ZPRAVODAJ OBCE VŘESINA
PODZIM/ZIMA 2015

Vážení spoluobčané,
ač podle venkovních teplot a celkového počasí tomu
nic nenasvědčuje, zase se přiblížil ten očekávaný
radostný čas Vánoc, období, kdy se lidé více a
častěji setkávají a mají k sobě tak nějak blíže. Také
konec roku je za dveřmi. Někdo více, někdo méně
toto překlopení kalendáře vnímá jako mezník.
Většina lidí nalézá po Vánocích čas na bilancování,
na ohlédnutí zpět.
Jaký ten rok vlastně byl? Letos se podařilo zdárně
rozjet častější Zpravodaj, dostal jiný nový formát.
Zásluhu na tom měl nepočetný redakční tým, který
z důvodu značného vytížení v civilním zaměstnání
nevydržel. I tak díky za ten rozjezd, kterým byla
úroveň nasazena hodně vysoko. Víme ale, že
zvýšená četnost Zpravodaje je všeobecně žádaná a
tak věřím, že do budoucna se stabilizuje jak
periodicita, tak tým, který ho bude vytvářet. Proto,
prosím, omluvte, že toto vydání nedosáhne tak
hezké podoby a vysoké úrovně.
Co se událo, postavilo za druhé pololetí se dá vyčíst
z přehledu činnosti rady obce (na jiném místě). A
navíc – to nemusím „hlásit“, to je přece vidět. Pro
Vás, kteří už nemáte děti ve škole, snad byla i tak
nepřehlédnutelná rekonstrukce sociálního zařízení
ve škole. V zastupitelstvu došlo k výměně jednoho
člena, kdy po červnovém jednání odstoupil
Ing. Karel Višnický a nahradil ho JUDr. Aleš Klech,
LL.M.
Jsou názory, že kompromisy jsou k ničemu. Asi jak
kdy. Pokud budu řešit soukromé záležitosti a
nebudu mít problém zajistit si dostatek financí, pak
asi budu nekompromisní. Pořídím si auto, bydlení,
dovolenou, … dle svých představ a možností.
Rozhoduje-li se však v nějakém kolektivu,
ve kterém jsou všichni členové vnímání jako
rovnoprávní, není jednotný názor, je dostatek

