecké mše. Vloni to bylo v Píšti,
letos jsme zavítali do Ludgeřovic, kde jsme se
spolu s myslivci Ludgeřovic a Markvartovic
zúčastnili tradiční děkovné myslivecké mše
k poctě svatého Huberta, kde nechyběli ani
trubači. Svatý Hubert žil ve druhé polovině
sedmého století. Pocházel ze vznešené rodiny a
rád se věnoval lovu a jiným světským
radovánkám. Legenda vypráví, že se mu při lovu
na Zelený čtvrtek zjevil jelen, kterému zářil mezi
parohy zlatý kříž. Tato příhoda na něho měla
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údajně velmi silný vliv, a tak po smrti své ženy
odešel do kláštera a po zbytek svého života šířil
křesťanství.
V měsíci listopadu jsme měli první myslivecký
hon na drobnou zvěř, kdy se střílí zajíc, bažant a
škodná povolená zákonem. Rovněž lze střílet i
prase divoké. Počasí nám moc nepřálo, neboť
pršelo, ale výřad i poslední leč se vydařila.
Tradicí se již stal druhý hon, který pořádáme
každý rok vždy na Štěpána, tj. druhý svátek
vánoční. Doufám, že se nám rovněž vydaří, a že
tak úspěšně ukončíme rok 2016.
Zároveň bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu
ve Vřesině, za každoroční příspěvek na nákup
krmiva pro zvěř i všem milovníkům přírody,
kteří v době vánočních svátků spolu s dětmi
chodí přikrmovat do lesa zvěř. Myslivci
přikrmují zvěř jaderným krmivem, řepou, senem.
Zvěř, ale ráda přivítá i změnu, kterou do lesa
můžete přinést. Jsou to jablíčka, mrkev, jeřabiny,
brambory, suchý chleba, kaštany, žaludy. Z obilí
je pro přikrmování vhodný pouze oves. Ostatní
druhy obilí způsobují zvěři nadýmání a jsou
naprosto nevhodné, což bohužel málo lidí ví.
To je z činností našeho spolku vše. Přeji všem
občanům veselé vánoce a v novém roce 2017
hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
S pozdravem Lesu zdar.
Jan Pudich

