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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a tak mi dovolte se za tím uplynulým rokem poohlédnout. Letos jsme šli
k volebním urnám 2x, před těmi místními volbami vyšel Zpravodaj, ve kterém bylo krátké
shrnutí celého 4-letého volebního období. Převážně v tomto Zpravodaji panovala čísla a jiné
údaje, příležitost nedostali naší tradiční přispívatelé – složky a organizace, aby se pochlubily
celoroční činností.
Celý letošní rok byl ve znamení 740 let první písemné zmínky o naší obci. Toto výročí bylo
připomínáno při každé vhodné příležitosti. Byla zpracována kniha o historii Vřesiny manžely
Vilémem a Magdou Plačkovými z Opavy. Knihu se podařilo vydat koncem prázdnin
k příležitosti hlavních oslav výročí. Kulturní komise zorganizovala důstojnou oslavu (také
jako ukončení prázdnin) za významného přispění sponzora. Nenahraditelnou roli měly i
společenské složky obce, které se dokonale postaraly o občerstvení a uspokojení Vašich
chuťových smyslů. Myslím, že to byla nádherná akce, která plně nahradí v některých
okolních obcích rozšířený štrasenfest. Ale pojďme popořádku.
V únoru byla dokončena a předána Rekonstrukce sportovního areálu, v dubnu vypracována
závěrečná zpráva, v květnu byl areál za účasti hostů slavnostně otevřen. Koncem května
zorganizoval místní nadšenec mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků –Junior Cup 2010.
Koncem června se vrátilo do areálu tradiční klání 3 konců. Poprvé za umělého osvětlení
uspořádali v červenci volejbalisté noční turnaj. Areál je tak již plně využíván. Dodnes není
Úřadem Regionální rady proplacena poslední částka (2,2 mil. Kč). Tato chybějící částka nám
komplikuje financování jiných investic.
V září se „rozjela“ oprava hlavního chodníku na hřbitově. Zakázku vysoutěžila firma Davida
Harasima. Tato akce je dotačně podpořena přes MAS Hlučínsko. Po zahájení prací na
rekonstrukci hlavního chodníku se ukázalo nanejvýš vhodné sjednotit povrch chodníků mezi
hroby, aby se v budoucnu nemuselo jezdit po opraveném chodníku – mohl by se poškodit.
Také oproti původnímu záměru jsme rozšířili rozsah opravy hlavního chodníku – až za
pomník padlých I. a II. sv. války a také jsme zavedli vodu na druhý konec hřbitova současně
s odvodněním čela chodníků. Problémem bylo vyřešit začátek hřbitova od kostela. Na jedné
straně byly hroby „v luftě“, na druhé straně byly utopené. V průběhu oprav byly ty hroby
„hrozné“, ve výsledku snad jde o přijatelný kompromis. Delší praxe také ukáže, zda se
osvědčí šikmina místo skupin schodů. Na jaře zbývá osadit úplně novou část hřbitova –
jihovýchodní roh – zelení. Minulý týden obec podepsala smlouvu o dotaci, ze které vyplývá,
že 585 tis. Kč by mělo být vyúčtováno v 2. polovině příštího roku. Ihned, jak dovolí počasí,
dojde k vybudování 2 příčných chodníků na novější části hřbitova – u „márnice“ a vytýčení
nových hrobových míst. Obec bude důsledněji vyžadovat dodržování hřbitovního řádu a
zejména podepsaných nájemních smluv – před započetím prací ohlášení úřadu a dodržení
vnějších rozměrů hrobu.
V polovině srpna byla vyhodnocena soutěž na rekonstrukci VO. Vyhrála místní firma
Romana Pískaly. V průběhu realizace se ukázala potřeba posílit osvětlení v některých úsecích
na každý sloup. Po zkušebním provozu tak budou minulostí tmavé noci po silnějším větru –
vedení holými dráty je nahrazeno izolovaným kabelem. Taktéž tato akce je za přispění dotace
z Moravskoslezského kraje a bude vyúčtována v průběhu ledna.
Přínosná je iniciativa vytvořit centrum pro malé děti od 1 do 5 let. Příspěvek je na jiném místě
tohoto Zpravodaje. Přestože se jedná o soukromou záležitost, pomůže částečně řešit akutní
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nedostatek míst v mateřské škole. S narůstajícím počtem obyvatel čeká obec zvýšení kapacity
jako systémová záležitost.
V současné době probíhá soutěž na projekční práce komunikací. Jedná se o nový chodník
před školou, rekonstrukce ulice U Sadu vč. odvodnění v dolní části, ulice Ovocná vč.
rozšíření části za p. Válkem, oprava ulice Větrná. Obec znovu urgovala komplexní
pozemkové úpravy s přednostním zařazením protipovodňových opatření.
Čím dál potřebnější se jeví pořízení kamerového systému v obci. Po sérii nájezdů
podvodníků, kterým se podařilo vylákat z důvěřivé osoby větší obnos peněz se dokonce
vyskytl pokus nalákat dítě do auta. Kamerový systém jistě nevyřeší tyto a podobné případy,
ale může pomoci k odhalení nešvárů či trestné činnosti.
Na začátku jsem vzpomněl volby. Pro naši obec měly mnohem větší význam ty druhé volby
do obecního zastupitelstva. Letošní klání mi připadalo vyhrocenější než obvykle. V některých
okolních i vzdálenějších obcích tomu ale bylo podobně. Jak volby u nás dopadly, už dávno
víte. Přestože 2 sdružení nezávislých kandidátů získala v počtu mandátů většinu
v zastupitelstvu, rada je obohacena o další seskupení – KDU–ČSL. Za uplynulé volební
období děkuji všem zastupitelům a hlavně radě a kulturní komisi za odvedenou práci.
Novému zastupitelstvu přeji, aby drželo více za jeden provaz. Každý zastupitel nechť si
uvědomí, že Vy – spoluobčané jste mu nedali hlas k tomu, aby věnoval úsilí svému
zviditelnění. Určitě se lépe pracuje v atmosféře důvěry, bez zbytečného podezřívání.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám všem za celoroční činnost ve prospěch spoluobčanů.
Děkuji zastupitelstvu, radě, místostarostovi, zaměstnancům OÚ. Děkuji vedení a
zaměstnancům školy a školky, farnímu společenství včele s naším milým panem farářem.
Děkuji všem spolkům a zájmovým organizacím za vzornou reprezentaci Vřesiny, za činnost
zejména ve prospěch mládeže. Děkuji také všem firmám, sponzorům a příznivcům.
Přeji Vám všem, abyste užili výjimečné atmosféry Vánoc a přenesli ji spolu s pevným
zdravím, štěstím, Božím požehnáním a pohodou do nového roku

Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce

Drazí farníci a všichni občané naší Vřesiny,
přeji Vám požehnané a pokojné Vánoce a láskyplný celý NR 2011. Jsem vděčný za to, že
opět mohu mezi Vámi prožívat Narození Ježíše Krista a podělit se o Boží lásku, která se nám
každodenně dává. Ježíš, náš Vykupitel, střed dějin a splnění všech našich přání, je pro nás
pramenem nekonečné Boží dobroty.
Modlím se za Vás, aby Ježíš prozářil svou přítomností Vaše domovy a neustále Vás provázel
svým požehnáním.
Děkuji za vše, moji drazí, čím jste letos štědře přispěli na rekonstrukci interiéru našeho
kostela. Především obecnímu úřadu, panu starostovi, radě a zastupitelům za finanční dotaci ve
výši 300 tisíc Kč. Děkuji za dobrou spolupráci všem složkám v obci, školám i všem dárcům.
Váš P. Václav, farář
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Křty 2010:

Matěj Plaček, Miroslav Pavel Kruhaj, Valérie Vendula Gajdová, Veronika
Stuchlíková,Vladimír Jan Kotzur, Adam Krupa, Štěpán Ohřál, Amálie
Pacurová, Karolína Anna Vitásková, Lucie Magdaléna Mrkvová, Zuzana
Červenková.
Svatby 2010: Václav Mrkva a Lenka r. Valová, Zbyněk Pudich a Jana r. Boudová, Zbyněk
Větříšek a Markéta r. Dudová, Marek Stuchlík a Pavla r. Sonnková.
Pohřby 2010: Horst Vítek, Hedvika Fichnová, Vilém Kufka, Anna Nevřelová, Marie
Stuchlíková, Marie Tománková, Josef Hercog, Bernard Vilkus, Helena
Janošová, Alois Kotzur, Jarmila Válková, Klára Bečicová.