rozumných argumentů pro a proti, nechybí snaha
najít řešení, pak často nezbývá než kompromis,
nezbývá než nalézt společné řešení.
Z poslední doby se to týkalo projektu rekonstrukce
hlavní budovy mateřské školy. Po mnoha, mnoha
létech řešení je záměr kapacitu školky vyřešit. Právě
v červnu bylo konečné zadání: rekonstrukce školy
s kapacitou 72 a více dětí. Projektant se tak měl od
čeho odrazit. Po konzultacích s vedením školy a
školky se podařilo najít řešení, sice kompromisní,
ale značně se přibližující normám pro NOVÉ
budovy. Rekonstrukce tak bude prioritou pro příští
rok.
Jsem velmi potěšen, jak bohatá a pestrá a současně
stabilní je spolková činnost, zejména těch spolků,
které pracují s dětmi. Jsem hrdý na to, že jsem
Vřesiňákem, když vidím, jak nás reprezentují různé
spolky a soubory v blízkém i vzdálenějším okolí.
Díky Vám občanům, kulturní komisi a aktivním
spolkům jsme schopni zorganizovat takové akce,
jako nově Den rodiny, tradiční Turnaj tří konců,
Ukončení prázdnin, denní a noční soutěž hasičů,
Šlápotu, adventní trhy a koncert a mnoho, mnoho
dalších.
Tím, že jsem někoho nevyjmenoval, vůbec
neznamená, že něco dělá špatně nebo že bych na
někoho zapomněl. Rozsah zpravodaje však není
neomezený.
Přeci jen jednu událost připomenu. V úterý 8.
prosince jsme si s polskými přáteli z Gminy
Kornowac důstojně připomněli 10. výročí
podepsání partnerské smlouvy. Před 10 léty to bylo
v Polsku, tentokrát u nás. A pokud půjde vše dobře,
deklarovaná spolupráce nabude konkrétnějších
obrysů např. v podobě projektu cyklostezek.
Letošní končící rok jsme asi všichni vnímali jako
teplejší a sušší. I meteorologové to říkali a ještě
k tomu v televizi. A opět (nejenom) mi připadal
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tento rok takový nějaký rychlejší, uspěchanější, …
O to více si vážím a cením té oázy, toho zázemí,
které mi poskytuje rodina. Podobné zázemí cítím i
při jednání rady. Ne vždy má všech 5 členů úplně
stejný názor na věc. Nepamatuji se však na jediný
okamžik, kdy by se někdo snažil řešit něco silou,
za každou cenu prosadit svůj názor. Jednání bylo
VŽDY konstruktivní, v atmosféře důvěry a
přátelství. Totéž mohu říci i o kolektivu „správních“
pracovníků, tak o kolektivu „technických služeb“.
U nich neplatí, že něco „nejde“. Tato sehraná parta
tu trochu zvětší hasičárnu, tam trochu rozšíří sál,
zrekonstruuje „kočovnou“ maringotku, opraví plot
kolem koupaliště, poseká, vyčistí, opraví, …
Jsem hrdý na takovou partu profesionálů.
A za tu oázu, za to zázemí děkuji zejména rodině a
všem ostatním, kteří se na něm podílí. Děkuji
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kulturní komisi, škole a školce, všem spolkům ať
registrovaným či neregistrovaným, zejména těm
aktivním, kteří pracují s mládeži, děkuji
duchovnímu správci, děkuji schole, děkuji VŠEM,
kteří přispívají k šíření věhlasu a dobrého jména
Obce Vřesina.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za dosavadní
spolupráci, za podporu, přízeň i za uváženou kritiku.
Přeji Vám všem hezké a pohodové Vánoce, mnoho
štěstí, zdraví, Božího požehnání v novém roce.
S pokorou a úctou
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce

podzim/zima 2015
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Vážení občané a milí farníci,Milí občané, bratři a sestry dobé vůle.
Blížíme se k závěru roku 2015 a zároveň s nadějí
i obavami vyhlížíme dny Nového roku 2016.
Mám dojem, že ve světle událostí, které nás
tento rok potkávaly se svět, po kterém tady
chodíme, otřásá stále silněji. Dotýká se nás
lidská nenávist, ztrácíme osvědčené jistoty a do
pohybu se dávají síly, které nás ohrožují a
mnohde vyvolávají paniku.
Je tady ZLO, které neumíme vysvětlit.
Naším úkolem však není jenom definovat
znamení času, ale musíme se především stávat
lidmi, kteří sami dobrá znamení času budou psát.
Nikdo za nás poselství pokoje, odpuštění a lásky
nepřinese. Ježíš nás žádá, abychom byli solí
země a světlem světa. Nikdo nám zatím lepší
alternativu života nenabídl a ani nenabídne.
S Ježíšem stojí zato žít!
První izraelský premiér Ben Gurion kdysi prohlásil:
" Být v Izraeli realistou, znamená věřit na zázraky.

Zůstávám realistou a přeji Vám pro vánoční dny i
do Nového roku živou víru, pevné zdraví a Boží
pokoj.