"Zajíčku, proč máš tak krátké uši?"
"Ale, protože jsem romantik."
"A kvůli tomu máš krátké uši?"
"No jo, včera jsem zasněně poslouchal, jak
krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn."
14
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH VE
VŘESINĚ
O letních prázdninách se mladí hasiči scházeli
v srpnu. Připravili si vystoupení pro ukázku na
ukončení prázdnin. Šestiletí až desetiletí žáčci a
žákyně nacvičili improvizovaný hasičský zásah
s vodou a záchranářský zásah se zdravotnickým
ošetřením zraněného.
ZÁŘÍ
Starší žáci pomohli při organizaci
ukázky pro Základní školu ve Vřesině. Děti
a paní učitelky si prohlédly opravenou hasičskou
garáž a nově přistavěný sklad, který využívají
mladí hasiči pro uskladnění hadic, cvičebních
překážek a ostatního nářadí. V průběhu ukázky si
děti mohly prohlédnout novou hasičskou cisternu
SCANIA, kterou přijeli předvést železniční
hasiči z Ostravy. A protože se vydařilo počasí,
mohly si děti vyzkoušet svoji zdatnost a
šikovnost na připravených překážkách, tunelu,
laně a bludišti.
5. ročník Hlučínské Ligy Mládeže začal v září
třemi koly soutěže. Ta se konala v Děhylově,
Závadě a Dobroslavicích.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VŘESINĚ
Vážení spoluobčané,
rád Vás chci seznámit s činností hasičů ve
Vřesině za 2. polovinu letošního roku. Zejména
o činnosti dospělých.
Při letní denní soutěži 24. července nám přálo i
počasí, bylo se na co dívat.
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ŘÍJEN
Hlučínská
liga
mládeže
pokračovala v Markvartovicích a Šilheřovicích,
kde se soutěžilo kromě štafety dvojic i
v branném závodu. Naši starší žáci měli nelehký
úkol, navázat na vítězství v předcházejícím
ročníku HLM. Někdy se dařilo více, někdy
méně. Zato mladší žáci mile překvapili. V září
vždy „stáli na bedně“ a v říjnu byli 1. a 4. Starší
žáci v říjnu už zabodovali, byli 2. a 1. Takže po
pěti kolech HLM naši mladší a starší žáci
celkově obsadili 1. a 3. místo.
LISTOPAD Začali jsme s přípravou na plnění
odznaků odbornosti preventista, strojník a
kronikář.
PROSINEC V tělocvičně
mladé
hasiče
tradičně „překvapil“ a dárky obdaroval Mikuláš,
Anděl a dva Čerti.
V neděli 11.12. se konalo 6. kolo HLM
v Darkovicích. Po sečtení bodů za štafetu MIX a
za uzlovou štafetu se naši starší žáci suverénně
umístili na 1. místě a naši mladší žáci na 2.
místě. Celkové umístění po podzimní části
HLM je: mladší žáci 1. místo z 12 (2. místo
Strahovice, 3. místo Závada), starší žáci 2.
místo ze 14 (za Hlučínem a před
Bohuslavicemi).
Ostatní
umístění
viz
http://hlucinska-liga-mladeze.webnode.cz/
V roce 2017 se budeme opět každý pátek scházet
v zimě v tělocvičně a klubovně, od jara budeme
trénovat na hasičské louce.
Moc děkuji hasičským řidičům a řidičce a
rodičům, kteří naše mladé hasiče vezli bezpečně
na soutěže.
Ing. Zdeňka Smolková
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Kromě spousty soutěžících z blízkého i
vzdálenějšího okolí (až ze slovenského Hliníku
nad Váhom) a samotných výkonů nás velmi
potěšila hojná účast Vás – diváků a příznivců.
Při ukončení prázdnin jsme se aktivně podíleli
tekutým i masitým občerstvením.
Tradičně první pátek ve školním roce jsme
zorganizovali ukázku techniky železničních
15
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hasičů (děkujeme p. Halfarovi) a pak si děti
vyzkoušely jaké to je být mladým hasičem.
Kromě dospělých vedoucích se dětem věnovali i
odrostlejší žáci – zkušení mladí hasiči.
V pátek 16. září večer – po ohňostrojem
zapálené vatře – odstartovala noční soutěž
v požárním útoku jako závěrečné kolo Noční
Hlučínské Hasičské Ligy. Ohňostroj i samotná
soutěž byly velkolepé. Nebýt tří výpadků proudu
by se soutěž blížila ideálu. Ale jsme jen lidé a
technika je technika. Moc díky všem příznivcům
a hlavně perfektní obsluze ve stáncích s pestrým
občerstvením.
Nezaháleli ani členové zásahové jednotky.
Pravidelné schůzky ve čtvrtky odpoledne
znamenají kus odvedené práce, údržby,
vylepšování, výcvik. Také několikrát vyjeli
k pomoci s obtížným hmyzem. Smutně nám bylo
po zásahu požáru rodinného domku v Píšti
minulý pátek. Jiné ostré zásahy v tomto pololetí
se nám naštěstí vyhly.
Až ve druhém kole byla vysoutěžena firma –
THT Polička - , která zrekonstruuje darovanou
TATRU 815. Počátkem listopadu odjela (po
vlastní ose) do Poličky. Do konce května by
měla být plně funkční jako nová zařazená do
výjezdu.
Včely, včelaři a včelaříci v obci Vřesina.
Včelařská moudrost: Kdo ráno čaj s medem
pije, nestoná a dlouho žije.
Vážení spoluobčané, ano tato moudrost už platí
od dob faraónů. Tehdy byl med vybírán jenom
pro ně. To už neplatí v dnešní době. Aby jste si
mohli dopřát 1 lžičku medu denně pro udržení
Vašeho zdraví, jsme tu my včelaři. Chováme
včely, které donášejí čistý nektar z květů
v přírodě a v úle ho zpracovávají na med. Za to
jsme jim velice vděčni.
My, včelaři se ale o ně také musíme náležitě
postarat. K tomu ale podrobněji. Končíme
občanský rok. Náš včelařský rok skončil v době,
kdy jsme Vás informovali o životě včelařů
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Opět si přejme, aby vyjížděla pouze
na přehlídky, kondiční jízdy apod. a nebyla
potřeba k ostrým zásahům.
I v tomto druhém půlroce se členové
zúčastňovali schůzí, instruktáží, výcviků,
školení. A to jak členové SDH, tak členové
zásahové jednotky (JSDHO).
Přejme si klidný konec roku. Druhou sobotu po
Novém roce si zaplesáme v maskách, o týden
později 22. ledna zhodnotíme končící rok na
Výroční Valné Hromadě. V únoru nás čeká
podobné hodnocení na úrovni okrsku. Už teď
Vás zveme na stavění máje v neděli 30. dubna. O
týden později se setkáme u příležitosti svátku
patrona hasičů sv. Floriána. A v neděli
11. června dopoledne organizujeme na hasičské
louce předposlední kolo Hlučínské Ligy
Mládeže.
Dovolte mi poděkovat všem členům, nečlenům a
příznivcům za celoroční bohatou činnost,
podporu a přízeň a popřát všem hezké a pokojné
Vánoce a šťastný nový rok prožitý ve zdraví a
pohodě.
Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH

v pololetí. V červenci po odkvětu lípy jsme měli
druhé medobraní. V podstatě jsme jen vyčistili
medníky od malého množství medu z luk a lesa
– část úlu, kde včely ukládají med, odstranili je a
uschovali pro příští rok. Vzápětí jsme museli
připravit cukerný roztok a tím včely nakrmit, aby
měly z čeho žít v zimě a na jaře. Na tom
v podstatě záleží, jaké včely budeme mít
v příštím roce. Samozřejmě, záleží ještě i na
jiných okolnostech. Neradi se zmiňujeme o
nemocech včel. Všeobecně se hovoří, že mor je
metla lidstva. Ale to platí o moru u veškerého
tvorstva na zemi. Totéž platí i o moru včelího
plodu. Mnozí z Vás se ptají
při různých
příležitostech, jak jsou na tom včelaři ze Vřesiny
se svými včelstvy.
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Slyšeli jste o tom v mediích, četli na obecních
vývěskách. Naštěstí tento bacil není přenosný na
člověka ani na jiné tvory. Pokud se ohnisko
moru včelího plodu zjistí při vyšetření, vyhlásí se
ochranné pásmo v kružnici 5 km. Ohnisko moru
včelího plodu bylo potvrzeno v Kozmicích a
včelstva i veškeré zařízení bylo spáleno.
Z tohoto důvodu byla do ochranného pásma letos
v září zahrnuta i obec Vřesina. Dle nařízení
Státní veterinární správy jsme museli odevzdat
vzorky ze všech včelstev k vyšetření na
přítomnost moru včelího plodu. 9.12.2016 nám
byly doručeny výsledky. Všechny vzorky byly
posouzeny jako čisté a
naše včely jsou zdravé.
V tomto
předvánočním
období to byl pro nás
včelaře ten nejkrásnější
dárek. Musíme se o ně
ale velmi dobře starat.
V současné době včely
žijí v chomáči. Pro dobré
přezimování
včel
je
takováto chladná zima
příznivější než zima teplá.
A co dělali včelaři ve druhém pololetí? Zmínka
už byla v posledním zpravodaji, zorganizovali
jsme zájezd pro včelaře a jejich rodinné
příslušníky na chovatelskou stanici včelích
matek na Kývalku. Poslechli jsme si výklad Ing.
Veverky. Pak jsme při společném obědě
debatovali o nových poznatcích. Ing. Veverka
nás potom provedl včelařských muzeem
v Rosicích. Nakonec jsme si v Rosicích
prohlédli i státní zámek. Koncem srpna jsme
včelaření prezentovali při slavnosti „Vřesina se
baví“ prodejem včelích produktů, výrobky
s včelími produkty a úlkem živých včel. Akce
Vřesinská šlápota, které se účastní každý rok
několik stovek lidí i z okolních obcí, byla i pro
včelaře velmi úspěšná. 3. stanoviště bylo u
včelínu ZO na suchém poldru za obcí – směr
Bahna. Účastníci se mohli na stanovišti
občerstvit, ochutnat jednotlivé druhy medu,
prohlédnout si vnitřek včelínu i včely
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v proskleném úle. Zde pomáhaly i děti z včel.
kroužku. Také jsme byli na vánočních trzích ve
škole ve Vřesině s medem, voskovými výrobky.
Děti si opět mohly vyrobit svíčku z včelího
vosku. Ve 2 pololetí jsme 4 x svolali členy
výboru a důvěrníky z obcí Vřesina, Bohuslavice,
Bělá, Píšť a Závada k projednání a zajištění
úkolů Základní organizace včelařů Vřesina, 1
členskou schůzi. Ve Vřesině je 9 včelařů a
včelařek se 150 včelstvy a 1 člen bez včel, 1
včelařský kroužek s 6 dětmi a 5 včelstvy. Děti se
opět scházejí s vedoucími kroužku každou
středu, v zimním období v klubovně včelařů na
Obecním úřadě a když to
počasí dovolí, pak ve
včelíně ZO Vřesina na
poldru za obcí.
Za včelaře chci touto
cestou poděkovat všem za
Vaší přízeň a jakoukoliv
pomoc, kterou Základní
organizaci
včelařů
věnujete. Také chci popřát
naším
spoluobčanům
v tomto svátečním období
a v celém nastávajícím roce 2017 hodně štěstí,
zdraví, osobní i rodinné pohody.
Za včelaře ze Vřesiny
Ottová Viktorie
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Kulturní komise Vám představuje akce druhé
poloviny kalendářního roku
Vážení přátelé, vážení spoluobčané,
ještě neproběhly všechny zimní akce a my už
s předstihem plánujeme jarní a letní akce.
Nechceme nic nechat náhodě a zároveň máme
v úmyslu
trošku
pozměnit
repertoár
připravovaných akcí. Záleží i na Vás, co od nás
očekáváte, co nám navrhnete, s čím pomůžete
apod. Vaše náměty probereme na našich
měsíčních
schůzkách,
zvážíme
finanční
i prostorové možnosti.
Přehled aktivit kulturní komise v druhé části
roku a krátká připomenutí některých akcí:

UKONČENÍ PRÁZDNIN

HLUČÍNSKO-VŘESINSKÁ ŠLÁPOTA

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NAŠI
FURIANTI BERANŮ Z TĚŠKOVIC

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

ADVENTNÍ TRHY

VÁNOČNÍ PEČENÍ

ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ

NOVOROČNÍ KONCERT

NÁVŠTĚVY A GRATULACE
OSLAVENCŮM A OSLAVENKYNÍM
I když je venku zima, připomeneme si tradiční
letní slavnosti „UKONČENÍ PRÁZDNIN
ANEB VŘESINA SE BAVÍ“, které proběhly
opět ve spolupráci s aktivními spolky a také
s družební obcí z Polské republiky. Zábavné

PODZIM/ZIMA 2016
odpoledne se rozrostlo do obřích rozměrů a akce
se stala vyhledávanou aktivitou v širokém okolí.
Děkujeme místním sdružením, ať už hudebním,
tanečním či divadelním, které oživují slavnost
svým vystoupením, často zdarma a pro pobavení
ostatních. První vlaštovkou na této akci byla před
několika lety místní country a folková kapela a
taneční soubor z řad seniorek Vřes. Postupně se
k nim přidali i mladí talentovaní herci, kteří
nacvičují pod vedením maminek a letos poprvé i
mladí místní hasiči. Ne vždy je však všechno
zadarmo, takže můžeme říct, že díky obětavé
práci všech členů kulturní komise, kterým
pomáhají
i zastupitelé obce, se nám podaří sehnat peníze i
na jiná vystoupení, které si žádáte. Pokud máte
zájem se na této akci podílet, ať už nabídkou
svých produktů, vystoupením, sponzorským
darem či jiným způsobem, ozvěte se.