Rekapitulace vybraných výdajů a získaných dotací v roce 2010
Náklady na investiční akce:
Rekonstrukce VO
Rekonstrukce hřbitova
Septik s biofiltrem
Klidová zóna – hřiště
Dětské hřiště
Rekonstrukce sportovního areálu
Územní plán

966.276,-Kč
654.818,-Kč
231.864,-Kč
53.550,-Kč
403.533,-Kč
5.851.284,-Kč
606.800,-Kč

Náklady na opravy:
Opravy komunikací
Opravy a udržování – kanalizace
Opravy a udržování,vodné,PHM – TJ, koupaliště
Opravy VO

234.130,-Kč
7.650,-Kč
185.478,-Kč
17.822,-Kč

Další výdaje:
Dopravní obslužnost
Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpadů OZO
Vzhled obce a veřej.zeleň-terén.úpravy,sečení
Vakcinace psů
Příspěvek na dojíždějící žáky a stravné
Příspěvek (dotace) ZŠ

158.565,-Kč
116.004,-Kč
89.704,-Kč
652.318,-Kč
171.115,-Kč
8.120,-Kč
397.560,-Kč
1.000.000,-Kč

Získané dotace v roce 2010:
Neinvestiční dotace ze SR – Územní plán
Úřad práce
Neinvestiční dotace od kraje – SDH
Rekonstrukce sport.areálu, reg.rada
Dotace celkem:

558.110,-Kč
637.501,-Kč
8.800,-Kč
4.154.005,-Kč
5.358.416,-Kč

Příslíbené dotace
Veřejné osvětlení – dotace od kraje
Hřbitov-MAS Hlučínsko
Rekonstrukce sport.areálu,ROP

600.000,-Kč
585.000,-Kč
2.200.000,-Kč
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Činnost kulturní komise ve Vřesině za rok 2010
Práce kulturní komise v roce 2010 navazovala na činnosti v uplynulých letech. Celý tento
rok se nesl v duchu oslav 740 let první zmínky o obci. V lednu se uskutečnil novoroční
koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava v místním kostele sv. Viléma. Velmi
komplikovaná povětrnostní situace-sněhová kalamita měla za následek malou účast
posluchačů, ale přesto atmosféra koncertu byla skvělá. Březen se nesl v duchu korálkového
kursu, který účastnice naučil novým technikám výroby korálků. Květen byl měsícem
slavnostního otevření sportovního areálu. Byly jsme nápomocny v přípravách a průběhu
oslav.
Oslavovalo se i v dalším týdnu, kdy proběhl tradiční Den matek s bohatým kulturním
programem. V jeho průběhu byla uvedena do života i kniha místního rodáka.
Oslavy 740 let první zmínky o obci vyvrcholily v posledních srpnových dnech, kdy vedení
obce ve spolupráci s kulturní komisí a aktivními složkami obce připravili pro občany a hosty
obce veselici s bohatým programem. Celý program byl připraven tak, aby potěšil všechny
věkové kategorie. Od klaunů, skákacího hradu a soutěží pro děti až po místní mažoretky,
Havaj kluky, hostující mažoretky babičky ( zaznamenány jsou i Guinessově knize rekordů),
cimbálovou muziku a vystoupení Prozatímního orchestru V. Figara. A jak je na správné
veselici třeba - bylo připraveno také bohaté občerstvení, které zajistily místní dobrovolné
složky. V rámci celé akce byla představena kniha o historii obce. Druhý den proběhla
slavnostní mše svatá v místním kostele. Měsíc říjen se nesl v duchu tradičního pochodu
Hlučínsko-Vřesinké šlápoty. Za přispění členů turistického klubu byla připravena pěkná
nenáročná trasa zpestřená návštěvou bunkru, který udržují místní mladí nadšenci. Závěr akce
byl v místní restauraci, kde bylo připraveno občerstvení, tombola a hudební bonbónek. O
oblíbenosti této akce svědčí i rekordní účast 329 účastníků. Že se v naší obci líbí i mladým
rodinám svědčí i počet nových občánků při jejich přivítání. Z loňského roku jsou 3 děti a letos
již 16. Celkově 10 děvčat a 9 chlapců. I měsíc prosinec bude završen tradiční akcí jako je
Štěpánské koledování.
Po celý rok členky komise navštěvovaly jubilanty z řad našich spoluobčanů. Bylo nám ctí, že
jsme mohly být gratulanty u 25 žen a 11 mužů.
Naše celoroční práce, snaha připravit pěkné akce by nebyla možná bez perfektní spolupráce a
podpory ze strany vedení obce, velké pomoci pracovníků obce a velké nezištné pomoci členů
našich místních spolků, našich spoluobčanů a zároveň i sponzorům. Všem velmi děkujeme.
V neposlední řadě chci velmi poděkovat všem členkám kulturní komise za skvělou práci
v komisi po celou dobu našeho působení.
Za kulturní komisi J. Teichmannová
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ZŠ Vřesina ve školním roce 2010/2011
Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje naši školu 64 dětí. V 1. třídě je 9 žáků, ve 2.
a 3. třídě 24 žáků, ve 4. třídě 16 žáků a v 5. třídě 15 žáků. Do ranní školní družiny je
přihlášeno 15 dětí, do odpolední družiny 30 dětí. Jako nepovinný předmět se vyučuje
náboženství, z 1. – 5. třídy se účastní této výuky 32 žáků. Po vyučování mají děti možnost
pracovat ve školních kroužcích: florbal, míčové hry, keramický, flétna, divadelní, jazyka
anglického, mažoretky, hip,hop, aerobik hrou pro děti. Kromě toho, že ve škole vzděláváme
žáky podle školního vzdělávacího programu „Škola porozumění“, se snažíme pro ně připravit
akce, které mají zejména výchovný charakter a jsou různorodého zaměření.
Od tohoto školního roku je do vzdělávacích programů škol zařazena etická výchova,
proto jsme do našeho celoročního plánu práce zařadili akce zaměřené také na tuto výchovu.
V září se uskutečnil projektový den „Rytíř třídy“ a jím byla odstartovaná celoroční školní
soutěž všech tříd. Žáci si stanovili kritéria hodnocení chování a školní práce, která jsou
v každé třídě na konci měsíce vyhodnocena.
Další výchovnou akcí byla ukázka činnosti SDH Vřesina s besedou o požární
prevenci, ochraně. Vše bylo doplněno předvedením a prohlídkou požárního auta, hasičské
techniky, výstroje a informacemi o činnosti hasičů ve Vřesině, o jejich úspěších v soutěžích.
Žáci si mohli na stanovištích vyzkoušet svoji zručnost a obratnost.
Také zástupci oddílu Junák Vřesina přišli k nám do školy, aby žáky informovali o své
činnosti. Beseda s dětmi byla doplněna o celou řadu soutěží, her, ukázek fotografií z akcí
Junáka a odpovědí na mnoho dotazů.
Prevencí sociálně patologických jevů jsme se zabývali velmi intenzivně v minulých
letech. Letos jsme pozvali do školy Divadlo KK, které dětem zahrálo Duhovou pohádku
plnou poučení a postupů řešení možných vzniklých situací.
V říjnu jsme se věnovali environmentální výchově. Uskutečnila se vycházka do lesa
s členem Chovatelů drobného zvířectva Vřesina panem Vilémem Kufkou. Děti si prohlédly
posed, krmelec pro zvěř a dověděly se, čím v zimě zvířata přikrmovat, jak se v lese chovat, a
která zvířata v okolí Vřesiny žijí. Také si prohlédly vysazené stromky a vyslechly výklad o
jejich pěstování a ochraně proti okusu žvěří.
V období konání komunálních voleb se ve škole uskutečnil projektový den „Naše
obec“. Žáci se zamýšleli nad tím, co se jim v naší obci líbí, co jim zde chybí a co by tady
chtěli mít. Ti nejstarší se dokonce rozdělili do skupinek (volebních stran) a snažili se svým
programem získat občany (spolužáky) pro svůj záměr. Během tohoto dne vzniklo mnoho
slohových a výtvarných prací, které byly vystaveny na OÚ Vřesina.
Na konci listopadu se konal třetí projektový den „Úvod do adventu, školní vánoční
strom“. Žáci vyhledávali, četli, zjišťovali informace týkající se období adventu, vyráběli
ozdoby na stromek před školou a pěkně si ho ozdobili.
I na 2. pololetí školního roku mají pedagogičtí pracovníci školy připraveno pro žáky
mnoho podobných akcí zaměřených na prevenci, zdravovědu, dopravní, ekologickou,
environmentální a etickou výchovu.
Mgr. Eliška Krátká, ředitelka školy
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Školní soutěž Můj vánoční anděl
V listopadu vyhlásila naše škola výtvarnou soutěž Můj vánoční anděl, ve které mohli žáci
libovolnou technikou z různých materiálů vyrobit sami nebo s rodiči vánočního andílka.
Do soutěže se přihlásilo 38 žáků. Andílci byli vystaveni v době Vánoční besídky pro
rodiče 14.12. 2010 v koridoru tělocvičny a po pestrém programu besídky proběhlo vyhlášení
vítězů soutěže. Z každé třídy byl vybrán 1 andílek a soutěžící odměněn plyšovou hračkou a
ostatní sladkou odměnou. 1. třída – M. Mamula, 2. třída – D. Meislová, 3. třída – E.
Vilášková, 4. třída – M. Kotzurová, 5. třída – R. Vilkusová. Odměny věnovalo sdružení
rodičů KRAS. Nyní mohou andílci zdobit jejich domovy a přispět k pěkné atmosféře Vánoc.
Mgr. Vojáčková Věra

