Milé dámy, vážení pánové,
rok 2019 se nezadržitelně blíží ke svému
závěru. Pro mě i mé kolegy radní je to první
celý rok, kdy jsme naše síly a myšlenky plně
soustředili ve službách obci a nám všem
občanům. Už na konci minulého roku jsem
psala, že spousta lidí asi očekávala velký třesk
a ten se pro mnohé možná viditelně neudál.
Nasedli jsme do rozjetého vlaku a postupně se
snažíme a upravujeme jeho koleje do směrů,
které jsme slibovali.
Aby bylo vidět, že jsme pracovali v plném
nasazení – letos jsme připravili projektovou
dokumentaci na rekonstrukci střechy ZŠ,
projektovou dokumentaci na úpravu prostor
bývalé knihovny na přírodovědnou učebnu,
bezbariérové WC a na tuto akci se podařilo
získat dotaci ve výši 1 700 000 Kč. Další
projektová dokumentace se připravuje na
stavbu výtahu u základní školy. A samozřejmě
se pracuje na projektové dokumentaci pro
akci, kterou jsme Vám slibovali před volbami a
to, výtah na obecním úřadě. Další projektová
dokumentace pro stavební povolení, která
bude v příštím roce dokončena, se připravuje

na úpravu koupaliště na přírodní biotop. Zde si
dovolím velmi poděkovat všem občanům, kteří
se rozhodli zažádat o tzv. kotlíkovou půjčku,
protože díky nim máme momentálně
k dispozici více než 4 000 000 Kč ze státních
fondů, které budeme moci na úpravu
koupaliště využít.
Nezapomínáme ani na řešení oprav našich
komunikací. Věřím, že v příštím roce se
rozeběhnou práce nejen na projektu druhé
etapy ulice U Sadu. Budeme se velmi snažit,
abychom získali peníze z jiných zdrojů, než je
naše obecní pokladna.
V uplynulém měsíci jsme podali další tři žádosti
o dotace. První žádost je odeslána na
Ministerstvo kultury a týká se výročí, které
naše obec v příštím roce oslaví. Druhá a třetí
žádost byly podány na Moravskoslezský kraj.
Jedna z žádostí se týká studie odkanalizování a
ta druhá se opět týká kultury. V tomto ohledu
budeme věřit v dobré výsledky.
V minulém roce jsme, dle předvolebního slibu,
zahájili provoz služby JÍZDY PRO SENIORY.
Absolvujeme cca 15 jízd měsíčně a těší mě, že
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si naši senioři službu chválí a nebojí se požádat
o pomoc. Věřím, že služba bude dál využívaná
a budete s ní spokojení.
A ještě musím otevřít jedno téma. V letošním
roce řešíme velké problémy stavebníků
s ohledem na šířku komunikací. Vyhláška
501/2006 Sb. v § 22 odst. 2 uvádí, že:
„nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož
součástí je pozemní komunikace zpřístupňující
pozemek rodinného domu je 8 m (3 m na jeden
jízdní pruh, a z každé strany komunikace
nejméně 1 m na chodník či zelený pás) s tím,
že při jednosměrném provozu lze tuto šířku
snížit na 6,5 m“. Toto ustanovení nám činí
obrovské potíže. Téměř žádná současná
komunikace v obci neplní tuto podmínku, ale u
nových staveb v prostoru, kde je nutné řešit
novou část komunikace, nás Dopravní
inspektorát v Opavě zastavuje a nepovoluje
nám připojení nových staveb, pokud nebude
vše dle platné legislativy. Proto prosím všechny
stavitele, aby chápali, že jim obec nechce
bránit v jejich záměrech, avšak musíme
dodržovat zákonné podmínky staveb.
No a co nás čeká v dalším roce? Spousta věcí.
Dokončíme stavbu tělocvičny. Proběhne
přestavba
ve škole
a
vznikne
nová
přírodovědná učebna, která bude sloužit všem
našim dětem pro poznávání a chápání přírody
okolo nás. Dále proběhne rekonstrukce střechy
naší školy, protože je na hranici své životnosti.

Budeme dále pracovat na akci „výtah obecního
úřadu“ a na mnoha dalších.
Prosím Vás, milí spoluobčané, když budete mít
jakýkoli návrh na vylepšení naší obce, dejte
nám vědět. Když zjistíte, že někde nesvítí
světlo, nefunguje rozhlas nebo je potřeba něco
opravit, napište e-mail nebo zavolejte.
Společně s radními a za pomoci technické čety
se snažíme vidět chyby a napravovat je,
ale nemůžeme být všude. Ozvěte se a my se
budeme snažit rychle reagovat.
Děkuji Vám občanům, kteří přicházíte, ptáte se
a nenecháváte si Vaše názory pro sebe. Děkuji
Vám všem, kteří upozorníte na nedostatky,
dokážete poradit a pokud je zač, tak i pochválit.
Chtěla bych velmi poděkovat všem
zaměstnancům obce, kolegům radním,
zastupitelům a členům výborů a kulturní
komise za výborně odvedenou práci. Za
podporu a součinnost při řešení různých úkolů
během roku. Za upřímnost a odhodlání pomoci
s otevřenými problémy.
Do kulatého roku 2020 Vám všem přeji mnoho
zdraví, lásky, Božího požehnání, klidu
v rodinách, životní radosti, mnoho elánu a
příjemných zážitků.
Užijte si sedmistýpadesátý rok v historii naší
obce přesně podle svých představ.
Mgr. Bohuslava Krupová
Starostka obce

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás informoval o
několika novinkách zákonných, či obecně
závazných právních předpisů.
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Jistě jste zaznamenali, že OÚ Vřesina na
podzim zajistil občanům možnost čipování
psů. Je to z toho důvodu, že od 1. 1. 2020
bude účinná novela veterinárního zákona.
Tato stanoví, že každý pes starší půl roku
musí být označen mikročipem. Výjimku
tvoří psi, kteří jsou označeni jasně čitelným
tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
Pes, který nebude označen mikročipem,
nebude mít platné očkování proti vzteklině
a tímto se jeho chovatel bude dopouštět
přestupku, za který mu u správního orgánu
hrozí sankce až 20 000,-Kč. Ještě pro vaši
informaci - při cestování do zahraničí se
povinnost mít označené zvíře mikročipem
vztahuje nejen na psy, ale i na další vybraná
zvířata.
Na zastupitelstvu 3. 12. 2019 byly
schváleny 2 Obecně závazné vyhlášky
(OZV) a to
1, O místních poplatcích, která stanovuje
poplatky ze psů a za užívání veřejného
prostranství. Výše poplatků se proti
stávající OZV nemění. Šlo jen o to, aby byla
OZV
v souladu
s novou
platnou
legislativou.
2, O odpadech, která stanovuje systém
nakládání s odpady na území obce. Tuto
OZV jsme schvalovali nově zejména proto,
že obec nyní také sbírá jako odpad jedlé
oleje a tuky. Sběrné místo pro tento typ
odpadu je zřízeno na OÚ Vřesina. Také
kontejnery na bio odpad budou nyní nově
k dispozici občanům po celý rok a plánuje
se rozšířit počet sběrných míst na sklo,
papír a plasty.
Na příští zastupitelstvo, které se bude
konat dne 20. 2. 2020 plánuje rada obce

předložit k projednání další
závazné právní předpisy, a to:

obecně

1, OZV o nočním klidu, která stanoví
výjimky, kdy nemusí být v době mezi 22 – 6
hodinou dodržován noční klid. Tyto výjimky
jsou udělovány zejména pro konání
sportovních a kulturních akcí ve venkovních
prostorech. Tento předpis schvalujeme
každý rok na základě žádostí složek a jiných
pořadatelů těchto akcí.
2, OZV o regulaci hlučných činností. Tento
předpis vzniká v naší obci nově a rada obce
jej vypracovává po vyhodnocení dotazníků
z léta tohoto roku, kdy si výrazná většina
občanů přeje o nedělích a v jiných
vybraných časech zakázat používání
hlučných nástrojů. Chceme tedy, aby
v příští letní sezóně bylo již toto omezení
zavedeno.
Rada obce pak připravuje Nařízení obce,
tzv. Tržní řád, který bude stanovovat
pravidla při nabízení a prodeji zboží, či
nabízení a poskytování služeb na území
obce mimo schválenou živnostenskou
provozovnu. Zejména by toto nařízení, také
na základě vyhodnocení ankety občanů,
mělo na území obce zakázat podomní a
obchůzkový prodej, či nevyžádané nabízení
služeb.
Ještě si dovolím podat krátkou zprávu o
činnosti Městské Policie Hlučín na území
naší obce. MP v letních měsících zejména
ve večerních hodinách několikráte
zkontrolovala areál výletiště, kde od
začátku působení nevznikla žádná škoda.
Také prováděla kontrolu veřejného
pořádku v celé obci a je příjemné
konstatovat, že v oblasti veřejného
pořádku v obci nebylo řešeno žádné
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protiprávní jednání. Také se věnovali
dopravě v obci, kdy při řešení stacionární
dopravy na přestupky špatného parkování
občany několikráte pouze upozorňovali bez
udělení sankce. Tento režim už ovšem
skončil. A také se věnovali přestupkům
v dopravě dynamické, při čemž prováděli
několikráte v různých časech měření
rychlosti v obou směrech na ul. U Sadu, kde
protiprávní jednání nebylo zjištěno a také
měřili rychlost ve směru od Darkoviček na
ul. Na Chabovci, kde několik pokut udělili.
Nejpalčivější úsek v překračování rychlosti
na této ulici, avšak ze směru od Píště byl
pro měření Dopravním inspektorátem PČR
Opava zamítnut, ale po zpřesnění úseku

měření je příslib, že tento úsek bude
k měření schválen brzy po novém roce.
Milí spoluobčané,
chápu, že prezentace zákonných či obecně
právních předpisů a prezentace činnosti
policie není v době Vánoc příliš příjemné
téma. Je ovšem také naší povinností o
těchto věcech informovat. Vězte, že se
všechny kroky rady či zastupitelstva obce
snažíme směřovat k tomu, aby se nám
v naší krásné obci všem žilo co nejlépe.
Přeji Vám příjemné a pohodové prožití
vánočních svátků. V novém roce hodně
zdraví, štěstí a spoustu důvodů
k úsměvům.
člen rady obce Radek Kupka

Náklady na investiční akce:

Nová tělocvična

13 886.424,- Kč

Cyklostezky-mobilní čítač

134.310,- Kč

Učebna přírodních věd

150.230,- Kč

Rekonstrukce střechy ZŠ
Automobil Ford

84.500,- Kč
428.251,- Kč

Náklady na opravy:

Opravy komunikací

94.860,-Kč

Opravy a udržování – kanalizace

72.857,-Kč
4

Zpravodaj obce Vřesina
Opravy a udržování, vodné, PHM – sport. zařízení
Opravy a úpravy VO

267.375,-Kč
23.188,-Kč

Další výdaje:

Elektrická energie VO

181.614,-Kč

Náklady na provoz knihovny

116.934,-Kč

Odvoz odpadů OZO

1 011.244,-Kč

Vzhled obce a veřej. zeleň – terén. úpravy, sečení,
obnova zeleně
Příspěvek (dotace) ZŠ
Ostatní záležitosti kultury

226.302,-Kč
1 600.000,-Kč
241.805,-Kč

Získané dotace:

Neinvestiční dotace ze SR - Operační program zaměstnanost
Neinvestiční dotace ze SR – Cyklostezky

497.835,-Kč
8.006,-Kč

Neinvestiční dotace – Přeshraniční spolupráce Euroregion

90.437,-Kč

Neinvestiční dotace – Přeshraniční spolupráce Cyklostezky

135.350,-Kč

Neinvestiční dotace ze státních fondů – kotlíková dotace

130.000,-Kč

Investiční dotace ze státních fondů – kotlíková dotace
Investiční dotace ze SR – Cyklostezky

2 150.000,-Kč
139.240,-Kč

Investiční dotace od mezinárodních institucí Přeshraniční spolupráce - Cyklostezky

2 353.891,-Kč

Dotace celkem:

5 504.759,-Kč
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V neděli 10. listopadu 2019 jsme na Obecním úřadě ve Vřesině přivítali od loňského vítání
12 narozených dětí (z toho bylo 9 dětí narozených letos a 3 děti byly narozeny v roce 2018).
K 5. prosinci se v letošním roce v naší obci narodilo 13 dětí, zemřelo 16 obyvatel, přistěhovalo
13 obyvatel a odstěhovalo asi 21 obyvatel. Tyto údaje jsou pouze orientační. K témuž datu má
naše obec asi 1625 obyvatel a 465 domů.
Obecní úřad bude 23. prosince, 27. prosince a 31. prosince uzavřen.
Provoz pošty je změněn pouze v úterý 31. prosince od 8.00 – 11. 00 hodin.
V souvislosti s vánočními svátky OZO oznamuje, že termíny svozu se nemění, pouze bude
posunut termín z pátku 3. ledna na sobotu 4.ledna.

Provozní doba prodejny TUTY Opava
štědrý den 24. prosince

07:00 – 11:30

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

Štěpán
Silvestr
Nový rok

26. prosince
31. prosince
1. ledna

08:00
10:00
14:30 svátostné požehnání a živý betlém s dětmi
09:00
17:00
08:00
10:00
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Dnešním příspěvkem navazuji na článek v předchozím
zpravodaji, kde jsme končili se zmínkou, že se chystáme na
výlet do Chlebovic u Frýdku – Místku. Zde se nachází včelařské
muzeum, ve kterém je největší sbírka medometů v České
republice. Vedle této unikátní sbírky mají zde i další exponáty,
které se v průběhu času ve včelařství používaly nebo stále
používají.
Ve skanzenu u muzea jsou rozmístěny různé typy úlů, včetně těch nejstarších, které jsou
vydlabané ze starých úlů a jsou i 300 let staré. Rovněž v tomto areálu je umístěna prodejna,
kde je možné si zakoupit nejen pomůcky potřebné ke včelaření, ale zároveň zde prodávají
různé suvenýry se včelařskou tématikou či med.
Navštívili jsme rozhlednu Kabátici, která je železná a nahoře
má dřevěné obložení. Je vysoká 22,1m a napočítali jsme 93
schodů. Z rozhledny jsme viděli krásné panorama nejenom
Chlebovic, vodní nádrže Olešná s městem Frýdek – Místek,
ale i Beskydy.
Potom jsme pokračovali na Hukvaldy, kde se nachází minizoo.
Překvapivě kluci zůstali nejdéle u mluvících papoušků a chtěli
si s nimi neustále povídat. Rovněž jsme nemohli minout i
návštěvu parku s legendární liškou.
Naše Základní organizace není jenom včelařský kroužek.
Činnost nás, včelařů je především práce kolem našich
maličkých svěřenců – včel. V červenci jsme vytočili poslední
med letošní sezóny a tím byl ukončen včelařský rok 2018-2019. Ano, čtete správně. Náš rok
končí po posledním medobraním a nový začíná krmením včel a přípravou včelstev na zimní
období.
Provádíme úpravu plodiště včel. Vytahujeme světlé a nedostavěné rámky, případně i stavební
rámky, které ještě zůstaly po sezóně. V úlech necháváme pouze rámky tmavší, které mají
včelky v zimě raději. Po medobraní je nutné, abychom nahradili včelám odebraný med jinou
cukernou složkou tak, aby včely netrpěly nedostatkem zásob. Rovněž provádíme poslední
kontroly kladoucích matek. V případě, že zjistíme některé včelstvo, kde klade matka málo,
špatně nebo zde není vůbec, musíme matku v úlu vyměnit, případně přidat jinou nebo včelstva
spojit. Vedle zakrmování včelstva také léčíme, aby včelstva šly do zimy zdravá.
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Letos se nám moc nedaří udržet včelstva ve zdravé kondici. Jistě pro Vás není nová informace,
že se neustále potýkáme s kleštíkem včelím (varroa destructor), který nám neustále oslabuje
včelstva. Dovolte, abych Vám přiblížila toto parazitární onemocnění včelího plodu, které nám
způsobuje tak velké ztráty.
Kleštík včelí má svůj původ v jihovýchodní Asii, kde žije na
včele východní bez větších hospodářských škod.
Rozmnožuje se na dělničím a trubčím plodu. Oslabuje
nejenom plod, ale i dospělé jedince, snižuje jejich vitalitu.
První zmínka o výskytu roztoče na našem území se datuje
již v roce 1978. Tehdy se takto napadené včelstva utrácela, stejně jako při napadení morem.
Kleštík včelí se hlavně živí tukovým tělískem včely a jen malým množstvím hemolymfy (včelí
krev). Tukové tělísko je zásobárnou živin, jako jsou tuky, cukry a bílkoviny. V tukovém tělísku
rovněž probíhají všechny důležité metabolické děje. Takže, jestliže kleštík včelí parazituje na
včele či včelím plodu a živí se z tukového tělíska, oslabuje a zkracuje život včelímu plodu i
dospělému jedinci.

Výzkumný ústav včelařský se samozřejmě věnoval vyvíjení léčiv pro potlačení přítomnosti
kleštíka v úle. Některé jsou účinné, ale na některé si kleštík vypěstoval rezistenci, stejně jako
je tomu u častého používání antibiotik u člověka. Postupem času se měnily metodiky na
tlumení varroázy, takže od likvidace celých včelstev se upustilo. Pravidelné léčení se provádí
na podzim. V zimě se posílají vzorky měli (odpad od včel) z podložek k rozboru a pokud je
výsledek pozitivní, léčí se ještě i na jaře. V období, kdy včely nosí nektar do úlu, léčbu
neprovádíme, aby se žádné léčivo nedostalo do medu. Výskyt varroázy, ale monitorujeme
celoročně u svých včelstev a v případě zjištění zvýšeného množství kleštíka se po posledním
medobraní provádí ošetření včelstev kyselinou mravenčí. Ta je přirozeným produktem včel,
ale ve zvýšené koncentraci kleštíkovi včelímu škodí. Včely při napadení kleštíkem včelím jsou
pak náchylnější k negativnímu působení virů, ať je to deformace křídel, nosema apod. Pak
takto silně napadené včely nejsou schopny situaci zvládnou a dochází k velkým úhynům
včelstev až k epidemiím. Bohužel se takto děje letos napříč celou Českou republikou a ani naše
oblast není výjimkou. Po zakrmení a všech úpravách v plodišti včelstva se snažíme nechat včely
již v klidu. Neděláme žádné zásahy, pokud to nevyžaduje žádná velmi vážná situace. V říjnu
provádíme pouze pravidelné léčení včelstev, které je určené předepsanou metodikou.
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Rovněž jsme se zúčastnili akce Hlučínsko-Vřesinské šlápoty,
kterou pořádá pravidelně obec, a již tradičně jsme zajišťovali
jedno stanoviště.
Poslední akcí, které jsme se letos účastnili společně se včelařským
kroužkem, jsou tradiční vánoční trhy. Děti si mohly udělat svíčku
z mezistěnky, prodávali jsme odlévané svíčky ze včelího vosku
společně s medem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat zastupitelstvu naší obce, že
nás vždy podporovalo a stále podporuje v naší činnosti. Rovněž
připojuji poděkování všem našim rodinám za pomoc a pochopení
pro náš koníček. Rovněž děkuji i naším příznivcům a všem
ostatním.
Je konec roku a všichni se vždy snažíme bilancovat uplynulý
kalendářní rok. Někdo má rok šťastný a přeje si, aby to takto pokračovalo i nadále. Někdo si
zase naopak přeje, aby už skončil. Přeji Vám, aby tato bilance byla jen pozitivní. Hledejme vždy
na dané situaci jen to dobré. Snažme se vždy vidět to, čím nás tato situace obohatila. Mnohdy
si stačí uvědomit, že máme kolem sebe milujícího člověka a ostatní je nepodstatné. Vždyť
každý víme, třeba s odstupem času, jak staré pořekadlo zní „Všechno zlé, je k něčemu dobré“.
Dovolte mi, abych Vám, jménem všech včelařů i našich včelaříků popřála krásné, klidné a
požehnané vánoce v kruhu svých nejmilejších. Do nového roku 2020 vstupujme plni elánu a
s nadějí, že to bude náš nejlepší rok.
Komárková Helena,
vedoucí kroužku