Turistický
pochod
HLUČÍNSKOVŘESINSKÁ ŠLÁPOTA se koná každoročně
první sobotu v říjnu. Tato akce má již
dlouholetou tradici a letos jsme se stali účastníky
10. ročníku. Na organizaci letošního pochodu
se podílela nejen obec Vřesina zastoupená
kulturní komisí ve spolupráci Kulturním centrem
Hlučín, ale také oddíl TJ Vřesina, který měl
skvěle připravené zázemí plné usměvavých,
příjemných a obětavých lidí.
Startovalo se na náměstí hlučínského zámku
a zájem turistů byl opět vysoký. Když k tomu
připočteme i pořadatele, kteří se pohybují nejen
na startu i v cíli, ale také na trase, kde zajišťují
18
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účastníkům pomoc a podporu, tak se číslo
vyšplhalo na 690 účastníků. Turisté prošli kolem
vojenského opevnění, kde měli své stanoviště
členové oddílu Orion, medovou zastávkou je
provedli místní včelaři a přírodovědnou zastávku
si pro ně připravil obecní zastupitel Mgr. Adrian
Czernik – realizátor naučné stezky. Všichni v cíli
obdrželi občerstvení, drobný dárek z firmy
KIKA a mohli si zazpívat společně s místní
country a folkovou skupinou. Všem děkujeme za
pomoc a sponzorské dary.
NAŠI FURIANTI Ladislava Stroupežnického
nás zavedli nejen do idylicky vyhlížející
vesničky, kde pod povrchem poklidných
sousedských vztahů bublala dramata, ale také do
okolní obce do Závady. Divadelní soubor
„Berani“ z Těškovic zahrál oběma obcím a
věříme, že to nebylo poslední divadlo, které jsme
mohli od nich zhlédnout.

PODZIM/ZIMA 2016
Děkuji za spolupráci všem členům kulturní
komise, kteří se podílí na všech uvedených
akcích. Obětavě, zodpovědně a vždy s úsměvem
připravují pro Vás zábavu. Poděkování patří i
radním a zastupitelům naší obce, kteří nás
podporují a při těchto akcích pomáhají, všem
aktivním složkám v obci, učitelkám naší školy,
členkám Krasu, sponzorům a aktivním lidem
v naší obci.
Přeji zdraví, dostatek rodinné pohody a zároveň
přijměte srdečné pozvání na Štěpánské
koledování a na novoroční koncert, který se
uskuteční v neděli 8. ledna v místním kostele.
Za kulturní komisi
Mgr. Jana Šandalová

Vánoční dobu ohlásily v sobotu
ADVENTNÍ TRHY, které
probíhaly v místní škole.
Každoročně
tuto
akci
připravuje kulturní komise
ve spolupráci se školou, kde po
celou dobu probíhají vánoční
dílničky a Krasem. Trhy se staly
v naší obci již tradicí a na této
akci se mimo jiné pomáhají i
seniorky z tanečního klubu Vřes,
včelaři
i sportovci
se svou
občerstvovací stanicí venku.
Děkujeme všem prodejcům
místním i přespolním, že nám
pomáhají
vytvořit
skvělou
atmosféru blížících se Vánoc.
Cvičebně-relaxační zóna na Dařanci
Jednou z dokončených investičních akcí v druhé
polovině roku 2016 bylo otevření Cvičebněrelaxační zóny na ulici Dařanecká. Práce na
místě probíhaly od června. Nejdříve se upravil

pozemek a byly vykopány cestičky, pak
následovalo zabudování posilovacích strojů a
workoutu, proběhlo osazení prostoru keři a
květinami a na 30. srpna připadlo slavnostní
otevření.
19
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Instalaci cvičebních prvků provedla firma REX,
s.r.o. Lavičky a ostatní prvky z vymývaného
betonu dodala firma Jiří Staněk. Návrh, úpravy
pozemku a osazení květinami realizoval pan ing.
Valentin Jaščišák z Ostravy. Celková investice
byla 464 tisíc korun. Z toho Moravskoslezský
kraj poskytl dotaci v částce
278 700Kč.
Vím, že si mnozí z Vás už
udělali čas a zašli si
jednotlivé stroje vyzkoušet a
trošku si zasportovat nebo se
jen tak protáhnout. Těm
z Vás, kteří ještě čas neměli,
anebo se jim prostě nechtělo,
bych chtěla doporučit, ať se
zajdou třeba jen podívat,
vždyť je to i pěkná
procházka.