Činnost KRASu v roce 2010
Rok 2010 byl pro Sdružení rodičů KRAS ( Klub Rodičů A Sponzorů ) při ZŠ ve Vřesině
rokem velkých změn v oblasti členů. Na konci školního roku 2009/2010 jsme se rozloučili
se čtyřmi našimi dlouholetými členkami, protože jejich děti nastoupily od září na jinou
školu. Jsou to: paní Michalíková, paní Jindrová, paní Dudová a paní Fulnečková. Rádi
bychom jim touto cestou ještě jednou poděkovali za jejich práci a za spoustu času, který
věnovaly přípravám akcí pro naše děti.
V září jsme zase naopak přivítali členy nové. Momentálně má tedy KRAS 16 členů,
novou předsedkyní je Barbora Sebralová, jednatelkou Hana Fojtíková a pokladníkem
zůstává Hana Obrusníková.
V následujících řádcích se dostáváme k činnosti KRASu v roce 2010:
Večírek rodičů, učitelů a přátel školy proběhl 6. února 2010, opět jsme zajistili teplou
večeři, hudbu, tombolu, do které přispívají rodiče i sponzoři.
Dětský maškarní karneval proběhl o týden později 14. února 2010. Tentokrát
v čertovském stylu. Děti si zasoutěžily v maskách, byla zajímavá tombola i posezení
v bufetu.
V březnu jsme ke Dni učitelů poděkovali našim pedagogům za jejich práci a obětavost a
předali kytičky za všechny rodiče.
5. června 2010 jsme zorganizovali na výletišti Den dětí na téma „Cesta kolem světa“. Pro
děti byla připravena stanoviště z různých koutů světa. Děti mohly navštívit např.
Nizozemí, Mexiko, Rusko, Egypt, Havaj, Kanadu a další. Nechyběla ani tombola, hudba,
občerstvení a pro děti sladké překvapení. Počasí bylo příjemné a všichni se bavili.
Jako bonus k dětskému dni jsme na konci června na celé dopoledne dětem objednali před
školu skákací hrad.
Na konec školního roku jsme zakoupili knihy jako odměny pro šikovné děti a pro
odcházející žáky 5. tříd tradiční upomínkové keramické zvonečky, přispíváme také na
nákup školních pomůcek, knih, časopisů, na jízdné žáků na soutěže.
28. 8. 2010 jsme se zapojili do Oslav 740 let obce Vřesina. Měli jsme na starost jeden ze
stánků, kde se prodávalo občerstvení.
Zpravodaj obce Vřesina
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Také letos jsme dětem připravili Mikulášskou nadílku. Do školy i školky zavítal 6.
prosince 2010 Mikuláš s andělem a čertem a nezapomněl ani na dárečky.
V příštím roce 2011 pro Vás připravujeme tradiční akce, např. 5. 2. 2011 jsou rodiče i
ostatní příznivci zváni na Ples rodičů, v únoru 2011 bude také Dětský maškarní ples a
v červnu nezapomeneme na Den dětí.
Bez podpory a spolupráce všech, kdo nám pomáhají a přispívají k obohacení života našich
dětí svými dobrými nápady, nevšední ochotou, obětavostí, štědrostí a vstřícností by se
žádná z těchto akcí nikdy neuskutečnila.
A proto mi dovolte, abych Vám všem upřímně poděkovala, popřála klidné a pohodové
Vánoce a do nového roku 2011 hlavně pevné zdraví.
Hana Fojtíková, jednatelka KRAS