P. Václav Gandera, farář
Schola Vřesina – od července do prosince.
Vážení a milí spoluobčané, holky a kluci,
v červnu jsme se s Vámi rozloučili s výhledem na
prázdniny, a jelikož čas letí jako voda, tak pomalu
přicházejí vánoce a konec roku. Za tu dobu jsme
stihli velkou spoustu věcí.
Společně s místní organizací KDU-ČSL jsme
uspořádali v srpnu dožínky. Pokusili jsme se
obnovit tradici dožínkového průvodu a věřím, že
alespoň někteří z Vás mohou říci, že se nám to
povedlo. Uvázali jsme poslední snop, zašli jsme
za hospodářem, prošli částí obce s písničkou na
rtech a pak jsme Vás uvítali na výletišti. Tam jste
si mohli zasoutěžit Vy i Vaše děti, poslechnout
pěkné písničky, sníst a vypít, kdo co chtěl. No
prostě se pobavit… Věříme, že se Vám vše líbilo
a třeba se v příštím roce zase uvidíme.
S přicházejícím podzimem jsme se začali
připravovat na náš tradiční koncert. V mezičase
jsme ještě stihli pár svatebních mší svatých a
zpívání při svěcení Božích muk na Malánkách.
Možná by Vás zajímalo, kolik času zabere takové
zkoušení na koncert – jedním slovem HODNĚ.
Více slovy – každá zkouška trvala nejméně

Vážení spoluobčané,
blíží se doba Vánoc, a tato doba je dobou
vhodnou k hodnocení končícího roku a vede
k úvahám pro rok následující. Rok 2015
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hodinu. Častěji dvě a více. A kolik těch zkoušek
bylo? Pokud dobře počítáme, tak třináct. Takže je
to asi 26 hodin přípravy na každého člena a to
nepočítáme shánění not, psaní předeher,
vymýšlení aranží a spoustu dalších věcí, které je
potřeba udělat, abyste pak Vy měli na první
adventní neděli zážitek z námi předvedeného
výkonu. Myslím, že podle potlesku a usměvavých
tváří na vřesinském koncertu se Vám naše zpívání
líbilo. Aby naše nazkoušené písničky nezmizely
v propadlišti dějin, uspořádali jsme ještě koncert
v obci Bělá. A aby toho nebylo málo, tak nás čeká
ještě třetí vystoupení a to velmi netradiční.
Budeme vystupovat v Heřmanické věznici a
zazpíváme něco vánočního a taky výběr písniček
z koncertů.
Co říci na závěr? Děkujeme Vám za všechnu
přízeň, kterou jste nám letos projevili. Děkujeme
za všechna slova chvály, která nám dodávají chuť
a sílu do další práce.
Přejeme Vám požehnané prožití vánočních
svátků, rodinnou pohodu a ať Vás neopouští chuť
ke zpěvu ani v příštím roce.
Za scholu Vřesina Bohuslava Krupová
hodnotím jako rok pro obec dalších nových
zkušeností.
Dovolte mi, abych Vám nastínil a připomenul, o
čem jednala a o čem rozhodla Rada obce
v 2. části letošního roku.
podzim/zima 2015
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koncem června
rozhodla v souladu se zprávou o posouzení a
hodnocení nabídek a doporučením hodnotící komise
vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v
zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem
„Pořízení kompostérů v obci Vřesina“.
vydala osvědčení o nastoupení do funkce člena
Zastupitelstva obce Vřesina pro JUDr. Aleše Klecha
LL.M.

v červenci
projednala předložený návrh smlouvy o podnájmu
části nemovitosti mezi smluvními stranami pro
provozování odloučeného pracoviště MŠ a souhlasí
s jejím uzavřením.
projednala předložený návrh smlouvy o nájmu
movitých věcí pro úplatné přenechání movitých věcí
nájemci, aby je mohl užívat pro potřeby provozování
odloučeného pracoviště MŠ, a souhlasí s jejím
uzavřením.
projednala a vzala na vědomí stanovisko Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště
Správa CHKO Poodří ke schválení závěrečného
vyhodnocení akce „Výsadba zeleně na obecním
hřbitově ve Vřesině u Opavy“.
projednala a vzala na vědomí stanovisko Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště
Správa CHKO Poodří ke schválení závěrečného
vyhodnocení akce „Výsadba zeleně na Chabovci ve
Vřesině u Opavy“.
schválila termín konání 5. zasedání Zastupitelstva
obce, které se uskutečnilo 10. září 2015 v sále
obecního úřadu.
projednala a vzala na vědomí stav vyřizování
stavebního
povolení
pro
zřízení
nových
autobusových zastávek.