Vřesinská country jede
Je tu konec roku a to je čas na bilancování i pro
naše
hudební
seskupení.
Nechci
tady
vyjmenovávat, kde jsme všude hráli a byli. Ale
spíše bych chtěl říci, že je to pěkný koníček, při
kterém se člověk dostane do míst, kde by se snad
ani normálně nedostal. A také se seznámí se
spoustou zajímavých lidí.
A tak z těch nezapomenutelných akcí bych rád
zmínil 3 pro nás zajímavá vystoupení.
Tím prvním je hraní na Dobešově. To je vesnice
na kopci nad Odrami, kde žije jeden bývalý
obyvatel Vřesiny, Ruda. Pochopitelně je aktivní
v organizování obecních akcí. Jak jinak, je přece
srdcem i duší Vřesiňák. No a na jednu z těch
akcí nás pozval. Vystoupili jsme tam v rámci
sportovních slavností. Byla tam vynikající
atmosféra. Nejen že jsme tam hráli, ale byla tam
i spousta sportovních soutěží, do kterých jsme se
také zapojili. Ale myslím, že hraní nám jde lépe
než sportovní výkony. Ještě že náš Karel nám
zachránil reputaci v přesekání klády sekerou ….

PODZIM/ZIMA 2016
Věřím, že si to naše malé sportoviště oblíbíte a
budete tam rádi chodit a udržovat vše v čistotě a
v pořádku, abychom si jej užívali dlouhá léta.
Za realizační tým
Bohuslava Krupová

Tou druhou je hraní na jižní Moravě v Boršicích.
Je to kraj chutného vína a dobrosrdečných lidí.
Hráli jsme tam na jedné oslavě, kde se lidé
nádherně bavili. Bylo to pro nás příjemné
zjištění, že i v tomto kraji se líbí naše muzika.
Předpokládali jsme, že tam jsou lidé zvyklí na
cimbál, housle a klasické moravské „piesničky“.
Ale sklidili jsme tam takový úspěch, že nás
místní nechtěli ani pustit domů.
A třetí? To jsme hráli v Rybí na zajímavém
celostátním sportovním klání. Tím byl fotbalový
golf. Pro nás, většinou nesportovce, to bylo
překvapující dívat se, jak fotbalisté kopou míč do
patřičně velkých jamek přes různé překážky.
Naše vystoupení bylo úspěšné a pro nás to byl
zážitek prvně vidět tuto sportovní disciplínu.
Samozřejmě nemohu nevzpomenout i hraní
v naší obci. Snad za všechny zmíním
HLUČÍNSKO-VŘESINSKOU ŠLÁPOTU, jejíž
finále bylo na vřesinském hřišti, kde jsme hráli
těm, co úspěšně dorazili do cíle. Anebo letní
sportovní slavnosti na našem hřišti.
20
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A ještě jedna vzpomínka. V únoru si Vřesina
vyjela na každoroční lyžařský výlet na
Armaturku. Pochopitelně jsme tam nemohli
chybět. A letos se k nám opět přidali i členové
tamější Horské služby, která je i velmi hudebně
nadaná.

PODZIM/ZIMA 2016
Společně jsme to tam večer „rozbalili“, že ještě
dlouho se na to vzpomínalo. Věřím, že i příští
rok bude neméně tak úspěšný jako ten letošní a
to nejen pro naše country-folkové uskupení.
Václav Návrat

Vážení spoluobčané,
blíží se čas vánočních svátků a chtěl bych vás
poinformovat o činnosti TJ Vřesina za rok 2016.
Hned z jara nás čekal nelehký úkol, a to vytvořit
síťové zábrany na hřišti ze strany ulice
Sportovní, což se nám díky několika nadšencům
a hlavně starších matadorů podařilo úspěšně
dokončit. Během toho se nám rozběhla sportovní
sezóna. Na jaře jsme měli v soutěžích družstvo
mužů a dorostu. Od zimy díky trenérům a
nadšeným rodičům se nám rozběhla žákovská
přípravka.

V květnu jsme pořádali „Vřesinský pohárek“ je
to turnaj v malé kopané mužů, který má v našem
kalendáři už své pravidelné místo. Koncem
června jsme pořádali naší tradiční sportovní
slavnost „Turnaj tří konců“, kde bylo vidět velké
nadšení malých sportovců. Abych nezapomněl
na naše amatérské volejbalisty, kteří uspořádali
pravidelný turnaj „Volejbalová Vřesina“.
Pak už nám začala podzimní sezóna a
v soutěžích máme čtyři družstva a to družstvo
mužů, dorostu, mladších žáků a přípravky. Z té
sportovní činnosti nás ještě čeká pravidelný
„Silvestrovský fotbálek“, který se uskuteční v
13:00 hod. a na který jste všichni zváni.
Nakonec bych chtěl popřát Šťastné a veselé
svátky a hodně štěstí, zdraví a božího požehnání
do Nového roku 2017.
Za TJ Vřesina předseda
Mrkva Lubomír
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Titul Mistr MSKS putoval do Vřesiny
Ve dnech 1. a 2. října 2016 proběhlo ve
Zbraslavi u Brna Mezinárodní mistrovství
Moravskoslezského kynologického svazu (MM
MSKS). Nejlepší výkon předvedl pan Jiří Barát a
titul Mistr MSKS 2016 tak putoval do Vřesiny.
Zasloužené vítězství získal se svojí fenou
německého ovčáka Hexa Jivě-Toka, která
pochází z jeho vlastního chovu.
Mistrovství je vyvrcholením sportovní sezóny a
zúčastnily se ho více než dvě desítky psovodů
z celé republiky se psy různých pracovních
plemen (německý ovčák, belgický ovčák, velký
knírač, dobrman). Soutěžilo se ve třech
disciplínách sportovní kynologie – stopa,
poslušnost, obrana. Jiří Barát a Hexa Jivě-Toka
na závodě předvedli nejlepší stopu ze všech
závodníků ohodnocenou maximem 100 bodů.
Vynikající výkon i v poslušnosti a obraně jim
zajistil celkové vítězství a tituly Mistr MSKS,