– denní centrum pro děti od 1 do 5 let
1.11.2010 na ulici Ovocná 2 ve Vřesině zahájilo provoz soukromé centrum pro
malé děti. Myšlenka vytvořit zařízení tohoto typu vznikla na základě průzkumu
obsazenosti mateřských škol v regionu a požadavku rodičů malých dětí, kteří se
potřebují co nejdříve vrátit do zaměstnání, studují či mají střídavou pracovní
dobu. Inspirace pochází z Nizozemí a od partnerského centra Vesněnka v Brně.
Centrum umožňuje dětem nepravidelnou docházku- dopolední, odpolední,
celodenní, dle domluvy a možnosti dané chodem zařízení i potřebný spánkový
režim.
Provoz je celoroční pondělí – pátek od 6.30 do 19.00 i o prázdninách.
Kapacita centra je v každém okamžiku maximálně 11 dětí, o které se vždy
starají dvě kvalifikované chůvy. V centru se nevaří, děti sní jídlo přinesené
z domu. Chůva jídlo ohřeje a naservíruje, dítě tak jí stravu, na kterou je zvyklé,
což je vhodné u malých dětí či alergiků. Centrum zajišťuje režim v souladu se
zdravým životním stylem, maximum činností je na čerstvém vzduchu na prostorné
zahradě. Podporujeme individuální přístup k dítěti v útulném a příjemném
rodinném prostředí tak, aby se dětem v centru líbilo a pomalu si zvykaly na
kolektiv.
Vznik centra Paleček umožnilo obhájení Projektu EU, který od počátku podpořilo
vedení obce Vřesina, Sdružení obcí Hlučínska, Sociální odbor města Hlučína a
další.
Finanční podpora získaná z Evropské unie na dobu 3 let je určena na nákup
nezbytného zařízení centra a zajištění základních provozních nákladů. Díky tomu
je cena za pobyt dítěte v centru pouze 30,-/hod a zůstane stejná po dobu 3 let.
Po 2 měsících provozu je v centru zapsáno již 22 dětí ve věku od 1 do 3,5 let
s různou docházkou a stále přibývají. Děti mohou být přijaty kdykoli během roku
Zpravodaj obce Vřesina
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( info na www.palecekvresina.cz). Těší nás pozitivní hodnocení naší práce od
rodičů i dětí.
Děkuji tímto všem, kdo se jakkoli podíleli na vzniku centra a podporují jeho další
rozvoj.
Ing.Karla Jindrová
ředitelka Palečka
Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.

Skautský oddíl Vřesina v roce 2010
Skautský oddíl Vřesina oslavil letos v prosinci 9 let od svého založení.
Členové oddílu se scházejí pravidelně na družinových schůzkách
v klubovně, která se stále nachází ve sklepních prostorách bytovky na
Ovocné ulici. Starší členové a vedoucí se snaží naučit děti různým
dovednostem, nejen skautským, ale i zkušenostem k budoucímu životu. Za
dobrého počasí vyrážíme do přírody a přes rok pořádáme jednodenní nebo
víkendové akce. Skautský oddíl se snaží i pomáhat, a proto se účastní
sociálně – prospěšných akcí. Každoročně pořádáme skautský tábor, který se
koná o prázdninách a ukončuje skautský rok.
Od září 2010 se družinové schůzky konají pouze v pondělí od 16:30, z důvodu vytíženosti
studujících vedoucích. Na vedení schůzek se podílejí Lucie Pašková, Rudolf Křižák a Andrea
Seidlerová.
Tímto, bych ráda pozvala všechny děti na některou ze schůzek, aby si mohli vyzkoušet, co to
ten skaut vůbec je.
Starší roveři a rangers (děti na 15 let) se scházejí nepravidelně a především na různých akcích.
Další informace o nás najdete na internetových stránkách:
http://skauti-vresina.webnode.cz/
Tradiční akce pořádané oddílem:
Tříkrálová sbírka
Skautský oddíl se snaží i pomáhat a Tříkrálová sbírka se už stala v naší obci samozřejmostí.
Vždy jednu sobotu v lednu navštěvujeme obyvatele Vřesiny se zapečetěnými kasičkami, do
kterých se snažíme vykoledovat co nejvíce peněz. Tyto peníze jsou pak použity pro potřeby
charity a lidí, kteří je potřebují. Více informací o Tříkrálové sbírce můžete získat na webu:
www.trikralovasbirka.cz.
Kapka naděje
Každoročně se naši starší členové zapojují do akce Kapka, pořádané nadací pro transplantaci
kostní dřeně. Celý den stráví na čerpací stanici, kde řidičům nabízejí umytí předního okna.
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Tato akce je mezi skauty velmi populární, jelikož při ní zažijí mnoho vtipných situací (např.
když musí umýt okno bagru či nákladního automobilu).
Letní skautský tábor
Jako každý rok se mohly děti účastnit letního skautského tábora, který byl inspirován
Olympijskými hrami. Táboru se účastnilo 20 dětí. Vedení oddílu bude od ledna 2011
organizovat další tábor. Pokud vaše dítě bude mít zájem se ho účastnit, sledujte internetové
stránky našeho oddílu nebo nástěnku u kostela. Na všechny se budeme těšit.
Nábor v místní škole
I letos jsme na začátku září prezentovali skautskou činnost v místní škole. Dětem jsme
povyprávěli o Junáku, o skautských akcích, ukázali několik fotek a samozřejmě zahráli
několik her. Tímto náborem jsme pozvaly všechny děti na naši družinovou schůzku.
Útek z Alkatrazu
Na podzim se členové oddílu mohli zúčastnit útěku z Alkatrazu. Děti měly za úkol utéct
z velmi hlídaného vězení, což se jim nakonec povedlo. Nejen, že utíkali před hlídači, ale měli
za úkol uklidit hrad Starý Jičín.
Betlémské světlo
Do České republiky několik dnů před Vánoci dorazí Betlémské světlo, které si tradičně
vyzvedneme v Ostravě a budeme uchovávat v několika lampičkách. Na Štědrý den jej
rozneseme do Vašich domovů.
Na jaře tohoto roku se naši rádcové Rudolf Križák a Andrea Seidlerová, zúčastnili
radcovského kurzu, kterým jim přinesl mnoho nových informací a zkušeností.
V tomto roce se po skoro 9 letech vyměnilo vedení skautského oddílu. Kritýna Flunečková
(Zevelová) opustila funkci hlavního vedoucího oddílu. Tímto bychom jí chtěli všichni
poděkovat za její čas obětovaný úplně cizím dětem, které si ji postupem času velmi oblíbili,
stejně jako ona je. Za dobu, co náš oddíl funguje, se v něm vystřídalo mnoho dětí, některým
skautská činnost nepřirostla k srdci, ale někteří našli ve skautu smysl života. Ještě jednou jí
děkujeme, že skautský oddíl založila a my dosavadní členové jsme se mohli stát skauty.
Doufáme, že skautský oddíl bude fungovat dál a další děti v něm najdou nové kamarády a
zkušenosti. Ještě bych chtěla poděkovat ostatním skautům, kteří se podílejí na organizaci a
vedení našeho oddílu. Velký dík patří Lucii Paškové, Davidu Paškovi, Rudolfovi Křižákovi,
Andrei Seidlerové a všem ostatním, kteří podporují skauting.
Za skautský oddíl Vřesina, Kristina Bialasová