v srpnu rada obce
projednala požadavek občana Vřesiny na písemnou
odpověď se zdůvodněním stanovení ceny za svoz a
zneškodňování tuhých komunálních odpadů a uložila
starostovi zaslání písemné odpovědi.
projednala návrhy a vyjádření na sjednocení provozní
doby všech oddělení mateřské školy a uložila
ředitelce ZŠaMŠ Vřesina naplánovat a svolat
schůzku s rodiči.
projednala ústní žádost společnosti Levron s.r.o.
Ostrava ke koupi části pozemku parc. č. 740/27.
vyjádřila poděkování souborům „Vřes“ a „Pozdní
sběr“ účinkující na Festivalu kultury a hlučínských
řemesel 12. 7. 2015 na Mírovém náměstí v Hlučíně.
schválila uzavření darovací smlouvy se Sdružením
obcí Hlučínska s finanční odměnou pro soubor „Vřes“
a finanční odměnou pro kapelu „Pozdní sběr“
účinkující na Festivalu kultury a hlučínských řemesel
12. 7. 2015 na Mírovém náměstí v Hlučíně.
schválila přerozdělení finanční odměny z darovací
smlouvy se Sdružením obcí Hlučínska, pro soubor
„Vřes“ a kapelu „Pozdní sběr“ ve výši dle darovací
smlouvy.
vzala na vědomí zahájení výdeje kompostérů
občanům Vřesiny.
projednala a vzala na vědomí došlé avízo pro
příjemce podpory v rámci programu OPŽP, o úhradě
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podpory na akci „Zateplení a změna vytápění objektu
OÚ Vřesina u Opavy“.
projednala a vzala na vědomí nabídku společnosti
ENVIPARTNER, s.r.o., Brno-Štýřice, na akci
„Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě
varovného a vyrozumívacího systému“ a rozhodla
tuto nabídku na vypracování a podání žádosti za
účelem získání dotace z Operačního programu
Životní prostředí přijmout.
projednala a vzala na vědomí došlé vyhodnocení
žádostí o účelové dotace vybraným obcím na rok
2016 v rámci reprodukce požární techniky pro
jednotky požární ochrany z ministerstva vnitra
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky z 29. července 2015.
projednala nabídku pomoci při vypracování grantové
žádosti na nové vybavení knihovny z Nadace ČEZ a
souhlasí se zapsáním jako kontaktní osoby při
vypracování a podání grantové žádosti.
projednala a schválila prezentaci obce v tematické
příloze Opavského a hlučínského deníku, který vyjde
27. 10. 2015 dle předložené nabídky.
projednala návrhy na sjednocení provozní doby
všech oddělení mateřské školy a schválila její
sjednocení.
projednala předloženou žádost nájemce areálu Na
Dařanci na zřízení beachvolejbalového hřiště
v areálu koupaliště na Dařanci a rozhodla nechat
připravit podklady a cenové nabídky.
projednala a vzala na vědomí informace o jednání
zástupců obcí ORP v rámci meziobecní spolupráce
k zabezpečení bezpečnosti občanů jednotlivých obcí.
projednala a vzala na vědomí obdržené rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace a
schválila přijetí dotace na akci Pořízení kompostérů
v obci Vřesina od Státního fondu životního prostředí.
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci
Pořízení kompostérů.
schválila vyhlásit záměr obce prodat část pozemku
cca 1 000 m2 parc.č. 740/27 orná půda o celkové
výměře 6 253 m2 v k. ú. Vřesina u Opavy za cenu
minimálně 300,- Kč/m2.
projednala informaci o získaném oprávnění pro
likvidaci
bodavého
hmyzu
Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Vřesina.
projednala a vzala na vědomí zápis o výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření obce provedeného ke dni
31. července 2015 pracovníky odboru kontroly
Moravskoslezského krajského úřadu s výsledkem, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
projednala a vzala na vědomí stav vyřizování
vedoucích k zahájení komplexních pozemkových
úprav ve Vřesině ze strany Státního pozemkového
úřadu.
vzala na vědomí připravovanou akci 9. ročník
Hlučínsko-vřesinské šlápoty konané 3. října 2015
a schválila finanční limit obce na zajištění akce dle
návrhu.
projednala a vzala na vědomí stav vyřizování
stavebního
povolení
pro
zřízení
nových
autobusových zastávek.