Sdružení obcí
Hlučínska ohlédnutí za rokem
2016
Konec roku je v
každé oblasti našeho
života vždy příležitostí k bilancování dosažených
výsledků. Ne jinak je tomu u Sdružení obcí
Hlučínska, které v roce 2016 opět zrealizovalo
mnoho aktivit směřujících k rozvoji a propagaci
regionu. Tento rok se zapíše významně do jeho
historie také tím, že sdružení oslavilo již 25 let
od svého založení.
Mezi letošní hlavní činnosti svazku obcí patřila
mimo jiné i organizace a podílení se na
kulturních a společenských akcích, jako např.
Bál Hlučínska v Hlučíně, Den učitelů v
Kravařích, Setkání schol regionu Hlučínska
v Píšti, Setkání chrámových sborů Hlučínska
v Sudicích, Darování krve se starosty Hlučínska,
Otevírání turistické sezóny a mnoho dalších akcí

PODZIM/ZIMA 2016
čekatelství šampiona práce CACIT a CACT,
nejlepší německý ovčák mistrovství a nejlepší
stopa. Domů do Vřesiny si tak odvezli nejen 5
pohárů, ale i spoustu věcných cen, např. přes 50
kg krmiva a dalších dobrot pro psí šampionku.
Nyní je ovšem nečeká zimní odpočinek, ale
naopak příprava na další závodní sezónu, která
začne opět příští rok na jaře.
Lucie Barátová

pro veřejnost.
Mezi nejvýznamnější letošní propagační akce
však
řadíme
prezentaci
Hlučínska
na
Malostranském náměstí v Praze a v Poslanecké
sněmovně, kde v květnu sdružení představilo to
nejlepší ze své kultury a tradic prostřednictvím
folklorních souborů, regionálních potravin,
obrazů a fotografií s regionálními motivy.
Ani v létě se návštěvníci na Hlučínsku nenudili.
Mohli se totiž zúčastnit vyhlášené soutěže
„Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a
dětskými hřišti“ a putovat na kole či pěšky po
jednotlivých vyznačených trasách regionu.
Milovníci kultury a tradic mohli opět v červenci
navštívit Festival kultury a hlučínských řemesel
v Hlučíně.
Významným počinem roku 2016 bylo jistě také
vydání knihy „Prajzáci III aneb k osudům
Hlučínska v době nacistické okupace 1938 –
1945“ PhDr. Viléma Plačka, CSc., kterou
sdružení na podzim vydalo. Knihu můžete koupit
22
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v obcích a městech na Hlučínsku, v Informačním
centru Hlučín a na zámku v Kravařích.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo
k úspěšným
žadatelům
o
dotace.
Z Moravskoslezského kraje obdrželo SOH letos
hned 4 finanční podpory, a to na realizaci
projektů „Rozvoj regionu Hlučínska“ (150 000
Kč), Šetrně s vodou doma, na zahradě i
v přírodě“ (148 782,59 Kč), „Festival kultury a
hlučínských řemesel 2016“ (81 542 Kč) a
„Manažer regionu Hlučínska“ (100 000 Kč).

V realizaci projektů plánuje sdružení pokračovat
i v příštím roce. Ve spolupráci s polskými
gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice
Wielkie byla letos podána žádost o dotaci na
realizaci společného projektu „Jak na invazivní
druhy rostlin na Hlučínsku a v polských
gminách“. Pokud Euroregion Silesia - CZ
schválí projekt k financování, mělo by dojít ke
komplexnímu zmapování výskytu
těchto rostlin v celém příhraničním
regionu, které pak bude podkladem
pro jejich likvidaci.

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás seznámit
s činností
Nohejbalového klubu za rok 2016. Začali jsme v
květnu otevíráním sezony na kurtech. 1.týden v
červnu jsme měli náš turnaj O pohár starosty,
kterého se zúčastňují sportovci z Vřesiny z čehož
máme radost.1.víkend v září pořádáme turnaj
Čučo-cup, to k nám přijedou sportovci ze
širokého okolí. 2. víkend v prosinci se loučíme s
rokem a to turnajem Duo-nohec. Všechny
turnaje jsou náročné, uvědomíme-li si, že
nejstaršímu hráči je již 60 let.
Tento hráč a další spoluhráč se účastnili letos v
listopadu MS v nohejbalu v Brně. Zážitek to byl
nepopsatelný.