Všem lidem dobré vůle přejeme
požehnané Vánoční svátky,
plné radosti a pohody.
Do nového roku pevní zdraví a štěstí.
13. oddíl Vřesina
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Činnost klubu seniorů za rok 2010
Za dobu svého trvání má naše činnost svůj ustálený a osvědčený systém. Pravidelně 1x
měsíčně se scházíme – tento rok to bylo každou poslední středu v měsíci. Rok 2010 byl pro
nás významný tím, že byl rokem 10. výročí trvání našeho klubu.
 V měsíci lednu jsme se sešli na slavnostním setkání u příležitosti zahájení nového
roku. Připili jsme si na zdraví a nastínili program pro celý rok.
 Únor – konal se ples.
 Březen – slavnostní posezení u příležitosti 10. výročí založení našeho klubu, spojené
s pohoštěním a kulturním programem. Při této příležitosti jsme zhodnotili naši činnost
za uplynulých 10 let.
 Duben – pravidelné setkání, běžný program.
 Květen – slavnostní oslava Dne matek – kulturní program nám zajistily děti mateřské
školy.
 Červen – zájezd do Lednice a Strážnice.
 Červenec – jako každoročně jsme uspořádali slavnostní oběd (v neděli 25.7.).
 Srpen – pravidelné setkání, běžný program.
 Září – zájezd na sv. Hostýn.
 Říjen – pravidelné setkání, běžný program.
 Listopad – posezení s pohoštěním (grilovaná kolena).
 Prosinec – 15.12. vánoční besídka s kulturním programem.
Těchto akcí se účastní všichni členové. Pak jsou ještě další aktivity, kterými se prezentuje jen
několik našich členů, lépe řečeno členek. Jsou to: Hříbková Brünhilda, Stočková Helena,
Kufková Charlotta a Kubenková Anna. Jedná se o vystupování na veřejnosti s nacvičenými
scénkami. V tomto roce se jednalo konkrétně o vystoupení:
• na letních Hlučínských slavnostech v červenci
• na pohodovém večeru s Janou Schlossárkovou, (2x) v Hlučíně
• u příležitosti 90. výročí připojení Hlučínska k ČR na slavnostním zasedání v sále KD
v Hlučíně (Stotzková s vnučkou Aničkou)
• v zámku Dolní Benešov na akci pohodový večer s Janou Schlossárkovou
• v zámku Kravaře – program pro veřejnost
• v Bobrovníkách – na pozvání tamního klubu seniorů
• na akci „Kluby klubům“, které organizuje KD Hlučín
Taktéž jsme se prezentovali u příležitosti oslav 740 let Vřesiny (prodej koláčů, zákusků a
kávy).
Po celý rok rovněž pracoval náš 7 členný výbor, který se schází před každým našim setkáním
a před každou plánovanou akcí.
Jak je zřejmé z výše uvedeného výčtu, naše činnost je bohatá a rozmanitá, snažíme se
zpříjemnit si život a pobavit se. Doufejme, že nám bude sloužit zdraví, aby tomu tak bylo i
v budoucnu.
Poděkování patří představitelům naší obce za to, že nám k naší činnosti vytvářejí předpoklady
poskytováním prostor pro naše setkání a aktivity i finančním příspěvkem.
Za klub seniorů:
Hříbková Brünhilda
předsedkyně
Zpravodaj obce Vřesina
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Činnost jednoty Orla Vřesina za rok 2010
Jednota Orel Vřesina je sice menší organizace, ale zúčastňuje se mnoha různých aktivit. Jedná
se většinou o akce sportovního i duchovního charakteru.
Z kraje roku jsme uspořádali pro členy ale také nečleny Orla závody na kolečkových bruslích,
které byly doprovázeny regionální televizí. Pro soutěžící byly připravené hodnotné ceny a
občerstvení.
Dále jsme pro naše občany uspořádali stavění máje, o měsíc později se konalo také jeho
kácení. Myslíme si, že se všem tato akce líbila.
V květnu naší orli navštěvují orelskou pouť v Hrabyni a v srpnu zase pouť na sv. Hostýně.
Nejvíce aktivity věnujeme v okolí Brna, kde je ústředí Orla, tady se také koná nejvíce
sportovních klání a jiných akcí. V prosinci jsme uspořádali již tradiční Mikulášskou nadílku
v místním kostele, kde jsme pro děti měli připravené balíčky se sladkostmi. Ke konci tohoto
roku chceme ještě uspořádat turnaj ve stolním tenise, který se podle účastníků uskuteční buď
ve farních prostorech nebo v naší místní tělocvičně.
Přejeme Vám všem požehnané vánoční svátky plné radosti , pohody a do nového roku pevné
zdraví a štěstí.
Za Orel Vřesina Jiří Bečica

Včelaři v roce 2010
V základní organizaci Českého svazu včelařů ve Vřesině je organizováno 40 členů, kteří jsou
občany obcí Bělá, Bohuslavice, Píšť , Vřesina a Závada. Tito chovatelé včel obhospodařují dle stavu
k 1. 9. 2010 celkem 612 včelstev. V samotné obci Vřesina je organizováno 10 chovatelů a na
katastrálním území obce Vřesina je umístěno 162 včelstev.
Význam včely v přírodě je nezastupitelný, především jako opylovače rostlin. Žádoucí je i další
vlastnost, která spočívá v tom, že v době sběru nektaru včela navštěvuje květy pouze jednoho druhu a
tím zabraňuje nežádoucímu křížení rostlin. Kdyby včely z naší přírody vymizely, současně s nimi by
zanikly desítky druhů rostlin, které jsou závislé na opylení včelou.
My chovatelé jsme si vědomi důležitosti včel a děláme vše proto, abychom si včely udrželi
především v dobrém zdravotním stavu. S rozvíjející se společností a velkou obchodní výměnou
v rámci všech světadílů se i k nám dostávají nemoci, kterým se naše včely neumí bránit, a tím silně
ohrožuji jejich životní bytí. Jde především o roztočovou nákazu Varroa destructor a mor včelího
plodu. Proti těmto chorobám se včely léčí, ale taky vhodnou prevencí a správnou selekcí lze těmto
chorobám předcházet. Zde patří pravidelná obměna včelařského díla, vyřazování starých úlů a
sledování zdravotního stavu včelstev v průběhu celého roku. Průběžně sledujeme spad roztoče Varroa
destructor na podložkách a na jaře zasíláme vzorky odebrané zimní měli k rozborům do akreditované
laboratoře. Na základě výsledků těchto rozborů se organizuje další léčba našich včel.
Léky, které se včelám podávají, jsou sice účinné, ale zanechávají stopy ve včelím vosku i
produktech. Těmito léky je povoleno léčit jen časně z jara, nebo až po ukončení snůšky před zimním
obdobím. Uvědomujeme si, že přemíra chemie včelám škodí. Proto využíváme i nových poznatků o
tom, jak do léčby a prevence zapojit přírodní látky. Jednou z nich je i kyselina mravenčí. Za aktivní
pomocí přátel včelařů z Polska jsme zorganizovali přednášku profesora berlínské univerzity Dr.
Polaczka, který nás důkladně seznámil s využitím odpařovačů NASSENHEIDER na kyselinu
mravenčí při léčení včel. Přednáška měla dobrou úroveň i hojnou účast. Zúčastnili se jí nejen naší
členové, ale i včelaří z okolních organizací a rovněž včelaři z Polska.
Kyselina mravenčí je přírodní látka, která nezanechává stopy ve včelích produktech, lze ji použít
i v mezi snůškovém období a její účinnost je poměrně vysoká. Znovu jsme využili dobrých kontaktů
našich polských přátel a velmi výhodně zakoupili tyto odpařovače v Německu. Na jejich úhradu jsme
kromě finančních prostředků členů využili i dotace obecních úřadů.
Zdravotní stav včelstev je ovlivněn i kvalitou včelích matek. Už v loňském roce jsme Vás
informovali, že nakupujeme inseminované včelí matky jako základ pro další chov matek. V letošním
roce jsme navíc zorganizovali kurs chovu matek, který se uskutečnil na včelnici dlouholetého
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chovatele a výzkumníka přítele Ing. Janouška v Rosicích u Brna. Zde se účastníci mohli seznámit
nejen s teorií a praxí chovu matek, ale i zakoupit kvalitní včelí matky pro vlastní potřebu.
Jsme si vědomi toho, že naše členská základna stárne, proto nezapomínáme ani na propagaci
včelařství na veřejnosti. Při oslavách sedmsetčtyřicátého výročí obce jsme ve včelařském stánku
předvedli skleněný úl s ukázkou života včel a pro děti našich občanů připravili malování perníků, kde
si každé dítě mohlo dle svých představ nazdobit perník. Zúčastnili jsme se tradiční výstavy perníků
v Bohuslavicích a ani zde jsme nezapomněli na děti. Kromě malování perníku zde měli možnost si
vytvořit i vlastní vánoční svíce ze včelího vosku.
Zástupce naší organizace přítel Ostárek se zúčastnil mezinárodní konference o včelařství
v Bělorusku a i zde propagoval české medové perníky. Navštívili jsme XIV. Mezinárodní konferenci
zlepšovatelů a vynálezců spojenou se včelařskou výstavou v Ostravě.
Samotný včelařský rok nám letos vůbec nevyšel. Období dešťů v měsících květnu a červnu
způsobilo, že snůška medu v letošním roce byla velice nízká a včelaři nedokázali uspokojit poptávku
po medu ani u svých stálých zákazníků. Věříme, že příští rok bude v tomto ohledu daleko lepší a medu
bude pro všechny dostatek.