Příjde chlápek do hospody:"3 Rumy!", barman
na to: "Proč 3?" "Tak víte, mám dva bratry
a každý žije v jiném koutě světa a nemáme čas
chodit spolu do hospody, tak každý, když jde pít,
pije za každého." Takto chodí pravidelně, až
jednoho dne příjde a říká:"2 Rumy!" "Co? Jste se
pohádali s bratrem?" "Nene, ja jsem přestal pít!"
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Tak se sešel rok s rokem a naše sdružení Pozdní sběr Vřesina zase může bilancovat.
Ne, že bych chtěl vypočítávat, kde jsme byli a hráli. Jen bych rád zmínil dvě nebo tři a možná,
že i čtyři takové nejzajímavější akce.
Jako první určitě musím uvést, jak jsme zase „půl dědiny“ vyjeli na lyžařské středisko
Grúň (bývalá Armaturka) do Beskyd. To bylo hned zkraje roku a tam jsme po dva večery hráli,
co nám síly stačily. Na tamější kolibě bylo veselo až až. Letos nám dokonce vyšla i sněhová
nadílka, a tak jsme stihli i lyže a sáňky. No zima byla jak ve filmu o Mrazíkovi. Všude plno
sněhu i mrazu a všichni byli úžasně spokojeni. Jen škoda, že jsme na túře nepotkali žádného
z těch medvědů, kteří tam žijí. Asi měli zimní spánek. Věřím, že až budete tyto řádky číst,
bude probíhat příprava na další ročník této veleúspěšné akce.
Druhou akci bych vzpomněl naše soustředění v beskydských Malenovicích. Tam jsme formou
„Team Buildingu“ utužovali naši skupinu a pilně trénovali na další vystoupení. A to dokonce
tak pilně, že někteří z nás v rámci tréninku dosáhli vrcholu nejvyššího beskydského kopce –
Lysé hory. Naštěstí počasí přálo a my jsme mohli trénovat nový repertoár i při večerním
taboráku. Jen musím konstatovat, že ten víkend uplynul rychleji než voda ve vřesinské Bečvě.
U třetí významné akce nevím, kterou bych uvedl, které z těch mnoha dám přednost.
Ale vybral jsem nakonec Medardfest. Snad proto, že je to něco nového. Letos v červnu se
uskutečnil první ročník této hudebně-zábavné přehlídky na koupališti, kterou jsme dokonce
spolupořádali. Tato akce se mimořádně vydařila a už dnes víme, že nezůstane jen u tohoto
prvního ročníku. Jeden člověk sám mnoho nedokáže, tak se do přípravy slavnosti zapojil celý
tým pomocníků, kteří vše ochotně připravovali a zajišťovali. Díky účinkujícím, organizátorům,
divákům, ale i díky sponzorům, kteří naši akci podpořili, jsme nabídli zábavu nejen v rytmu
country a folku, ale vytvořili jsme i prostor k setkávání přátel. Velké poděkování patří všem
členům Pozdního sběru Vřesina, kolektivu restaurace Na plovárně, tanečnímu souboru Vřes,
vedení obce Vřesina a jejím zaměstnancům, malým tanečnicím z naší obce a dalším aktivním
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lidem, kteří se dobrovolně na této akci podíleli. Potěšilo nás i úspěšné vystoupení tanečníků z
Ludgeřovic, kapely Taxband a bluegrassové hudební skupiny eFeM Grass.

A samozřejmě nemohu nevzpomenout i vystoupení na vřesinském obecním dni. I tam
jsme přispěli „se svou troškou do mlýna“. Vážíme si toho, že zde můžeme pravidelně
vystupovat před naším domácím publikem. Vždyť kde jinde bychom měli hrát než doma.
Výborná atmosféra, dobré jídlo i pití. Určitě podobně úspěšné bude i ukončení prázdnin
v příštím roce. Už se všichni těšíme.

Všem našim příznivcům přejeme v tom příštím roce hodně štěstí a hlavně zdraví.
Važme si toho, že se můžeme všichni takto potkávat a bavit se.
Hudbě zdar a country&folku zvláště.
Za Pozdní sběr Vřesina
Václav Návrat
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Vážení spoluobčané,
půlrok od posledního vydání zpravodaje
uplynul jako voda a pomalu se blížíme
nejen ke konci tohoto roku, ale především
k nejkrásnějšímu období v roce a to
Vánocům.
Když se ohlédneme zpět,
můžeme zavzpomínat na Dožínkové
posezení, které dopadlo ke spokojenosti
všech, a proto jsme také mohli nemalou
částkou přispět na vymalování místní fary
po příchodu nového kněze P. Mgr. Janusze
Kiwaka. Velkou událostí pro nás věřící bylo
také blahořečení kněze Richarda Henkese,
které jste mohli i Vy sledovat skrz televizní
obrazovku. Této události se zúčastnili nejen
biskupové, kněží a řeholníci z Německa, ale
i dalších zemí světa včetně České republiky.
Farnost ze Strahovic a Hati ve spolupráci s
Ostravsko-opavskou diecézí dokonce

vypravila autobusy, aby se blahořečení
mohli zúčastnit i poutníci z našeho okolí. Z
naší farnosti se na blahořečení vydali i
manželé Paškovi, kteří během několika
denního pobytu v Německu, měli možnost
navštívit i město Dachau, kde kněz zemřel.
Nyní se již nacházíme v době adventu, který
pro mnohé představuje spíše shon spojený
s přípravou na Vánoce, které jsou již za
dveřmi. Věříme však, že i v téhle době si
dopřejete chvíli odpočinku k načerpání
energie a především té vánoční nálady, ať
už návštěvou kostela, adventního koncertu
nebo trhů v blízkém či dalekém okolí.
Teď už nám nezbývá nic jiného, než Vám
všem do následující doby vánoční popřát
mnoho sil a elánu, krásné a požehnané
svátky a především mnoho zdraví a Božího
požehnání v novém roce 2020.
Za KDU-ČSL
D.Fojtíková a V.Hluchníková
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Druhé pololetí tohoto roku jsme začali,
jako již tradičně, společným obědem
v měsíci červenci, kterému předcházela
společná mše svatá v našem kostele
svatého Viléma. Na oběd jsme dodrželi
tradici a pozvali jsme hosty (paní starostku
s manželem, otce Václava a pana
kostelníka Karla). Toto odpoledne jsme si
zpříjemnili kolem štěstí a výborným
zákuskem s kávou. Srpen mají všichni
členové zasloužené prázdniny, které tráví
v rodinném kruhu, starostí o vnoučata.
Účastníme se mnoha akcí pořádaných
jinými složkami v naší vesnici. Například
jsme se rádi zúčastnili pečení koláčů na
slavnost „Ukončení prázdnin“. V září 10. 9.
jsme pořádali zájezd pro zájemce z našich

řad a zájemce z řad přátel Klubu seniorů do
„Bílé vody a Javorníku“. Zájezd se nám
povedl a všichni zúčastněni byli spokojeni.
Seznámili jsme se s jiným krajem. Pěkným
zámkem
v Javorníku
byl
doplněn
obohacujícím vyčerpávajícím výkladem ve
výrobě oplatek a hostií. Na oplátku jsme
udělali ve výrobně tržbu, kterou jsme
udělali radost nejen sami sobě, ale také
obdarovaným doma.
Hned druhý den 11. 9. se někteří z nás
zúčastnili „Dne legionářů“, který byl opět
organizován v areálu Hlučínského jezera.
Za náš klub se účastnila 3 družstva a jedno
z nich obsadili třetí místo. Všichni
zúčastnění jsme byli oceněni za zapojení do
připravených sportovních her. Nadšení a
13
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sportovní zapojení lidí ve věku mezi 70 a 80
léty bylo velmi úctyhodné a jejich sportovní
výkony záviděníhodné. Dne 22. 9. jsme
navštívili křest nové knihy paní Šlosárkové,
kde vystoupila se svou nářeční vsuvkou
naše vedoucí paní Stočková. Akce se konala
v
„Červeném
kostele“
v Hlučíně.
V soutěžích jsme nepolevili ani na konci
září, kde 26. 9. jsme byli pozváni do Píště
na společné setkání s ostatními kluby a
zároveň jsme se zapojili do soutěže
v šipkách, kde jsme naši vesnici přivezli
krásné 1. místo.
V říjnu jsme přijali pozvání na setkání
„Kluby klubům“ v Hlučíně dne 1. 10. a
tentokrát jsme soutěžili ve výrobě srdce.
Zadání znělo: Upečte 2 srdce. Hodnotila se
dvě kritéria – vzhled a chuť. Za nás se
zapojily dvě seniorky, které sice nevyhrály,
ale upekly ta nej srdce. Všechny výtvory
byly velmi krásné a jejich vůně zaplnila celý
vystavovaný
prostor.
Chuť
byla
individuální, podle použitých ingrediencí.
Doprovodný program, který byl pro nás
připraven měl zábavnou formu a doplňoval
příjemně chvíle mezi soutěží.

V listopadu jsme měli společné posezení
u „Svatomartinské husy“ v restauraci u
Návratů. Jako vždy jsme si na výborném
jídle pochutnali, husa byla výborná.
Prosinec je každoročně vnímán jako
konec roku a shon, my máme tradiční
„Vánoční besídku“ s pozvanými přáteli
našeho klubu. Toto odpoledne si užijeme
vystoupení tance, našich tanečnic Vřes pod
vedením paní Šandalové, a společnými
chvílemi u dobrého pohoštění. Snažíme se
po celý rok chystat různé aktivity tak, aby
se mohli účastnit všichni členové podle
svého zájmu. Většina členů se zapojuje do
aktivit s velkým nasazením, pokud jim to
zdraví dovolí, a reprezentujeme naši obec
rádi a společnými silami. V takové činnosti
bychom rádi pokračovali i v následujícím
roce. Na závěr chceme poděkovat
zastupitelstvu obce za finanční podporu a
celoroční spolupráci.
K letošním Vánocům Vám všem čtenářům,
spoluobčanům a našim členům klubu
krásné a spokojené svátky plné radosti a
rodinné pohody. Do nadcházejícího roku
přejeme všem hodně štěstí, hlavně zdraví a
porozumění a božího požehnání.
Všechny čtenáře zdraví Výbor klubu seniorů
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V pátek 8. 11. 2019 jsme se společně s rodiči a prarodiči vypravili ke koupališti, kde už na nás
čekali Radim Lokoč, Lenka Dočkalová a zaměstnanci obecního úřadu. Hned jsme se vrhli do
kopání děr a sadili jsme a sadili, zahrabávali a zalévali, a tak jsme společnými silami zasadili
celkem sedm stromů třešní a třicet keřů kalin, šípků, hlohů a trnek. A protože nám po práci
pořádně vyhládlo, svačina a teplý čaj, kterou nám připravili žáci z 5. třídy, přišla jak na
zavolanou. Byla to skvělá spolupráce.
Moc děkujeme společnosti ČSOB, která toto sázení financovala.