PODZIM/ZIMA 2016
V letošním roce byla rovněž podána žádost o
dotaci na Státní fond životního prostředí na
projekt „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“,
prostřednictvím kterého by měla na Hlučínsku
vzniknout regionální učebnice a komplexní
metodika výuky EVVO pro ZŠ se zaměřením na
přírodu a životní prostředí regionu.
Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a
projekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska,
spokojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci
regionu navenek.
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách
SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů
naleznete na www.hlucinsko.com, na internetové
televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný
vstup do roku 2017 a děkuje všem starostům a
starostkám z Hlučínska a spolupracujících
polských gmin, vedoucím souborů, občanům,
spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti
a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a
spolupracují na rozvoji a propagaci
tohoto
specifického
příhraničního
regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková
Někteří hráči se zúčastnili turnaje v Píšti a v
Bohuslavicích. Také pomáháme kulturní komisi
na Dni rodiny a na Ukončení prázdnin a Sokolu
Vřesina při úpravě kurtů a při Turnaji 3.konců.
Chtěl bych poděkovat sponzorům a obci Vřesina
za přízeň a popřát všem krásné vánoce a úspěšný
rok 2017.
Za Nohejbalový klub
Richard Fojtík.
Přijde fotbalista po utkání k
rozhodčímu:
"Jak se má váš pes?"
"Jaký pes, já žádného nemám!?"
nechápavě zavrtí hlavou rozhodčí.
"To je divné, slepý jste a psa nemáte"
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Nechte si udělat „technickou“ svého kotle na
pevná paliva.
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených
na teplovodní soustavu ústředního vytápění
domu mají podle platného zákona o ochraně
ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou
musí splnit do konce roku 2016. Do konce roku
musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o
příkonu 10–300 kW napojený na radiátory
(netýká se krbových kamen) projít kontrolou
technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna
2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce
s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o
revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká
domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun.
Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší
vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do
300 kW a teplovodním
okruhem,
tedy
na
většinu kotlů na uhlí,
dřevo nebo jiná pevná
paliva v rodinných
domech určených k
trvalému bydlení i k
rekreaci. Revize platí i
pro krbové vložky,
pokud jsou napojené na
radiátory a s tepelným
příkonem od 10 kW
výše.
Zmíněný
zákon
o
ochraně ovzduší (č.
201/2012) říká, že první
revize vašeho kotle má
proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva
roky. Cílem povinných revizí domácích topenišť
je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného
provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti.
Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně
provozovaný a spalující výrobcem určené palivo
vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak
mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem.
Naopak kotle, které nejsou provozovány v
souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o
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ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i
tisícinásobně vyšší množství prachu a
rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.
Pokud jste letos instalovali nebo ještě budete
instalovat zcela nový kotel, mějte na paměti, že
protokol o revizi musí mít všechny, tedy i nové
kotle. Protože ne každý montážní technik má
oprávnění ke kontrolám technického stavu, máte
možnost si situaci zjednodušit tím, že si vyberete
takového dodavatele, který v rámci instalace
nového kotle zajistí i "revizi zdarma".
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně
celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí
jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale
třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Základní
prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je
individuální a není zákonem stanovená.

Pohybuje se mezi 600-1500 Kč, záleží
především na dojezdové vzdálenosti technika.
Na základě proběhlé revize vám technik vystaví
doklad o kontrole, kterým se prokážete při
případné výzvě z úřadu.
Seznam odborně způsobilých osob (OZO)
proškolených pod dohledem Hospodářské
komory České republiky v rozsahu nutném k
provádění kontrol uvedených stacionárních
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zdrojů na pevná paliva naleznete na stránkách:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu
prostředí, tedy nejnižších emisních tříd, skončil
už před dvěma lety. Od září 2022 je dle zákona o
ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné ani
provozovat. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí
pokuta až do výše 50 tisíc korun.
Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze
kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3.
emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem
výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je
možné dohledat na výrobním štítku daného kotle
nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj
uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který
žádný výrobní štítek nemá, je více než
pravděpodobné, že kotel povolené emise
splňovat nebude.

Co a kdy bude zakázáno
1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však
možný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní
třídy.
1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však
možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy,
(povolena bude jen 4. a vyšší).
1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní
třídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá
paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu,
tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000).
Pozn. Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle
uváděné na trh splňovat ekodesign.

Smraďoch komínový

Pokud se na původ zápachu zeptáte majitele
kouřícího domu, jen nevěřícně kroutí hlavou a
tvrdí, že nechápe, odkud se to bere. Komínové
strašidlo tančí svůj vítězný tanec a jen počítá,
kolik karcinogenních látek vyslalo mezi lidi.
Těší se na dobu, kdy ti otravní lidé vymřou
a svět bude patřit jen Smraďochům. Smraďochu
komínovému letošní horké léto nepřálo. Jen pár
nejodvážnějších
obyvatel ve vedru
pálilo své odpady a
dali
tak
smradlavému
tvorovi
šanci
projevit se. Bylo by
krásné,
kdyby
všichni
majitelé
domů před zimou
vysmýčili
své
komíny a zabydlená
strašidýlka z nich vyhnali. Za čistší vzduch jim
budou vděčni všichni obyvatelé Píště.
Jarmila Polomská
Převzato ze Zpravodaje obce Píšť