Ing. Smolka Vilém
předseda ZO ČSV Vřesina

Činnost klubu chovatelů za rok 2010
Rok 2010 jsme zahájili výroční členskou schůzí v měsíci únoru, na které byla zhodnocena
činnost uplynulého roku a navržena činnost pro rok 2010. Jako každoročně tak i letos bylo
prováděno pravidelné očkování králíků proti moru a myxomatóze, které nám zajišťuje MVDr.
Ostárek, při této činnosti mu pomáhá přítel Kufka Augustin. Stává se – a bylo tak tomu i
letos, že někteří chovatelé očkování neprováděli a doplatili na to úhynem králíků. (To pak
vidíme poházené uhynulé kusy na okrajích lesa nebo v pískovně či na loukách za
koupalištěm).
Zúčastnili jsme se Slezské výstavy, která se konala v měsíci září v Hati. Přítel Boček a přítel
Kufka zde vystavovali králíky, přítel Ing. Kotula holuby – červené pštrosy.
Za velmi zdařilé možno považovat akce, které jsme organizovali ve spolupráci s místní
mateřskou školou. Po dohodě s paní učitelkou Šremerovou se dohodly termíny – rozhodující
roli hrálo počasí - a vyráželo se do terénu.
V měsíci lednu se uskutečnilo krmení zvěře. Šlo se do lesa ke krmelci a zásypu v revíru, který
má na starosti pan Kufka. Další krmení už děti zvládly za doprovodu učitelek samy.
V červnu byl cílem vycházky rybník u Vodního dolu. Přítel Gaj ukázal dětem, jak se chytají
ryby. Na vyloveného kapra si děti mohly sáhnout a pak pustit zpět do rybníka. Poděkování
patří paní Marii Vilkusové, která lov povolila.
V září se děti byly podívat na štěňata jezevčíků u pana Kufky Augustina, mohly si pohladit
také malé králíčky a sáhnout si i na slepice (pan Kufka je iniciativně chytil a donesl dětem
doslova „až pod nos“).
V říjnu jsme dělali poznávací akci i pro žáky základní školy. Nejprve pro ty menší (1.-3.
třída), další den pro čtvrťáky. Vycházka se konala za doprovodu pana Kufky – zaměřili jsme
se na poznávání stromů, došlo i na vyprávění o těch vzácných. Školáci si mohli vystoupit na
posed, měli jsme k dispozici dalekohled, takže se mohli dívat po okolí, pak se šlo ke krmelci a
zásypu a na závěr jim pan Kufka zatroubil na trubku (borlici) několik mysliveckých skladeb.
Nakonec děti dostaly slib, že až bude v zimě sníh, půjdeme se podívat do lesa na stopy zvěře a
nasypat krmení do zásypu a krmelce.
V průběhu roku jsme se zúčastnili 3 schůzí, které svolal Okresní výbor svazu chovatelů
v Opavě a 1 schůze v Markvartovicích.
Kufka Augustin
jednatel ZO SCHO
Zpravodaj obce Vřesina
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TJ Vřesina - založena v roce 1948
Vážení spoluobčané s končícím rokem 2010 je příležitost bilancovat, vyhodnotit činnost a
výsledky naší TJ Vřesina.
Dá se bez nadsázky říct, že rok 2010 byl v novodobé historii rokem nejúspěšnějším.
Dokončili jsme práce v novém sportovním areálu, vyhráli po 34 letech OS a postoupili do OP
v němž si vedeme, coby nováček, nanejvýš dobře, ale pěkně od začátku.
Začátkem roku jsme se nastěhovali do nového areálu a postupně dodělávali dokončovací
práce a vybavovali vším potřebným. Tato etapa byla pro nás časové náročná a s kombinací
tréninků, fotbalových utkání a brigád, ale zdárně jsme vše dodělali, za což patří těm málo
dotyčným lidem poděkování.
Postup po 34 letech a čekání 3 fotbalových generací.
V sezóně 2009-2010 jsme si dali za cíl postup do OP. Podzimní část, kdy jsme ještě hráli svá
domácí utkání v Darkovičkách, se nám příliš nevydařila. V polovině soutěže jsme skončili na
3. místě se 4 bodovou ztrátou na Háj ve Slezsku „B“. Před začátkem jarní části jsme
absolvovali 3 denní soustředění v Novém Jičíně, kde jsme doladili formu. Jaro nám vyšlo
podstatně lépe, hráli jsme konečně na domácím hřišti a dočkali se vytouženého postupu.
Soutěž jsme vyhráli se ziskem 40 bodů. Gratulace všem hráčům a realizačnímu týmu.
V soutěži dorostu jsme se museli, ač neradi smířit se sestupem do OS. Kaňkou v této věkové
kategorií byla vážná zranění 2 hráčů a jejich minimální půlroční rekonvalescence. Před novou
sezonou 2010-2011 jsme zvažovali, zda bude dorost vůbec hrát soutěž pro nedostatek hráčů.
Nakonec se trenérům podařilo doplnit kádr a za naší obec hrají jen pro zajímavost hráči
z Ostravy, Petřkovic, Závady, Bělé a Hlučína. Podzim zvládli kluci velmi dobře, v tabulce
jsou na 3 místě a z fotbalu mají zase radost. Žákovský oddíl je potřeba rozdělit do 2 kategorií
a to starší žáci a přípravka. Hrajeme soutěž žáku 12-14 let, ale věkově bychom měli hrát
kategorií 10-12 let. Pro kluky je obtížnější se prosadit, ale už se objevují první vlaštovky
v podobě výhry a dvou remíz. U této kategorie nejsou výsledky až tak podstatné, důležité je
rozvinout pohybové vlastnosti, techniku, rychlost a individuální dovednost. Nezbytnou
součásti je, aby fotbal mladé hráče bavil. Abychom zajistili co možná nejlepší rozvoj a
přechod hráčů, přihlásili jsme do soutěže OFS přípravku 7 + 1 a v sezoně 2011-2012
přejdeme na model ČMFS určený pro hráče 6-10 let. U těchto fotbalových capartů začínáme
pod vedením trenérů Romana Kotzura a Martina Willaschka za podpory nadšených rodičů a
hlavně dětí. Sice jsme ještě nevyhráli, ale i tady očekáváme postupného zlepšení a jsme pevně
přesvědčeni, že jsme se vydali správným směrem.
Podrobnější informace a servis na www.tjvresina.cz/
Kromě sportovní činnosti, jenž obsahuje mistrovská utkání všech kategorií, což čítá během
roku cca 80 zápasů, pořádáme taky sportovní a kulturní akce. Začátkem roku jsme pořádali
ples TJ, pro naše členy navazovala VH, dále jsme v březnu absolvovali 3 denní soustředění
hráčů v Novém Jičíně. Podíleli jsme se na slavnostním otevření nového sportovního areálu.
Koncem května se nám podařilo zorganizovat TOP turnaj Junior Cup U9 za účasti týmu
Slovan Bratislava, AS Trenčín, RSM Šardice, FC Opava, FC Hlučín a vítěz celého turnaje AC
Sparta Praha. Tato akce měla veliký ohlas nejen v našem regionu a podařila se nám obrovská
propagace naší obce. Koncem června jsme pořádali tradiční obecní turnaj v kopané a v září
naší mladíci zorganizovali 2. ročník nočního karnevalu White night párty.
Ne všechno se nám daří, jak bychom si představovali, potýkáme se i z negativními problémy.
V červnu náš areál navštívili lapkové a odcizili pece na pečení uzených kýt a selat. Jak je
Zpravodaj obce Vřesina
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dobrým zvykem nikdo nic neviděl, ani neslyšel. Dalším problémem je vandalismus, který se
projevuje hlavně na zničeném oplocení a popálených ochranných sítí. Sítě jsme si nechali
vyrobit na zakázku dle jednotlivých rozměrů a není to zrovna levná záležitost. Apelujeme na
všechny spoluobčany, pokud se stanou svědky něčeho podobného, ať nás informují.
Činnost volejbalového oddílu v roce 2010
Letos jsme začátkem roku uspořádali volejbalový večírek, který se vydařil a doufáme, že se
tato akce stane každoroční tradicí.
Jedním z hlavních úkolů volejbalového oddílu je každoroční zprovoznění volejbalového a
tenisového kurtu pro letní sezónu. V letošním roce to bylo díky rekonstrukci sportovního
areálu složitější, jelikož bylo nutné dokončit nové oplocení a zasíťování areálu. V druhé
polovině dubna byly kurty připraveny k užívání nejen pro členy TJ, ale i pro širokou
veřejnost. Za spoustu bezplatně odpracovaných brigádnických hodin Všem aktivním členům
děkuji.
Letní sezonu jsme opět zahájili tradičním místním volejbalovým turnajem v sobotu 1. května.
Letošní novinkou pak byl první ročník „Vřesinského nočního turnaje“, který jsme pokusně
uspořádali v sobotu 10. července se začátkem ve 22.00 h při nově instalovaném osvětlení
našich kurtů. Zájem předčil očekávání, celkem se zúčastnilo z naší obce 7 družstev.
Předposlední sobotu v srpnu se tradičně uskutečnil 10. ročník turnaje „Volejbalová Vřesina“
za účasti družstev z okolních obcí. Ukončení sezóny proběhlo poslední sobotu v září opět
místním turnajem. V průběhu celého roku jsme se zúčastnili v okolních obcích několika
turnajů smíšených družstev se střídavými úspěchy. Konec roku tradičně končíme turnajem
smíšených družstev v tělocvičně místní školy.
V průběhu celé letní sezóny se členové volejbalového oddílu aktivně účastnili všech akcí,