Vysázeno ve spolupráci:

Mgr. Monika Hofrichterová (třídní učitelka 1. třídy a koordinátor EVVO na ZŠ Vřesina)
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V říjnu 2019 byl ke škole a školce přistaven kontejner a děti a občané obce sbírali papír.
Nasbíraná kila papíru byla přeměněna na peníze, které se rozpočítaly do jednotlivých tříd. Za
obdrženou částku si každá třída nakoupí knížky, popřípadě speciální papír k výtvarnému
tvoření v duchu hesla: „PAPÍR ZA PAPÍR“.
Celkově se nasbíralo 3.840 kg papíru  (z toho děti 3.500 kg a obec 340 kg)
Děkujeme obci a všem občanům, kteří se s námi zapojili do sběru papíru a přispěli tak našim
dětem.
A jak to vše dopadlo?

ZELENÁ
ORANŽOVÁ
ŽLUTÁ
1.třída
2.třída
3.třída
4.třída
5.třída

608,5 kg
322,5 kg
280,5 kg
992,5 kg
175,5 kg
467,5 kg
506,5 kg
486,5 kg

566,- Kč
280,- Kč
238,- Kč
950,- Kč
133,- Kč
425,- Kč
464,- Kč
444,- Kč

Čtvrtá třída vyzvala pátou třídu na souboj ve čtení knih. Pátá třída souhlasila. Soutěžíme
v počtu přečtených stran. Vyzvali nás, protože chtěli vědět, kde jsou lepší čtenáři.
Soutěž začala 1. 9. 2019 a bude trvat celý školní rok, výsledek se dozvíme v červnu. A tak
všichni intenzivně čtou. Některé děti to moc nebaví, ale přesto čtou. Nejprve vyhrávala čtvrtá
třída, ale po čase se to obrátilo. Teď se zase dostali do vedení. Na konci listopadu byl stav:
4. třída – 5 260 stran
5. třída – 4 875 stran
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A kdo to vůbec vymyslel? Pan učitel Homola.
A o co se soutěží? Když vyhrají čtvrťáci, pojedou do Hop Jumpu nebo na kebab. Když vyhraje
pátá třída, pojede do kina nebo do Hop Jumpu. Ale to se musí ještě promyslet, zatím hledáme
sponzora.
žáci 5. třídy ZŠ Vřesina

Vážení spoluobčané a přátelé naší
přírody, dovolte mi, abych Vás seznámil
s činností našeho mysliveckého sdružení.
Naše myslivecké sdružení má 10 členů a
obhospodařuje 720 ha, z toho je 500 ha
lesa a zbytek tvoří pole. Cílem našeho
sdružení je společný výkon práva myslivosti
v najaté honitbě v souladu se schváleným
plánem mysliveckého hospodaření, lovu a s
podmínkami nájemní smlouvy. Provádíme
činnosti směřující zejména ke zlepšení
životního prostředí zvěře, k propagaci

ochrany přírody a myslivosti. Z toho
vyplývá, že členové našeho (a všech
dalších) sdružení nejsou jenom lovci zvěře,
ale jsou také i jejími ochránci, kteří se o zvěř
musí celoročně starat, ať formou zimního
přikrmování nebo tlumením zvěře škodící a
samozřejmě i průběrným lovem u zvěře
spárkaté, kdy jsou eliminováni slabí a pro
další chov nevhodní jedinci, nemocné nebo
poraněné kusy.
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V měsíci červenci až do konce měsíce září
pokračoval v honitbě průběrný odstřel
srnců. V červenci jsme měli na hájence
v Kozmicích
posezení
s manželkami,
abychom jim poděkovali za to, že mají
pochopení pro náš náročný koníček. Konec
července již patří tradičně myslivecké
slavnosti, kterou jsme letos uspořádali pro
občany 28.7.
Podávaly se zvěřinové
speciality - dančí na smetaně s knedlíkem,
divočák se zelím a knedlík, dančí guláš a
domácí koláče. Pro pobavení občanů byla
k dispozici vzduchovková a laserová
střelnice, hudba a samozřejmě nechyběla
ani tombola. Touto cestou bych chtěl
poděkovat nejenom všem sponzorům, ale i
všem občanům, kteří svou účastí nebo
zakoupením losů podpořili náš myslivecký
spolek.
Koncem měsíce srpna jsme se zúčastnili
akce
ukončení
prázdnin,
kterou
každoročně pořádá obec. K občerstvení
jsme nabídli srnčí guláš. Od 16. srpna do
konce roku probíhá odstřel daňka, daněly a
od 16. srpna do 31.3. následujícího roku
odlov dančat. Od 1. září se přidává odlov
srn a srnčat, který potrvá do 31.12.
Celoročně se střílí lišky, prase divoké,
bachyně a selata.
Hodně zvěře také zahyne pod koly aut.
Letošní rok je toho důkazem. Do konce
listopadu byly sraženy a usmrceny jenom
v našem mysliveckém sdružení - 4 srny, 2
srnčata a 1 daněla. Je dobré pamatovat na
to, že zvířata se často pohybují ve
skupinách. Pokud řidič zahlédne jeden kus,
musí počítat s tím, že se mohou objevit
i další.
V případě, že se střet se zvířetem jeví
nevyhnutelný, lze doporučit intenzivní

brzdění za současné snahy udržet vozidlo
v přímém směru; taková srážka bývá pro
posádku auta bezpečnější než pokusy
o krkolomné vyhýbání spojené s mnoha
riziky. Pokud již ke střetu došlo, je nutné
místo nehody řádně zajistit (hlavně
pamatovat na rozsvícení výstražných světel
a umístění trojúhelníku, ale i na použití
výstražné
vesty).
Je třeba varovat před snahami odklízet
vlastními silami poraněné i uhynulé zvíře ze
silnice nebo se snažit „ukončit jeho
utrpení“; hrozí nejen vážné poranění, ale
i přenos možného onemocnění. Je třeba
kontaktovat místní myslivecké sdružení,
což zpravidla zajistí policisté po nahlášení
nehody. Pro budoucí jednání s pojišťovnou
se
vyplácí
pořídit
si
důkladnou
fotodokumentaci místa události – nejen
samotného poškození auta, ale i zvířete.
Pozor by si měli šoféři dávat zejména na
omráčená divoká prasata, která mohou být
po probrání se z mrákot značně agresivní.
V žádném případě se nesmí uhynulá zvěř
z místa nehody odvážet. Takové jednání by
mohlo být považováno za pytláctví se všemi
trestně právními důsledky. Role myslivců je
při vypořádávání nehod nepostradatelná.
Jejich úkolem je bez ohledu na den i čas
odvoz mrtvého zvířete. Pokud byste se
dostali do té situace, že by vám vběhla pod
auto zvěř a vy jste ji třeba jenom zranili,
obracíme se na vás s prosbou, abyste
kontaktovali p. Jana Pudicha (mobil
739984254), který zraněnou zvěř dohledá a
postará se i o uhynulou a sraženou zvěř.
Obrovským lákadlem pro zvěř je pokosená
tráva, která zůstává ležet v příkopech.
V zimě je navíc nechtěně solena společně
se zmrzlými silnicemi, což z ní činí
vyhledávanou pochoutku. Je to jeden
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z důvodů, proč se třeba srnčí stahuje do
blízkosti cest a následně se pokouší
přebíhat na druhou stranu.

Když se snažíme dodržovat tradice, tady je
jedna z nich: Proč se pokládá ulovená zvěř
na pravý bok?

Dne 3. listopadu slaví svátek patron
myslivců svatý Hubert a tak již koncem října
a v listopadu probíhají v okolních obcích
myslivecké mše, kterých se naši členové
pravidelně zúčastňují. Jsou to mše
v Kravařích, Ludgeřovicích, Darkovicích a
v Píšti, kde na této slavnostní mši nechybí
ani členové řádu svatého Huberta Kuks,
pěvecký sbor z Dolního Benešova a trubači.
Víte proč je sv. Hubert zobrazován s
jelenem desaterákem? Vysvětlení můžeme
hledat v historii, v tomto případě v
náboženství. Jak jistě víte, pravidla chování
a společenské normy v minulosti výrazně
ovlivňovala a řídila církev a její vliv byl často
mocnější než světské zákony. Základní
pravidla, která stanovovala společensky
přijatelné chování, jsou shrnuta do tzv.
desatera. Prvních 5 se obrací k Bohu,
dalších 5 k věřícím. Jelen tedy symbolizuje
pozemskou a nadpozemskou spojitost.

Tento zvyk je v první řadě poctou ulovené
zvěři, i když jeho původ má poněkud
praktické důvody. V dobách, kdy se zvěř
lovila lukem a kuší, upřednostňovali
lovci lov z levé strany zvěře, aby šíp pronikl
co nejblíž k srdci. A protože šípy se po
ulovení ze zvěře nevytahovaly, i proto, aby
se tak hodnotila a porovnávala zručnost
lovců, pokládala se zvěř na pravý bok. A
tento zvyk dodržujeme i dnes, kdy palné
zbraně několikanásobně přesahují výkon
luků.

Prosinec - ten již patří tradičnímu
Štěpánskému honu na drobnou zvěř. Již
druhým rokem pořádáme pouze jeden hon,
ale se všemi mysliveckými zvyky i
s mysliveckým soudem, u kterého je vždy
veliká legrace. Doufám, že se nám i letos
vydaří, a že tak úspěšně ukončíme rok
2019.