podzim/zima 2015
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projednala a vzala na vědomí stav vyřizování
grantové žádosti na vybavení nové knihovny
z NADACE ČEZ.

v září rada obce
projednala plnění rozpočtu obce za období leden až
září 2015 bez připomínek.
projednala návrh rozpočtových opatření č.2/2015 a
doporučila jejich schválení na 5. zasedání
zastupitelstva obce dne 10. září 2015.
projednala žádost na změnu územního plánu
spočívající ve změně využití části pozemku
parc.č. 650/61 jehož je vlastníkem obec Vřesina ze
zastavitelného území na zemědělskou plochu
a pozemku parc.č. 356 ze zemědělské plochy na
zastavitelné území na jehož je vlastníkem žadatelka
a nedoporučila zastupitelstvu změnu v územním
plánu schválit.
projednala žádost vlastníka pozemku parc.č.15/1 na
srovnání pozemku a rozhodla vyzvat žadatele
k předložení konkrétnějšího návrhu s jasným
technickým řešením.
schválila uzavření Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN se společností ČEZ
Prodej, s.r.o., dle předloženého návrhu.
schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o
sdružených službách dodávky a odběru zemního
plynu se společností Pražská plynárenská, a s.,
Praha 1 – Nové Město, dle předloženého návrhu.
schválila poskytnutí finanční odměny ve výši dle
návrhu lektorovi za osobní aktivitu při zajištění
vzdělávacího kurzu pro občany Vřesiny.
projednala přípravu slavnostního zasedání při
příležitosti 10. výročí podpisu Smlouvy o spolupráci
mezi partnerskými obcemi Vřesina a Gminou
Kornowac.
souhlasila s bezplatným poskytnutím místnosti ve 3.
NP budovy obecního úřadu Českému svazu včelařů,
o.s., Základní organizace Vřesina, na dobu neurčitou.
schválila zapojení se do tvorby Místního akčního
plánu a pověřila starostu podpisem potvrzení
o zapojení do tvorby místního akčního plánu.
projednala vyhodnocení proběhlé akce „Ukončení
prázdnin, aneb Vřesina se baví“ konané 29. srpna
2015, vyslovila poděkování kulturní komisi za
výbornou přípravu a následnou organizaci a schválila
finanční odměnu ve výši dle návrhu.
projednala nabídku Sdružení obcí Hlučínska na
termíny a možnost realizaci seminářů pro veřejnost
obce v rámci projektu „Dýchejme čistý vzduch“ a
schválila uspořádat seminář 25. listopadu v sále
obecního úřadu.
projednala 2 předložené návrhy koncepčního řešení
„nové“ školky kontejnerového typu od manželů
Hlaváčkových a dohodla vypracování 3. návrhu při
zachování možnosti výstavby nové tělocvičny.
projednala upravenou cenovou a upřesněnou
technickou nabídku od Autodoprava a Zemní práce Václav Mrkva, na vybudování hřiště v prostorách
areálu koupaliště na Dařanci a schválila její letošní
realizaci bez dodání propíraného jemného
křemičitého písku.
projednala žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Vřesina
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u Hlučína, Českého svazu chovatelů, základní
organizace Vřesina, Českého svazu včelařů, z.s.,
základní organizace Vřesina, Mysliveckého spolku
BOR Vřesina a souhlasí jako vlastník nemovité věci
s umístěním jejich sídla na adrese 21. dubna 247/1,
747 20 Vřesina.
schválila uvolnění finančních prostředků na
vypracování projektové dokumentace řešící vytvoření
nových hrobových míst ve výši dle návrhu.
projednala a schválila podání žádosti na investiční
záměr a žádost o poskytnutí finančního příspěvku v
rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny na nestavební akci Výsadba ekostabilizačních
prvků v k. ú. Vřesina.