které pořádala naše TJ. Letos to bylo např. slavnostní otevření hřiště a tradiční fotbalový
turnaj tří konců. Přispěli jsme také k dobré atmosféře při oslavách 740 let založení Vřesiny,
které naše obec uspořádala.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem aktivním členům za jejich přístup, obětavost a
spolupráci s výborem TJ a kulturní komisí naší obce.
Poděkování patří též obci Vřesina za podporu TJ, všem sponzorům za přízeň a lidem bez
kterých by naše TJ nemohla fungovat.
Přejeme všem spoluobčanům krásné a pohodové svátky, mnoho zdraví, štěstí, Božího
požehnání a rodinné pohody v roce 2011.
Ing. Pavel Kulhánek
člen VV TJ Vřesina
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VŘESINĚ
Činnost hasičů se v uplynulém roce 2010 projevila zvýšenou aktivitou členů jednotky, kdy se
postupně mění garáž, skřínky v šatně… Část mužského týmu se začala scházet v hasičárně,
která po mnoha brigádnických hodinách znatelně prohlédla. V lednu proběhl tradiční
nepovinně maškarní ples. Konec dubna patřil stavění máje na výletišti, které se vydařilo.
V květnu jsme se zúčastnili celookresního Svatofloriánského setkání v Opavě a naše družstvo
mužů se zúčastnilo I. kola požárního sportu v Hati. Kácení máje bylo vzhledem k počasí
zrušeno. V průběhu roku proběhlo školení velitelů, strojníků a řidičů. Naše čerpadla prošla
zkouškou čerpací techniky. V Jánských Koupelích se zúčastnil a úspěšně zvládnutou
závěrečnou zkouškou absolvoval 5ti denní kurz strojníků Martin Fichna. V červnu a v říjnu se
členové SDH Vřesina a mladí hasiči i s rodiči sešli na přátelském posezení v hasičárně. Při
letošním slavnostním odpoledni u příležitosti oslav 740 let obce Vřesina naši hasiči zajistili
chod stánku s občerstvením. V září jsme se zúčastnili 105. výročí založení SDH v Kozmicích.
V říjnu jsme zorganizovali sběr železného šrotu. Část zásahové jednotky se přes zimu schází
v pondělky v tělocvičně.
I letos byla příkladná činnost mládeže. K dnešnímu dni máme registrováno 34 mladých hasičů
do 18 let. Kolektiv je zapojen do celostátní soutěže mladých hasičů PLAMEN. Máme jedno
družstvo mladších žáků, jedno družstvo starších žáků a 8mi-členné smíšené družstvo
dorostenců a dorostenek. Kolektiv MH vede Ing. Zdeňka Smolková. Instruktoři, kteří
pomáhají vedoucí, jsou Markéta Bražinová, Marek Rončka, Josef Smolka, Michal Gavel,
Petra Fulnečková a Vojtěch Ryška. Žáci a dorost se scházejí pravidelně každý pátek. Přes
zimu jsou v tělocvičně, kde kromě míčových, závodivých a kolektivních her děti v tělocvičně
procvičují zapojování a motání hadic, vážou uzly a připravují se k plnění odznaku Preventista.
Od jara děti cvičí u hasičské zbrojnice nebo na louce. Na podzim nacvičujeme na branný
závod na výletišti. Celkem se od ledna do listopadu v roce 2010 mladí hasiči sešli 74x. Z toho
bylo 62 cvičení, 9 účastí na soutěžích, 1 výlet, 1 ukázka pro ZŠ a MŠ. Pro naše družstvo
dorostenců a dorostenek jsme letos pořídili 10 dresů za přispění dotací z obce. Žáci se
v průběhu roku zúčastnili těchto soutěží: celostátní soutěže v kreslení Požární Ochrana Očima
Dětí, kdy se v lednu a únoru scházelo 9 mladších žáků mimo páteční cvičení v klubovně, kde
kreslili výkresy s požární tématikou. V únoru byla sportovní halová pohárová soutěž
v Havířově. Z celkového počtu 29 družstev mladších žáků z Čech, Moravy, Slezska a
Slovenska jsme se umístili na 10. místě. Soutěžilo se v uzlové štafetě (7.místo), štafetě dvojic
(15.místo) a štafetě 4x40m (8.místo). 24.dubna se naši starší žáci zúčastnili v Bobrovníkách
soutěže ligy mládeže opavského okresu. Soutěžilo se v požárním útoku, v uzlové štafetě a ve
štafetě 4x60m. Umístili jsme se na celkovém 10.místě z 19 družstev. V dubnu byla
vyhodnocena soutěž POOD v okrese Opava. Na 1. místě v kategorii SDH se umístila Eliška
Michalíková, 2. místo Kateřina Mazochová, 3. místo Eva Felgenträgerová a ČU získal
Vojtěch Smolka. 16. května byla jarní část oblastního kola soutěže Plamen v Bobrovníkách.
Podmínky, za kterých se soutěžilo, byly na hranici regulérnosti – lilo už od večera a byla
zima. Proto se soutěžilo jen v požárním útoku, štafeta 4x60m a štafeta CTIF se nekonala. Po
sečtení bodů za celý ročník soutěže PLAMEN 2009/2010 se naši starší žáci umístili celkově
na 2. místě a naši mladší žáci se umístili celkově na 1. místě a postoupili do okresní soutěže,
která se konala 29.5. ve Vítkově. Tady se soutěžilo v PÚ(2.), štafetě dvojic(3.), štafetě
4x60m(4.) a štafetě CTIF(3.). Celkově se v okresním kole naši mladší žáci umístili na 4.
místě. V neděli 30.5. se okresního kola ve Vítkově zúčastnilo naše smíšené družstvo
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dorostenců a dorostenek. Soutěžili ve štafetě 4x100m (2.), přeboru jednotlivců (2.) a požárním
útoku (2.). Když se přičetly výsledky z podzimního kola dorostu, tj. BZ (3.) a testy (1.), tak se
celkově naši dorostenci umístili na 2. místě a přivezli si domů pohár. Koncem června se naši
žáci zúčastnili mezinárodní pohárové soutěže v Hati, kde se soutěžilo ve střelbě ze
vzduchovky, v požárním útoku a ve štafetě dvojic. Vřesinští mladší žáci se umístili na 3.
místě a starší žáci na 3. místě. Ve střelbě jednotlivců se naše mladší žákyně Eva
Felgenträgerová umístila na 2. místě a starší žák Tomáš Bražina se umístil na hezkém 3.
místě. 16. října byla v Markvartovicích podzimní část oblastního kola soutěže PLAMEN
2010/2011, kde po součtu: branný závod a štafeta dvojic se mladší žáci umístili na 4. místě a
starší žáci na 3. a 4. místě. 30. října se naše smíšené dorostenecké družstvo zúčastnilo
okresního podzimního kola ve Zlatníkách a zvítězilo. Soutěžilo se zde v branném závodu (1.
místo). a testech - ze zdravovědy a požární ochrany (1. místo). V listopadu jsme přijali
pozvání na uzlovací soutěž do Neplachovic. V kategorii družstev se naše družstva se umístila
na 5. a 6. místě. Ve starších jednotlivcích se naši umístili: Kateřina Mazochová 14. místo,
Marek Gula 18. místo, Rostislav Ondruch 19. místo, Jiří Roubíček 20. místo, Martin Ryška
21. místo a Tomáš Bražina 30. místo z 32 zúčastněných. V mladších jednotlivcích se naši
umístili: Renáta Vilkusová 9. místo, Eva Felgenträgerová 13. místo, Marie Mazochová 14.
místo, Jan Fojtík 32. místo ze 44 zúčastněných. Další aktivity MH: v dubnu měli starší žáci a
dorost 2-denní soustředění v Albrechtičkách. V září dorostenci a dorostenky pomohli při
organizaci ukázky pro ZŠ a MŠ. V říjnu se Michael Gavel a Vojtěch Ryška zúčastnili 2denního školení instruktorů v Jánských Koupelích. Školení zakončili úspěšným absolvováním
zkoušky instruktorů. V pátek 3. prosince navštívil naše mladé hasiče Mikuláš, který jim
přinesl malé dárky – spolu s ním přišel anděl a 2 čerti.
Chtěl bych tímto poděkovat rodičům mladých hasičů, kteří se zúčastnili akcí mladých hasičů
a pomohli s odvozem dětí na soutěže. Pak také děkuji instruktorům Markovi, Jožkovi,
Markétě, Michalovi, Petře Fulnečkové a Vojtěchu Ryškovi za jejich pomoc vedoucí MH při
fungování našeho kolektivu mladých hasičů. A v neposlední řadě děkuji řidičům, kteří naše
mladé hasiče vezli na soutěže (Martin Fulneček, Josef Harasim, Jiří Pacur a Pavel Stuchlík).
V únoru se chystáme s družstvem starších žáků zúčastnit pošesté halové soutěže pro MH,
která se koná v Havířově. Dále připravujeme: exkurzi nově opravené pobočky HZS
v Ostravě-Porubě, soustředění v Bolaticích a s dorostem zajedeme na motokáry do Havířova.
Náš hasičský sbor pořádá 15. ledna 2011 tradiční nepovinně maškarní ples, v únoru bude
výroční valná hromada okrsku 25.2.2010 v Dobroslavicích, opět chceme stavět a kácet máj,
v neděli 1. května máme slavnostní mši svatou, celokresní svatofloriánské setkání hasičů bude
v Píšti.
Závěrem chci poděkovat členům našeho SDH za jakoukoli činnost ku prospěchu sboru a za
vše dobré ve prospěch bližního. Rodinným příslušníkům členů SDH děkuji za trpělivost.
Sponzorům děkuji za podporu.
Všem občanům přejeme spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce 2011 štěstí,
zdraví a pohodu.
Za Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině
Ing. Jaroslav Smolka
Starosta SDH