A to je z naší činnosti za druhou polovinu
roku vše.
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, což mnozí z Vás každoročně činí, za
což jim také patří veliký dík.
Přeji všem občanům veselé vánoce
a v novém roce 2020 hlavně hodně zdraví
a spokojenosti.
S pozdravem Lesu zdar.
Jan Pudich

Myslivec kupuje pro psa misku na vodu. Prodavač se pro jistotu ptá:
"Nechcete misku s nápisem - Pro psa?"
"Není třeba. Pes číst neumí a já vodu nepiju!"
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Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás seznámit s činností TJ za
2.polovinu roku 2019. Po uzávěrce
minulého čísla, se ještě v předposlední
červnový víkend konala sportovní slavnost,
která začíná v pátek Nočním karnevalem a
v sobotu následoval Turnaj tří konců, ve
kterém bylo toto pořadí 1. Hajduk, 2. Korea
a 3. Mexiko. Po turnaji večer následoval
karneval, v neděli se pokračovalo rodinným
odpolednem s prohlídkou aut, ukázka
z výcviku psů, projížďka na koních, atd.
Vyvrcholením byla každoroční tombola.
Počasí celé tři dny přálo ke spokojenosti
hostů i pořadatelů. Poslední červnový
pátek naši volejbalisti pořádali noční
volejbalový turnaj. Ve středu 24. července
čekal první ostrý test přípravy na novou
sezónu a to pohárové utkání s Hatí, kterého
jsme se úspěšně zhostili a před hojnou
návštěvou zvítězili jednoznačně 5:2. Další
pohárový zápas nás čekal doma
s Darkovicemi, kdy po velké eskapádě, kdy
diváci do soboty nevěděli, jestli se hraje
v pět večer nebo v sedm. Nakonec naši
hráči nedokázali využít šance a prohráli 1:2.
V neděli 18. srpna nám začala fotbalová
sezóna a naši muži hostili nováčka z Melče,
ale jako každoročně první zápas
nepřeměnili ve výhru a prohráli 3:4. Na 2.
zápas naši muži zajížděli do Těškovic a ze
skoro bezchybného výkonu naší obranné
činnosti jsme zvítězili 0:2. V tomto termínu
(24.8.) pořádal náš oddíl volejbalu tradiční
turnaj za účasti 6 družstev. Poslední
srpnovou sobotu se konala obecní slavnost

„Ukončení prázdnin“, kde se naše TJ
podílela 2 stánky na občerstvení. Všem díky
za pomoc při obsluze a přípravě našich
stánků.
V neděli 1.9. nás čekalo derby se sousední
Píšti a tento mač před početnou návštěvou
skončil remízou 2:2. V pátek 6.9. v našem
areálu pořádalo sdružení Kras „letní kino“,
a tady jde vidět, že tento areál využívají i
jiné spolky než jen TJ. V neděli 8.9. naši
zajížděli na druhý povrch s umělou trávou ,
a to byly Kylešovice a naši muži zvítězili 0:2.
Další zápas doma nás čekal 15.9.
s Litultovicemi, kde se náš manšaft nezbavil
domácího prokletí a prohrál 2:3 i když vedl
ještě v 80 min. 2:1. V sobotu pořádalo naše
TJ brigádu a údržbu a úpravu areálu, všem
zúčastněným velké diky. V neděli nás
čekalo derby se sousední Závadou a náš
manšaft je přejel rozdílem třídy 5:1.
Poslední zářijovou sobotu naši muži hráli ve
Vávrovicích, kde remizovali 3:3. První
říjnovou sobotu končil v našem areálu TJ
tradiční pochod „Hlučínsko-vřesinská
šlápota“, bohužel z důvodu nepříznivého
počasí byla účast velice malá, i když
organizačně byla akce připravena na
jedničku. V neděli naši muži hostili
Komárov a pokračovali v domácích
nepřesvědčivých výkonech a prohráli 3:5.V
druhém říjnovém nedělním dopoledni
nastoupili naši muži v Dolních Životicích,
kde po poločasovém vedení 0:1, absolutně
propadli a prohráli 5:1. V dalším domácím
utkání jsme se nezbavili domácích prokletí
a prohráli jsme s Březovou 2:3. Na poslední
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říjnovou sobotu zajížděli naši muži do
vzdálených Jakartovic a zvítězili 2:5 a
udělali tím naším věrným fanouškům
radost. První listopadový víkend nás čekal
poslední domácí zápas a zde naši fotbalisté
udělali konečně domácím fanouškům
radost včele s novým p. farářem, a zvítězili
se Štítinou 2:0. V sobotu 9.11. odjížděli
k poslednímu podzimnímu zápasu do
Stěbořic, kde si lídr OP nedal vzít body od
našich a zvítězil 3:1. Po podzimu se naši po
nevyrovnaných výsledcích umístili na 7.
místě se 17 body a skóre 33:31.
V sobotu 23.11, jsme udělali brigádu na
zazimování hřiště, všem kdo přišel pomoct
velké díky. Na silvestra budeme pořádat
pravidelný silvestrovský fotbálek od 13
hod., kdo si chce přijít zahrát nebo dívat se
je srdečně zván, a teď dám prostor
s příspěvkem trenérům mládeže. Je za
námi půlka sezóny 2019/2020. Naši
nejmenší kluci kategorie U9 odehráli
spoustu skvělých utkání jak už přátelských
tak mistrovských. V této kategorii nejsou
výsledky důležité. Důležité je spokojenost a

radost. V této kategorii máme cca 17 kluků
ročníku 2011 a mladší. Příprava probíhá
dva krát týdně pod vedením trenéra Lukáše
Plačka. 19.10 2019 jsme pro kluky U9 a U13
připravili ukončení sezóny. Kluci si zahráli
fotbálek proti rodičům. Příprava na druhou
část sezóny začneme začátkem prosince v
tělocvičně ZŠ Píšť. Opět jsme kluky přihlásili
na zimní turnaje a domluvené jsou už i
přátelské utkání.
Hodnocení trenéra: ,, Zápasy jsme odehráli
kvalitně. Každým dalším zápasem jde na
klucich vidět zlepšení. Opět musím
poděkovat klukům za vzornou docházku na
trénink, kde se nás scházelo minimálně 12.
Poděkování patří taky rodičům. Jak už za
podporu tak za vynikající dobroty k
ukončení. Vytvořili jsme výbornou partu
kluků a rodičů. Na závěr chci všem popřát
krásné vánoční svátky a úspěšný nový rok".
Na závěr bych chtěl popřát vše nejlepší do
nového roku 2020, hlavně zdraví, štěstí a
božího požehnání a členům a fanouškům
našeho klubu víc fotbalových radostí.
Za TJ Vřesina předseda Mrkva Lubomír

Volá fotbalista otci: "Ahoj tati, dneska jsem dal 2 góly!" "No, to jo super a kolik to skončilo?"
"1:1"
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás i letos v krátkosti
seznámil s činností Nohejbalového klubu v
roce 2019. Soutěžní sezónu jsme zahájili v
červnu turnajem O pohár starostky. Jelikož
se počasí vydařilo, zúčastnilo se tohoto
6.ročníku rekordních sedm tříčlenných
mužstev, přestože je tento turnaj určen
pouze pro rodáky z Vřesiny a místní
občany. Další naší tradiční sportovní
událostí je akce s názvem Čučo-cup. Letošní
19.ročník proběhl dne 7. 9. 2019, bohužel
z důvodů souběhu jiných sportovních akcí
se tohoto turnaje zúčastnily pouze čtyři
mužstva. Přesto byli všichni účastníci
turnaje spokojeni, zřejmě i proto, že
většina skončila na stupních vítězů
s hodnotnou cenou. Poslední sportovní
událostí letošní sezóny našeho klubu, byl
turnaj losovaných dvojic Duo-nohec. Tato
akce se konala 14.prosince za stísněných
podmínek v tělocvičně místní základní
školy. Doufejme, že příští ročník si už
zahrajeme v krásné nové sportovní hale.
V průběhu roku se členové našeho klubu
zúčastnili různých turnajů, které pořádají
jiné nohejbalové kluby. O úspěšné
reprezentaci našeho klubu a obce svědčí
umístění na turnajích v Píšti (2. místo),ve
Štěpánkovicich (6. místo) a obhajoba
prvenství z r.2017 a r.2018 na vánočním
turnaji v Bohuslavicích. Mimo těchto
sportovních aktivit jsme se podíleli na
kulturních akcích pořádaných obcí Vřesina

(Den rodiny, Ukončení prázdnin aj.) a jako
každoročně jsme se zúčastnili dnes již
tradiční akce "Ukliďme česko".
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
členům Nohejbalového klubu, kteří se
podíleli na pořádání těchto zmíněných
turnajů a akcí. Díky patří také rodinám,
přítelkyním a manželkám našich členů za
jejich podporu. Dále bych chtěl poděkovat
vedení a všem zaměstnancům obce Vřesina
a také všem sponzorům, bez kterých by se
tyto akce a turnaje uskutečňovaly jen
s obtížemi.
Jménem
svým
a
všech
členů
Nohejbalového
klubu
přeji
všem
spoluobčanům příjemné prožití vánočních
svátků, plné pohody a klidu a mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2020.

A kdo by měl chuť si přijít s námi kopnout
nohejbal, scházíme se ve středu 17:00
a v neděli 9:00.
Za Nohejbalový klub předseda
Musiol Jiří

Po zápase křičí trenér na hráče: "Říkal
jsem, abyste hráli jako nikdy předtím, a ne
jako byste nikdy předtím nehráli!"
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V úterý 5.11. jsme v družině slavili svátek čokolády. Nejprve jsme se seznámili s historií
čokolády a pak si děti zkoušeli namotat jazykem čoko bonbón na niti k puse. Po mini
občerstvovací pauze se děti rozdělily do skupinek a vyráběly reklamu na čokoládu, tvořily
plakát pro obchod s čokoládou anebo vymýšlely příběhy o čokoládě. Ty pak na konci všem
ostatním prezentovaly. Na závěr byla pro všechny připravena sladká tečka v podobě
čokoládové fontány, ve které si děti namáčeli různé druhy ovoce. Všichni jsme si program
náramně užili 😊
Paní vychovatelky Katka & Irena

Poslední čtyři roky je přes léto občas k zalknutí, horko a sucho. Také s příchodem chladných
podzimních a zimních měsíců je ve Vřesině k zalknutí, ale to z jiných důvodů – spalování dávno
zakázaného šlamu (uhelné kaly), nekvalitního uhlí, dřevotřísky, odpadků, starých oken, papučů
a kabátů po „Omamě a Otatovi“ a mnoho, mnoho dalšího, co Štědrý rok a výsledek Black
Friday přinese. Zastaralé kotle, neznalost správného postupu vytápění v kotlích přináší do
vesnice těžkou atmosféru jedovatých rakovinotvorných zplodin – smogu, který je tak hustý, že
by se dal krájet, zavařovat a zakopávat hluboko pod zem. Vesnice se začíná měnit v předpeklí
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až peklo, my prostě nepotřebujeme ani konspirační „Chemtrails“. Slovy jednoho teenagera
„To bude asi příprava na Mikuláše, aby se hlavně těm čertům, andělům a Ježíškovi dobře
dýchalo….“. V dnešní době je jednoduché najít si něco ke správnému vytápění „Však se
podívejte na ty internety“.
http://vec.vsb.cz/smokeman/o-smokemanovi/