v říjnu rada obce
schválila
uzavření
darovací
smlouvy
s
Moravskoslezským krajem, k nabytí 1 ks tlakové
láhve na dovybavení jednotky dobrovolných hasičů
Vřesina speciální technikou.
projednala návrh Smlouvy o bezúplatném převodu
majetku hasičského vozidla CAS 32 T815 s městem
Fulnek, a schválila bezúplatné nabytí majetku a
uzavření smlouvy dle návrhu.
projednala a vzala na vědomí Zápis ze zasedání
kontrolního výboru obce Vřesina č. 2/2015 konaného
dne 22. 9. 2015.
projednala došlou informaci koordinátorky projektů
NADACE ČEZ o neschválení grantové žádosti na
vybavení nové knihovny s názvem „Čteme v nové
knihovně“.
projednala nabídku společnosti Malované Mapy,
s.r.o., a rozhodla pořídit pro potřeby obce 2 ks
fotomap a 500 ks kalendářů pro rok 2016.
projednala obdržený návrh kupní smlouvy na
zastupitelstvem schválený prodej části pozemku
o výměře cca 1000 m2 vyčleněného z parc. č. 740/27
a rozhodla návrh nerespektovat a nechat upravit a
doplnit o záruky pro obec.
projednala žádost ZO ČSV o písemný souhlas
k užívání přidělené klubovny v III. NP prostor
Obecního úřadu a rozhodla o uzavření smlouvy o
užívání.
schválila přijetí účelové neinvestiční dotace určenou
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti
(organizační, technická, odborná) jednotky SDH
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje dle předloženého návrhu.
projednala žádost velitele výjezdové jednotky SDH
Vřesina o dovybavení zásahového vozidla CAS T138
o navigační a komunikační techniku sloužící pro
zkvalitnění spojení s operačním střediskem IBC
Ostrava a schválila její pořízení dle předložené
žádosti.
projednala nové informace k předkládání žádostí k
projektu NADACE ČEZ ke grantové žádosti na
vybavení nové knihovny s názvem „Čteme v nové
knihovně“
a
rozhodla
revokovat
usnesení
a opakovanou žádost nepodávat.
projednala předloženou „Zprávu o činnosti MŠ
Vřesina ve školním roce 2014-2015“ a vyhodnocení
anonymních dotazníků.
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projednala informaci k novelizaci školského zákona,
podle které od školního roku 2018/2019 budou mít
nárok na předškolní vzdělávání všechny děti, které
dovrší tří let.
projednala žádost o předložení poslední verze plánu
přestavby MŠ a schůzku "u kulatého stolu" s paní
ředitelkou ZŠaMŠ a všemi zaměstnankyněmi MŠ
Vřesina a rozhodla žádosti vyhovět po projednání
s ředitelkou.
projednala aktualizovaný návrh kupní smlouvy na
prodej části pozemku o výměře cca 1000 m2
vyčleněného z parc. č. 740/27 a rozhodla nechat
upravit a doplnit o další navržené záruky pro obec.
projednala a schválila vypracování posudku znalce
pro prodej části pozemku.
schválila 2 firmy k provádění odklízení sněhu
v zimním období 2015-2015 z místních komunikací
pro potřeby obce dle podmínek uzavřené dohody.
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene (smlouva na vzdušnou a zemní přípojku)
s ČEZ Distribuce, a.s., dle předloženého návrhu.
projednala a schválila finanční odměnu člena komise
pro projednávání přestupků.