Zpravodaj obce Vřesina

17/20

prosinec 2010

INFORMACE PRO OBČANY
Vítání občánků
V neděli 14.11.2010 jsme na Obecním úřadě ve Vřesině přivítali od loňského vítání 19
narozených děti ( z toho bylo 16 dětí narozených letos a 3 děti narozené v prosinci 2009)
K 20.12. se v letošním roce v naší obci narodilo 18 dětí, zemřelo 12 lidí, přistěhovalo se 60
obyvatel a odstěhovalo 7 obyvatel. K 20.12.2010 má naše obec 1 482 obyvatel a 399 domů.
Úřední hodiny Obecního úřadu Vřesina se mění ve čtvrtek 23.12.2010 a pátek 31.12.2010,
kdy provoz bude od 8 – 11 hodin.
Provozní doba prodejny Jednoty Opava
štědrý den 24.12.2010
07:00 – 10:00
1. svátek 25.12.2010
zavřeno
2. svátek 26.12.2010
zavřeno
pátek 31.12.2010
07:00 – 11:00
sobota 1.1.2011
zavřeno
neděle 2.1.2011
09:00 – 11:00
Provozní doba pošty
pátek 31.12.2010

08:00 – 11:00

Přehled konání plesů – večírků v sále Obecního úřadu ve Vřesině
8.1.2011
Obecní ples
15.1.2011
Maškarní ples Sboru dobrovolných hasičů
22.1.2011
Ples KDU-ČSL
28.1.2011
Ples Tělovýchovné jednoty
29.1.2011
Ples Mysliveckého sdružení BOR
5.2.2011
Ples Klubu rodičů a sponzorů při ZŠ Vřesina
11.2.2011
Ples volejbalu
26.2.2011
Ples Klubu seniorů
Přehled bohoslužeb ve vánoční době v kostele svatého Viléma:

Štědrý den
Narození Páně

24.12.2010
25.12.2010

Svatý Štěpán

26.12.2010

Silvestr
Nový rok

31.12.2010
1.1.2011

Neděle

Zpravodaj obce Vřesina

22:00
08:00
10:00
08:00
10:00
14:30 vánoční besídka
17:00 Štěpánské koledování
16:30
08:00
10:00
08:00
10:00
15:00 Novoroční koncert

2.1.2011
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Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za dosavadní přízeň a podporu. Přejeme Vám
pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2011 hodně
zdraví, štěstí, lásky, Božího požehnání a mnoho úspěchů jak v práci,
tak v osobním životě.
Rada obce

Přijďte si zazpívat koledy 2. vánoční svátek (26. prosince)
od 17 hodin na náves (ke Kamplu).

www.vresina-u-hlucina.cz
Zpravodaj obce Vřesina
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