Vraťme se, ale zpět k létu a stromům
Horko k zalknutí, vzduch stojí. Když už jsme „uvaření“ horkem na rozpálené cestě, náměstí či
někde musíme čekat mimo stín budov, a vidíme v parném dni strom intuitivně k němu jdeme,
či dokonce běžíme se pod něj schovat. Je to zvláštní i menší strom v rozpáleném dni přináší
stín a drobné ochlazení, někdy stačí i vyšší keř. Čím to vlastně je? Jak ta zelená klimatizace
funguje?
Člověk nemusí být vědcem, aby si uvědomil, že to není jen stínem. Dnes už si to skoro každý
může „VyGooglit“
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Dvůr a ulice Průkopnická v létě 2019

Stromy nám neposkytují pouze stín. Odparem vody ze členitého povrchu listů dokáže jediný
strom ochlazovat vzduch podobným výkonem, jako má sto domácích ledniček. Dokonalé
klimatizační zařízení. Koruna vzrostlého listnatého stromu má listovou plochu kolem 1 600 m2.
Na každém čtverečním milimetru z této plochy se nachází 50 až 100 průduchů, které regulují
vypařování vody při „dýchání“ stromu. Jediný velký strom dobře zásobený vodou chladí v létě
výkonem 20 až 30 kW. Pro srovnání, klimatizace v luxusních hotelích mají výkon 2 kW, ledničky
o více než řád nižší. Lednička i klimatizační zařízení ohřívají své okolí nejméně stejným
výkonem, jímž uvnitř místnosti nebo zařízení chladí. Vodní pára odpařená stromem naproti
tomu ohřívá chladná místa, na nichž se sráží rosa. Strom takto například vyrovnává také
teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Zelené oázy měst. Zastavěné plochy fungují jako „horké
ostrovy“, které se ohřívají podstatně rychleji, než okolní krajina. Může za to nedostatek zeleně.
Většina sluneční energie, která dopadne na tyto plochy, se přemění na teplo. Proto dochází na
obřích parkovištích před hypermarkety, v areálech továren a v ulicích měst k extrémním
výkyvům teplot mezi dnem a nocí. Když udeří vedra, ve městech stoupá úmrtnost zejména
mezi starými, dlouhodobě nemocnými lidmi a lidmi s nemocemi oběhového systému. Světová
zdravotnická organizace (WHO) proto doporučuje ve městech a obcích vysazovat dostatečné
množství stromů a zakládat parky, které dokážou vyrovnat extrémní teploty.
Na 1 m2 průmětu koruny stromu dopadne za den 4 – 6 kWh energie• na průmět koruny stromu
80 m2 dopadne za den 450 kWh energie. V létě stromy budovy ochlazují, v zimě zmírňují
proudění studeného vzduchu. Úspory energie mohou dosáhnout 10 až 50 %. Strom
představuje rozměrný a komplikovaný systém různých druhů pletiv, vodivých drah, milionů
průduchů, jemného kořenového vlášení... Má-li dost vody, odpaří za den 100 až 400 litrů vody.
Tím stromy zvlhčují vzduch – zlepšují jeho kvalitu a zároveň vyrovnávají teplotní rozdíly mezi
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dnem a nocí. V létě jsou parky a zelené plochy jedinými příjemnými místy v rozpálených ulicích
měst a obcí.
(upraveno podle http://www.zelenaproobcany.cz/pdf/zelenaklimatizace.pdf
Neznamená to okamžitě, že je nutné sadit bezhlavě stromy všude kde je volné místo, je
potřeba také respektovat občanský zákoník od hranice pozemku (u nových stromů) či domluvit
se sousedem. Při výsadbě je potřeba dávat pozor na ochranná pásma inženýrských sítí –
elektřina, plyn, voda apod. Přesto si každý může na zahradě nějaký strom (nejlépe listnatý)
vysadit, kdo má rád jehličnatý i ten může být ku prospěchu, přeci jen však jehličnaté stromy
vyklízejí v nížinách pozice. Není třeba utrácet tisíce za šlechtěné vzácné arboristické perly
stromy a keře.
Někdy postačí odkopek z lesa např. lípa, náš český národní strom. Až vyroste, bude zpívat
v létě včelami, šumět a vonět z hrníčku čaj proti nachlazení. Nebo starogermánský dub. Ne
každý však má tak velkou zahradu. To je spíše úloha vedení obce, kterou tvoříme ve volbách.
Vytvořit v obci co největší množství klimatizačních jednotek – zdravých stromů. Na zahradě
často postačí i ovocné stromy třeba švestky, aby chlapi mohli „koštovat“ jaký byl ten rok
povedený. Nebo jablka, aby bylo co do štrúdlů k telenovele. Abychom potěšili sebe i drobné
opeřené
pěvce,
můžeme
místo
hřbitovních Tují zeravů vysadit živý plot
z hlohů, trnek, doplnit
je šípkovými růžemi. Je
tu i ptačí zob, líska
obecná.
Klokoč
zpeřený, dřín a mnoho
dalších, které kvetou a
dávají nektar motýlům
a včelám. Návodů a
postupů je hodně.
Udělejme si živou
zahradu. A co s tím
protivným
listím?
Neposílejte
ho
svatému Petrovi do
nebe. Dejte je do
kompostu, který má
každý zdarma od obce,
zahrada a astmatický
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soused Vám poděkuje!
https://www.zivazahrada.cz

Pro

inspiraci

můžete

jít

pro

začátek

např.,

zde

Za Český svaz ochránců přírody Levrekův ostrov, přeje klidné vánoční svátky a Nový rok
Mgr. Adrián Czernik

Spolek KRAS organizuje tyto akce:
Maškarní ples pro děti ze školky a školy
Rodičovský ples
Pečení koláčů
Den rodiny (bývalý Den dětí) – společně s kulturní komisí obce
Letní kino
Podzimní průvod broučků
Mikuláš
Na začátek školního roku jsme připravili letní kino pro děti i dospělé. Děti si ve škole
odhlasovaly film Trollové a pro dospělé jsme vybrali filmovou novinku Ženy v běhu. Velmi nás
těší, že oba filmy měly velký úspěch a že jste i přes mírný déšť zůstali až do konce! Ve stánku
bylo připraveno bohaté občerstvení.
V říjnu jsme prosvětlili podzim průvodem broučků, který letos vedla světluška a všichni broučci
ji následovali až ke škole k výstavě dýní. Děti u školy dostaly odměnu a pokračovali jsme na
výletiště, kde bylo připraveno občerstvení, oheň na opékání a diskotéka pro děti. Letos nám
přálo i počasí a užili jsme si krásný podzimní večer.
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Na Mikuláše jsme připravili pro děti ze školy a školky balíčky a družina Mikuláše, anděla a čerta
navštívila každou třídu ve škole i školce a obdarovala všechny děti.
Škole pomáháme s organizací adventních trhů, zajistili jsme bohaté občerstvení ve stánku,
jako zpestření zvířátka a fotokoutek.

Velice nás těší velká účast na posledních akcích a touto cestou bychom chtěli poděkovat vám
všem, kteří se účastníte našich akcí. Velké poděkování patří všem, kteří nám pomáhají
s přípravou akcí, obci Vřesina za podporu našich aktivit, sponzorům a v neposlední řadě
aktivním členům a přátelům, zaměstnancům
školy, školky, obecního úřadu. Rádi uvítáme
mezi sebe další nadšené rodiče, kteří naši
činnost obohatí o nové nápady nebo dodají
domácí buchtu do prodejního stánku.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát klidný
adventní čas a kouzelné a veselé vánoční
svátky!
Za KRAS
Lucie Dvořáková
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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
je to až k neuvěření, jak rychle ten čas plyne
a opět prožíváme dobu adventní.
Ohlédneme-li se zpět, mohli jste nás jistě
slyšet při nedělních mších svatých, ale také
na mnoha svatbách, které letos v naší
farnosti proběhly.
Jako každý rok, i letos jsme se podíleli na
organizaci vřesinských dožínek. Napekli
jsme pro Vás buchty a zákusky, abyste si
mohli ten dožínkový víkend trošku osladit a
pro děti připravili program plný her a
zábavy. Letos jsme již poněkolikáté naši
Dožínkovou slavnost zahájili průvodem z
kamplu, kam nás přišlo podpořit mnoho z
Vás a především děti se svými ozdobenými
vozy různého typu. Při slavnosti samotné,
jste si mohli v našem podání poslechnout i
pár prajzských písní, a dokonce jednu
zvířecí, na které se podílely hlavně odvážné
děti, které se k nám přidaly. Vyvrcholením

samotných Dožínek byla samozřejmě
nedělní mše svatá, kde jsme poděkovali za
všechny dary a dožínkovou mši svým
zpěvem a hrou doprovodili.
Po prázdninách jsme se začali pečlivě
připravovat na další akci. Tou byl náš
Tradiční koncert, který se konal na Krista
Krále a mnoho z Vás nás přišlo podpořit. Za
to Vám velice děkujeme a věřte, že nás to
nabilo zase další energií po vyčerpávajících
zkouškách. Taková příprava na koncert je
náročná nejen po hlasové stránce, ale
především té časové. To by Vám naše
rodiny mohly jistě potvrdit, protože i jim
patří velké díky za jejich podporu a
především trpělivost. Koncert nám i letos
obohatili hosté nejen z řad muzikantů, ale
také dětský sbor ze ZŠ a MŠ Vřesina, který
na našem koncertu vystoupil již třetím
rokem. Jsme moc rádi, že koncert má u Vás
takový ohlas a každým rokem se za námi
vracíte. Ať už jenom načerpat sílu a energii
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do nastávající doby adventní, která v
dnešní době představuje spíše samý shon
spojen s přípravou na Vánoce.
Nyní jsme už zase v plném nasazení a
připravujeme se na vánoční svátky,
abychom mohli mše svaté obohatit písněmi
v doprovodu kytar, ale také každou

adventní neděli, která nás postupně
připravuje na příchod Ježíše Krista.
Na závěr Vám chceme všem popřát krásné
a pohodové svátky v kruhu těch nejbližších
a do nového roku 2020 mnoho štěstí, zdraví
a hlavně Boží požehnání po celý příští rok.
Veronika Hluchníková
za scholu Vřesina

Maminka jde s Pepíčkem poprvé do zoo. Od první chvíle, kdy tam vejdou, Pepíček nadšeně
výská: "Jéé, opička, mamí, koukej, opička!" "Ticho, Pepíčku, to je teprve paní pokladní!"