v listopadu rada obce
schválila platový výměr ředitelce Základní škola a
mateřská škola Vřesina, okres Opava – příspěvková
organizace, s účinností od 1. 11. 2015 dle
předloženého návrhu.
projednala a vzala na vědomí závěry z jednání
školské rady ZŠaMŠ Vřesina konané 19. října 2015.
projednala a vzala na vědomí obdržené poděkování
pracovníkům obecního úřadu ve Vřesině od ZO ČSV
Vřesina za rekonstrukci a opravu kočovného vozu.
projednala předložený návrh kupní smlouvy na prodej
části pozemku o výměře cca 1000 m2 vyčleněného z
parc. č. 740/27 a rozhodla se nechat provést revizi
nezávislou autoritou.
projednala a vzala na vědomí předložený znalecký
posudek o ceně pozemku parc. č. 740/27 ve Vřesině,
k.ú. Vřesina u Opavy vypracovaný znalcem z 2. 11.
2015.
projednala a schválila návrh finální verzi dotazníku
průzkum potřeb obyvatel obce Vřesina k aktualizaci
Strategického plánu rozvoje obce Vřesina pro období
2016 – 2026.
schválila
„Smlouvu
o
zajištění
přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících“ pro přeložku plynárenského zařízení
na akci „Přístavba, nástavba a stavební úpravy MŠ
Vřesina“ se společností RWE GasNet, s.r.o., dle
upraveného návrhu.
schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene stavby „Přeložka STL plynovodní
přípojky pro MŠ, na akci „Přístavba, nástavba a
stavební úpravy MŠ Vřesina“se společností RWE
GasNet, s.r.o., dle upraveného návrhu.
projednala žádost Tělovýchovné jednoty Vřesina,
a souhlasí jako vlastník nemovité věci s umístěním
jejich sídla na adrese Sportovní 325/2, Vřesina.
projednala a schválila smlouvu Smlouva o umístění
zařízení (bezúplatná) pro akci „Protipovodňové
opatření obce Vřesina“, umístěním technologie
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bezdrátového rozhlasu na venkovním vedení NN
0,4kV ve vlastnictví společnosti se společností ČEZ
Distribuce, a. s., dle předloženého návrhu.
projednala a vzala na vědomí informace o
prováděném geometrickém zaměření a návrhem
dělení pozemku vedoucímu k prodeji části pozemku
o výměře cca 1000 m2 vyčleněného z parc. č. 740/27.
projednala a vzala na vědomí písemné sdělení paní
Mgr. NJ k ukončení veškerých aktivit (členství
v kontrolním výboru ZO, členství v kulturní komisi,
tvorbě zpravodaje, vedení obecní kroniky), které
vykonává pro obec Vřesinu ke dni 9. 11. 2015.
projednala a vzala na vědomí protokol o kontrole
plnění
povinností
v nemocenském
pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti proběhlé dne 5. 11. 2015.
projednala a schválila zapojení se obce do
společného záměru budování a oprav cyklostezek
v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia,
programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko,
jako partner projektu.
projednala a schválila žádost Českého svazu
ochránců přírody ZO Nový Jičín, o finanční příspěvek
na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy
a výši finančního příspěvku dle návrhu.
schválila termín konání a program 6. zasedání
Zastupitelstva obce, které se uskuteční 10. prosince
2015 v sále obecního úřadu.