S přicházející topnou sezonou se asi budeme
často setkávat s dalším píšťským strašidlem. Je
to malý tvor, kterého má málokdo možnost
spatřit. Žije v komínech a kotlích na vytápění.
Obličej, ruce i oděv má pokryt sazemi, jejichž
černá barva splývá s obydlím, kde tráví většinu
času. Pokud se v některém domě usadí, je velmi
těžké se jej zbavit. Má velmi silnou schopnost
telepatie, takže na dálku působí na majitele
„svého“ domu. Ten pod Smraďochovým vlivem
nakupuje šlam, polský flot - nejlevnější, a tudíž
nejsmradlavější topivo. Ve sklepích a
násypnících
se
objevují
staré
skříně,
dřevotřískové desky a jiné zajímavé věci, které
jsou napuštěny chemickými látkami. Podle
černého, hnědého či žlutavého dýmu a štiplavého
zápachu, jenž někdy připomíná vůni kafilerie,
poznáte, že Smraďoch komínový dělá svou práci
dobře. Lidé v okolních domech hbitě zavírají
okna, hospodyňky prchají na zahradu, aby
zachránily
pověšené
prádlo
dřív,
než
Smraďochův odér nahradí vůni jejich aviváže.

Zdroj: www.mzp.cz
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Rekapitulace vybraných výdajů a získaných dotací v roce 2016
Náklady na investiční akce:
Cyklostezky
Protipovodňová opatření
Nástavba OÚ – 4.NP
Relaxačně-cvičební zóna
Autobusové zastávky
Přístavba a nástavba MŠ
Dočasná kontejnerová MŠ – nájem, přípravné práce
Náklady na opravy:
Opravy komunikací
Opravy a udržování – kanalizace
Opravy a udržování, vodné, PHM – sport. zařízení
Opravy VO
Další výdaje:
Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpadů OZO
Vzhled obce a veřej. zeleň – terén. úpravy, sečení,
obnova zeleně
Vakcinace psů
Příspěvek (dotace) ZŠ
Ostatní záležitosti kultury

76.600,-Kč
138.100,-Kč
168.354,-Kč
464.664,-Kč
20.000,-Kč
817.082,-Kč
1.136.358,-Kč

251.325,-Kč
38.191,-Kč
358.752,-Kč
149.989,-Kč

143.117,-Kč
232.733,-Kč
947.359,-Kč
129.841,-Kč
8.010,-Kč
1.275.000,-Kč
262.019,-Kč

Získané dotace:
Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce
Investiční dotace od kraje – Relaxačně-cvičební zóna

317.163,-Kč
278.700,-Kč

Dotace celkem:

595.863,-Kč

Přijaté dary:
Nadační příspěvek od ČEZ– Čteme v nové knihovně

100.000,-Kč
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INFORMACE PRO OBČANY

V neděli 6. listopadu 2016 jsme na Obecním úřadě ve Vřesině přivítali od loňského vítání 16 narozených
dětí (z toho bylo 13 dětí narozených letos a 3 děti byly narozeny v roce 2015)
K 19. prosinci se v letošním roce v naší obci narodilo asi 17 dětí, zemřelo 13 obyvatel, přistěhovalo se 41
obyvatel a odstěhovalo asi 18 obyvatel. Tyto údaje jsou pouze orientační. K témuž datu má naše obec asi
1 628 obyvatel a 449 domů.
Obecní úřad bude v pátky 23. a 30. prosince uzavřen, jinak bude provoz OÚ beze změn.
Provoz pošty nezměněn.
V souvislosti s vánočními svátky OZO oznamuje, že termíny svozu se nemění.
Provozní doba prodejny TUTY Opava
štědrý den 24. prosince

07:00 – 10:00

1. svátek 25. prosince

zavřeno

2. svátek 26. prosince

zavřeno

Silvestr 31. prosince

07:00 – 11:30

Nový rok 1. ledna

zavřeno

Přehled bohoslužeb ve vánoční době v kostele svatého Viléma:
Štědrý den

24. prosince

22:00

Boží hod vánoční

25. prosince

08:00
10:00
14:30 svátostné požehnání a živý betlém s dětmi

Štěpán

26. prosince

09:00

Silvestr

31. prosince

17:00

1. ledna

08:00

Nový rok

10:00
Prosím všechny, kteří by se chtěli podílet na tvorbě zpravodaje, aby se ozvali na email:
info@obec-vresina.cz .
Pošleme Vám bližší informace či uspořádáme společnou schůzku.
Děkuji všem, kteří se podíleli na tvorbě tohoto zpravodaje. Autoři jsou uvedeni za jednotlivými
články. Autory fotek jsou: Miroslav Šandala, Ondřej Teichmann, Lucie Barátová, Magdaléna
Smolková a Lukáš Krupa
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Rada obce děkuje za projevenou
přízeň a podporu v letošním roce a
do roku 2017
přeje všem občanům obce
Vřesina zdraví, pracovní i osobní
úspěchy a pohodu mezi rodinou,
přáteli i sousedy.

Za všechny, kteří se podíleli na tvorbě
tohoto zpravodaje, Vám ještě jednou přeji
nádherné Vánoce prožité v kruhu rodiny.
Do celého roku 2017 Vám přeji hodně
zdraví, Božího požehnání, mírnosti, pokory
a úcty k lidem okolo nás.
Bohuslava Krupová
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