Jdou děti do ZOO a zastaví se u klece se zebrama. Paní učitelka se jich ptá:
"Děti co je to za zvířátko?"
Děti neví a paní učitelka jim napovídá. "Z", "E", "B" a Pepíček se hlásí.
"Tak povídej Pepíčku," říká učitelka.
"Zeby to byl tygl?"
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, vychází další číslo
Zpravodaje, dovolím si Vás tedy seznámit s
činností Sboru dobrovolných hasičů ve
Vřesině za druhou polovinu roku. Začali
jsme ji příznivou zprávou – podařilo se nám
získat dotaci z vyhlášeného Programu na
podporu
dobrovolných
hasičů
z
Moravskoslezského kraje. Dotací byl
podpořen třídenní pobyt mladých hasičů
v Pstruží a dále pořízení přileb jak pro
mladé hasiče, tak pro soutěžní družstvo,
základnu
na požární
útok,
hadice,
proudnice a startovací pistoli. O
prázdninách byl oddych – na konci prázdnin
jsme se podíleli tradičním občerstvením na
skvělé akci „Ukončení prázdnin“. Potěšující
bylo, že se na občerstvení obsluha
prostřídala, neleželo to jen na bedrech
několika málo jednotlivců. Opět tradičně

první školní pátek uspořádal Sbor pro
mateřskou i základní školu ukázku. Po ní se
podařilo rozšířit naše řady o několik
mladých členů. Což těší i zavazuje. Třetí
zářiový pátek (a kousek soboty) jsme byli
poctěni uspořádáním závěrečného kola
NHHL. Účastí jak soutěžících, tak diváků se
dá usoudit na zdařilou akci. Ohňostroj byl
sice menší než obvykle, ostudu jsme si
určitě netrhli. V poznámkách (ze schůze po
vyhodnocení) mám: chyběl chleba a vatra.
Tak snad to příště napravíme. Samozřejmě
jsme náležitě schůzovali, zajišťovali
nejrůznější akce i na úrovni okrsku a
okresu. Ona ta „papírová vojna“ bohužel
pronikla i mezi naše řady. Znamená to
věnovat spoustu času „papírování“, které
navenek ani není vidět a pro nezasvěcené
je to zbytečnost.
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Co nás čeká v nejbližší budoucnosti?
Prožijeme, věřím, klidné Vánoce a příchod
nového roku, pak se sejdeme 18. ledna na
maškarních radovánkách. O týden později v
neděli 26. ledna se sejdeme na výroční
valné hromadě. Tentokrát bude volební.
Bude zvolen nový výbor a revizor Sboru
dobrovolných
hasičů.
Dosavadním
funkcionářům vyjadřují velké poděkování
za celé pětileté volební období, za
vykonanou práci a hlavně obětování
spousty volného času ve prospěch nejen
SDH. Nově zvoleným funkcionářům popřeji
mnoho zdaru, trpělivosti a pevných nervu
při řádném fungování. I nadále budeme
spolupracovat se „stražáky“ z Pogrzebeńi a
zúčastňovat se jejich akcí. I v příštím roce
chceme stavět májku, důstojně oslavit
svátek našeho patrona svatého Floriána a
podpořit bratrské sbory v okolí při oslavách
výročí svých sborů. Budeme se podílet na
„Ukončení prázdnin“, 1. školní pátek
uspořádáme ukázku pro MŠ i ZŠ, 18. září

bude závěrečné kolo NHHL a 4. října
oblastní podzimní kolo celostátní hry
Plamen.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem
členům za spoustu odvedené práce,
rodičům mladých hasičů za pomoc při
dopravě na soutěže a vůbec za podporu,
našim příznivcům a sponzorům za štědrost
a přízeň, obci Vřesina za slušnou spolupráci
a podporu.
Za Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině
Vám všem, kteří dobrovolně pomáháte
druhým, jednotlivcům, skupinám a zvláště
hasičům přeje hezké a pohodové Vánoce a
do nového roku 2020 vše dobré, hlavně
zdraví a hodně energie.

Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH
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V září jsme začali s poprázdninovou
přípravou na nový ročník Hlučínské ligy
mládeže 2019/2020. Tzn. nácvik požárního
útoku s vodou, štafety dvojic a štafety 4 x
60 m. Tradiční ukázku pro MŠ a ZŠ Vřesina
jsme připravili spolu se staršími žáky,
dorostem a dvěma členy výjezdové
jednotky. Děti si prohlédly vřesinská
hasičská auta. Dále si mohly vyzkoušet
hasičský zásahový oblek, včetně helmy.
Také jsme připravili několik stanovišť, kde si
děti vyzkoušely vytrvalost, rychlost,
pohotovost. V září jsme se s družstvy
mladších a starších žáků zúčastnili tří kol
HLM, která se konala v Markvartovicích,
Dobroslavicích a Kozmicích.
V říjnu jsme se s mladými hasiči zúčastnili
podzimního kola soutěže PLAMEN, které se
tentokrát konalo v Závadě. Naše družstvo
dorostu se zúčastnilo branného závodu ve
Zlatníkách v rámci okresního kola dorostu.
Kromě branného závodu se ještě
dorostenci a dorostenky připravili na
odborný test, na který se museli pořádně
naučit celkem 100 otázek ze zdravovědy,
hasičské historie a stanov, hasičské
prevence a techniky. Po sečtení výsledků
obou disciplín jsme byli mile překvapeni –
naše smíšené družstvo zvítězilo. Kájo,
Ondřeji, obě Terky, Májo, Bořku, Honzo a
Tomáši, gratulujeme!
Po podzimních soutěžích jsme se začali
scházet v tělocvičně, kde jsme kromě
míčových her testovali děti v člunkovém
běhu, sedy – lehy, shyb. Také jsme cvičili
s medicinbaly. Trénujeme vázání pěti uzlů.
Do našeho SDH Vřesina jsme přijali pět
nových členů – studentů MŠ a ZŠ nejen z
Vřesiny, kteří posilnili kolektiv mladých
hasičů.

V listopadu se 9 starších žáků a 2 mladší
žáci zúčastnili tradiční uzlovací štafety
v Neplachovicích.
Soutěžila družstva
i jednotlivci. Naše dvě družstva se výborně
umístila na 3. a 8. místě (z 16).
V jednotlivcích se nejvíce dařilo Káji a Zuzce
(8. a 9. místo z 36 starších žáků) a Markovi
(14. místo ze 40 mladších žáků).
V prosinci naše žákovská družstva soutěžila
v dalším kole HLM v Darkovicích, kde byly
štafety MIX a uzlovací štafeta. Starší žáci se
umístili na 2. místě (z 13), mladší žáci se
umístili na 4. místě (z 13.).
Hodnocení a celkové umístění v Hlučínské
lize mládeže po podzimní části. Našim
družstvům se dařilo střídavě. Starší žáci 3x
„stáli na bedně“, mladší žáci „stáli na
bedně“ 1x.
Mladší žáci celkové 4. místo (z 13) … za
Bobrovníky, Dobroslavicemi a Závadou
Starší žáci celkové 4. místo (z 13) … za
Bobrovníky, Bohuslavicemi a Závadou
V celostátní soutěži PLAMEN jsou po
podzimním kole naši mladší žáci na 3.
místě, naši starší žáci jsou na 2. místě.
V prosinci Mikuláš, anděl a čert obdarovali
mladé hasiče dárky. Podle balíčky
vrchovatě naloženého koše to vypadalo, že
všichni mladí hasiči celý rok sekali jen
dobrotu.
S rokem 2019 se mladší žáci rozloučili na
posledním cvičení, kde byly zábavné
soutěže a hry. Starší žáci se s rokem 2019
rozloučili společným zhlédnutím filmového
představení v CineStar.
Naši celoroční činnost by nebylo možné
realizovat bez úsilí a nadšení vedoucích,
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instruktorů a dalších, kteří pomáhají. Proto
bych jim chtěla poděkovat za to, co pro
úspěšné zvládnutí fungování kolektivu
mladých hasičů ve Vřesině dělají.
Na závěr si dovolím trochu statistiky: …když
se zaměříme na žákovské a dorostenecké
víkendové aktivity v průběhu školního
roku, pak to vychází, že jsme vedoucí spolu
s dětmi kromě pravidelných pátečních
tréninků absolvovali víkendy na 16
soutěžích, 3 výletech, jedno plnění
odborek. Celkem 20 víkendů za rok 2019.

Moc děkuji hasičským řidičům a řidičce a
rodičům, kteří naše mladé hasiče vezli
bezpečně na soutěže.
Našim mladým hasičům přeji, aby jim i
v následujícím roce bylo mezi hasičskými
kamarády dobře. Aby měli chuť a elán do
všech cvičení, soutěží a výletů. Všem nám
dospělým, dětem, hasičům, nehasičům
přeji do roku 2020 pevné zdraví, pochopení
mezi generacemi, porozumění mezi lidmi s
rozdílnými názory, slušnost.
Ing. Zdeňka Smolková
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Vážení spoluobčané,
chci Vás seznámit se stavebními pracemi na
Novostavbě tělocvičny ve Vřesině, a to: od
měsíce září do prosince roku 2019.
Hotové jsou tyto práce:
- stropy nad I. a II. nadzemním podlažím
(NP)

- vyzdívky ve II. NP a dokončují se vyzdívky
v I. NP včetně hydroizolace pod zdivem
- obvodové drenáže okolo objektu podle
projektové
dokumentace,
svislé
hydroizolace, které jsou tvořeny geotextilií,
XPS polystyrénem a nopovou folií včetně
elektrorozvodů pro čerpadla havarijního
čerpání hladiny spodní vody a následná
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úprava terénu severozápadní strany u
tělocvičny

- jsou zahájeny práce na rozvodech
zdravotechnické instalaci ve II. NP

- střecha nad hrací plochou a střecha na
nižší jednostranně pultové střeše nad
zázemím
pro
tělocvičnu
(pojistná
hydroizolace, zateplení a finální PVC krytina
)

- jsou zahájeny práce na montáži rastru pro
akustický podhled

- práce na střešních souvrstvích pokračují v
klempířských pracích
- nový krov nad stávající tělocvičnou u
mateřské školky jednostranně z východní
strany až k hřebeni včetně krytiny
V současné době probíhají tyto práce:
- práce na železobetonových monolitických
vnitřních schodištích
- probíhá broušení a sanace základové
desky hrací plochy v tělocvičně
- práce na hliníkové prosklené fasádě - okna
kruhová, sendvičová a pásová, které by
měly být dokončeny v druhém až třetím
týdnu prosince 2019
- jsou zahájeny práce na instalaci
ústředního vytápění, vody a plynu v
prostorách I. podzemního podlaží ZŠ a
následně by měly tyto instalace pozvolna
pokračovat i v prostorách tělocvičny spolu
se
silnoproudou
a
slaboproudou
elektroinstalací
- instalace na vzduchotechnických
rozvodech jsou zahájeny v části rozvodů
elektroinstalací

V rámci kontrolních dnů řešíme
zabudované a nezabudované vybavení
tělocvičny.
V průběhu prací na novostavbě tělocvičny
a kontrolních dnů na stavbě řešíme vnitřní
interiér, jako je: obklad, dlažba, nášlapné
vrstvy, zástěny do soc. zařízení, šatní a
vestavěné skříně, dveřní křídla, kování aj.
Ve stávající tělocvičně došlo k havárii,
zateklo zde přes strop. Z tohoto důvodu
proběhla nutná oprava podlahy. Začátkem
roku 2020 v termínu od 02.01.20106.02.2019 by měla být položena nová
palubková podlaha a bude provedena i
nová výmalba.
Předpokládaný
termín
dokončení
novostavby tělocvičny je stanoven na
22.04.2020.
Ode dne 30.04.2019, kdy tímto dnem byl
uzavřen dodatek ke smlouvě, bylo
proinvestováno na stavbě tělocvičny 15
630 490 Kč včetně DPH (stavba, TDS,
autorský dozor, projekce…)
Závěrem si přeji, ať stavba nové tělocvičny
pokračuje bez komplikací, v souladu se
stanoveným harmonogramem, a ať se
konečná stavba líbí většině místních
obyvatel.

K vánočním svátkům a novému roku 2020, bych Vám občanům chtěl popřát, hodně zdraví,
štěstí, rodinnou pohodu a Boží požehnání.
Stanislav Boček
místostarosta obce
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Rada obce schválila:
- uzavření dodatku smlouvy o pojištění sekačky ISEKI a zastávky na ulici Na Chabovci.
- nákup pěti kusů nůžkových stanů rozměru 2,5 x 2,5m pro využití v rámci obecních a
spolkových akcí.
- uzavření smlouvy o zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Vytvoření biotopu a
úpravy vodního toku Bečva“.
- příkazní smlouvy a smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb se
společností PROENVAS s.r.o.
- uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi obcí Vřesina a Nadací ČEZ.
- zakoupení mobilního sčítače Eco counter MULTI
- cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na úpravu povrchu cyklostezky
Vřesina – Hať.
- cenovou nabídku na zpracování dendrologické inventarizace, biologických průzkumů a
posouzení.
- cenovou nabídku na řešení nasvětlení přechodu u místního hřiště z Nadace ČEZ.
- cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na přístavbu osobního výtahu pro
přepravu imobilních osob u ZŠ Vřesina.
- znění dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 15. 8. 2018 na investorsko-inženýrskou činnost
při realizaci stavby „Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy“ mezi obcí Vřesina a firmou
ČECH – ENGINEERING, a.s.
- uzavření dohody o narovnání mezi obcí Vřesina a Bc. Janem Liškou.
- zapůjčení přístroje na bezdrátové vysoušení zdiva na půl roku.
- dodatek k příkazní smlouvě o výkonu činnosti autorského dozoru mezi obcí Vřesina a
Ing. Luďkem Konečným.
- schválila uzavření dodatku k příkazní smlouvě ze dne 20. 2. 2018 s firmou BON tendr.
- zřízení online aplikace URBIDO.
- uzavření smluv o odhrnování sněhu s panem Josefem Vojáčkem a dalším dodavatelem
služby.
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Rada obce řeší:
- projektovou dokumentaci na nový hřbitov.
- rozšíření komunikací v místech pro nové stavby.
- žádosti o dotace z min. kultury, MSK, MMR, IROP.
- stavbu tělocvičny Vřesina.
- opravu povrchu ve staré tělocvičně.
- stav dopravního značení v obci.
- rozpočet obce Vřesina na rok 2020.

V minulých letech jsme všichni byli zvyklí
využívat služby společnosti OZO Ostrava
velkoobjemové kontejnery, které v naší
obci byly po několik dní. Bohužel však
společnost ustupuje od tohoto způsobu
svozu a v příštím roce v naší obci, stejně
jako ve všech okolních, proběhnou opět
dva svozy velkoobjemového odpadu, ale
budou probíhat pouze v sobotu 28. 3. 2020

v době od 12 do 15 hodin a druhý proběhne
na podzim 5. 9 2020 od 8 do 11 hodin.
V dané době budou u obecního úřadu
přistaveny auta tzv. žrouti a pracovníci
budou odpad nahazovat rovnou na ně. Po
uplynutí dané doby auta odjedou a další
odpad nebude možné u obecního úřadu
skladovat. Na danou situaci si budeme
muset zvyknout, ale věřím, že vše bude
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probíhat bez větších problémů a nový
způsob odvozu odpadu bude i pro nás dosti
komfortní a budeme s ním spokojení.
A ještě jedna informace od společnosti OZO
Ostrava: V roce 2020 se nebudou zvedat
ceny svozu odpadů.

Drazí spoluobčané a spoluobčanky,
je mi milou povinností Vás seznámit
s kulturním programem naší obce Vřesina,
který proběhl v druhé polovině roku 2019.
Konec prázdnin jsme již tradičně oslavili
zábavným
odpolednem
s názvem
„Ukončení prázdnin aneb Vřesina se baví“,
která sklidila velký úspěch nejen u
Vřesiňanů, ale i u lidí z širokého okolí.
V tomto sluncem zalitém dni jste společně
s námi byli svědky již od začátku
vydařeného programu, který otevírala
dechová kapela Hlučíňanka. Nesměly
chybět ani místní organizace, proto
následovalo taneční vystoupení skupiny
Vřes a celou sekci vřesinských rodáků

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Bohuslava
Krupová
starostka obce

zakončila kapela Pozdní sběr. K vidění byla
ukázka bojového umění Krav maga,
komediální vystoupení skupiny STAND UP a
v pozdějších hodinách následovala kapela
Ajdontker. Vyvrcholením celé akce byl
Jakub Děkan se svou kapelou. V průběhu
dne jste mohli vidět ukázky denního chleba
záchranných složek, kdy se Vám představili
drážní hasiči z Ostravy, místní výjezdní
složka dobrovolných hasičů ve Vřesině a
také policie ČR. Mezi své ukázky mimo jiné
zařadili vyprošťování posádky ze dvou
hořících aut.
Druhou říjnovou sobotu, jak je řada z Vás již
zvyklá, se uskutečnil již 13. ročník oblíbené
Vřesinsko-Hlučínské šlápoty. Tento rok
byla opět pro Vás připravená nová trasa
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z Hlučína přes Darkovičky, Darkovice až do
Vřesiny, kde se turisté společně opět
setkali ve sportovním areálu TJ Vřesina.
Tento rok se do historie VřesinskoHlučínské šlápoty zapíše jako první ročník,
kdy počasí bylo nadmíru nepříznivé. I přes
tento rozmar deště a nízkých teplot se však
našli tací, kteří si tuto krásnou procházku
z Hlučína do Vřesiny nenechali ujít. Na
všechny účastníky v cíli čekalo občerstvení
a teplo ohně.
Na konci měsíce října jsme pro Vás
připravili ještě jednu odpočinkovou akci Jiřinkovou zábavu. Tento ročník jsme pojali
trochu netradičně, a to tématem „Black
and White“. Je mi milou povinností ještě
jednou poděkovat všem zúčastněným, že
přišli podle daného dress codu v černých či
bílých šatech, čímž přispěli k vydařené
atmosféře bálu. Celým večerem až do
brzkých ranních hodin nás provázela kapela
Hadr a k občerstvení si účastníci mohli
zakoupit laskominy v tamějším pekle.
V listopadu jsme společně vítali nové
přírůstky do naší obce. Stali se jimi 3
děvčátka a 9 chlapců, kteří byli jak se patří
do naší vesnice přivítáni. K tomuto
slavnostnímu aktu jim zahráli a zazpívali
žáci místní základní školy. Od obce pak
dostali malý finanční dar, pamětní list a
maminkám byla předána kytička. Všem
těmto dětem ještě jednou přejeme krásné
dětství v naši obci, mnoho lásky, radosti a
úspěchu.

Kamplu u Vánočního stromu, kde si
společně se všemi občany zazpíváme
koledy a zahřejeme se výborným svařákem.
Přijďte společně se svými blízkými oslavit
pohodu a pokoj vánočních svátků a nasát
atmosféru společně se svými sousedy.
Rok 2019 byl opravdu plodný a prožili jsme
jej jaksepatří. Již teď se těšíme na vaši
přízeň v následujícím roce 2020. Tento rok
je velice významný pro každého z nás,
jelikož naše milovaná obec Vřesina bude
slavit výročí 750 let své existence. Můžete
se tedy těšit na akce, besedy a události
spojené s tímto jubileem a hlavní oslavy
proběhnou v rámci akce „Ukončení
prázdnin aneb Vřesina slaví“.
Vážení a milí občané Vřesiny, dovolte mi na
závěr poděkovat všem složkám, které
s námi vždy ochotně spolupracují a realizují
události ve Vřesině, děkuji radě i
zastupitelům obce za jejich podporu v naší
činnosti a v neposlední řadě děkuji Vám
všem, kteří nám svou přízeň ukazujete
pokaždé, když se společně sejdeme a
tvoříme kulturu v naší obci.

Celá kulturní komise Vám přeje klidné a
požehnané prožití svátků vánočních a
pohodový vstup do jubilejního roku 2020.
Za kulturní komisi Lucie Pašková.

V měsíci prosinci se na poslední setkání
v roce 2019 budeme těšit již tradičně na
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