v prosinci rada obce
projednala stav a plnění rozpočtu obce za období
leden až listopad 2015 a doporučila zastupitelstvu
vzít na vědomí.
projednala návrh rozpočtových opatření č. 3/2015 a
doporučila zastupitelstvu návrh schválit.
projednala návrh rozpočtového provizoria pro rok
2016 a doporučila zastupitelstvu návrh schválit takto:
na období od 1. ledna do schválení rozpočtu obce na
rok 2016 – na investiční náklady dle schválených
smluv a závazků a na neinvestiční náklady ve výši
1/12 rozpočtu roku 2015 měsíčně.
projednala žádost společnosti TEXIMA spol. s r.o.,
Ovocná 331/6, Vřesina a rozhodla o umístění svítidel
veřejného osvětlení na ulici Ovocná mezi sídly
společností TEXIMA a Weczerek.
schválila paní H. Kuczerovou členkou kulturní
komise.
projednala
a
schválila
uzavření
smlouvy
o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané
investiční výstavbou akce „Autobusové zálivy v obci
Vřesina u Hlučína, s vlastníkem Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.., dle
předloženého návrhu.
projednala a schválila uzavření smlouvy o dílo na
realizaci přeložek SO-301 Přeložka vodovodu
(1. etapa) a SP-301.1 (2. etapa) vyvolané investiční
výstavbou akce „Autobusové zálivy v obci Vřesina u
Hlučína,“ s vlastníkem Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s.., dle předloženého návrhu.
projednala informaci společnosti OZO o zachování
současně platného ceníku Svozu a zneškodňování
komunálního odpadu pro rok 2016.
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Kromě zmíněných rozhodnutí rada pravidelně projednávala a schvalovala úhrady faktur,
připravovala podklady pro jednání zastupitelstva.
Jednání zastupitelstva se konaly 19. března, 25. června, 10. září a 10. prosince.
Závěrem mi dovolte poděkovat starostovi, členům rady, zastupitelům, členům kulturní komise,
členům výborů, pedagogickým a nepedagogickým pracovnicím ZŠ a MŠ, pracovníkům obecního
úřadu, dobrovolným funkcionářům, trenérům, hráčům a všem občanům ve Vřesině, kteří se
podílejí na společenském životě v obci.
Milí spoluobčané, přeji nám všem klidné prožití svátků vánočních, do nového roku pevné zdraví,
štěstí a mnoho úspěchů.
Ing. Petr Rončka
Místostarosta

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VŘESINĚ
Vážení spoluobčané, dovolte mi seznámit Vás
stručně s tím, co se událo u hasičů v druhé polovině
letošního roku.
Koncem června jsme zhodnotili stavění máje a
dětskou soutěž a plánovali denní soutěž. 29.6. jsme
se s naší T 138 zúčastnili „spanilé jízdy“, což byla
jízda historických vozidel s cílem v Pardubicích –
místem sjezdu SDH.
V červenci jsme zorganizovali denní soutěž s účasti
40 družstev. Za úmorného vedra byla osvěžením
výborná atmosféra, profesionální zvládnutí a
zázemí. Od července naše jednotka získal
předurčenost pro zásahy na likvidaci bodavého
hmyzu. Během prázdnin a teplého září si jednotka
několikrát vyzkoušela ostrý zásah.
Koncem prázdnin jsme se podíleli zejména uzeným
občerstvením na nasycení účastníků „Ukončení
prázdnin“. Hned o týden později tradičně 1. pátek
v novém školním roce jsme uspořádali ukázku pro
MŠ a ZŠ. Ze školky všech 62 dětí a ze školy všech
97 dětí shlédlo auto hasičů českých drah z Přívozu,
pak si vyzkoušelo překážky používané k soutěžím.
Druhá polovina září, páteční noc patřila soutěži. Zde
patří velká poklona a poděkování všem, kteří se
podíleli na zajištění velkolepé podívané – show.
Nebylo to jen o sportovních výkonech borců a
borkyň z celkem 48 družstev, bylo to setkání
příznivců a nadšenců tohoto sportu. Tato soutěž byla
pořádaná v rámci Noční Hlučínské Hasičské Ligy.
Při jejím konečném vyhodnocení bylo právě toto
soutěžní kolo vyhodnoceno jako jednoznačně
nejvydařenější.
Začátkem října jsme vyřídili přeregistraci sboru ve
spolkovém rejstříku. Návštěvou 4 krojovaných
členů s praporem jsme podpořili oslavy 110 let
založení sousedního SDH Kozmice.
Konkrétní obrysy dostávala smlouva mezi městem
Fulnek a obcí Vřesina o darování T 815. Byla přijata

členy s velkou radostí, současně s tím panuje i
značná nostalgie nad stále sloužící T 138, které je
věnována obrovská péče. Leč zub času nelze
zastavit – spolehlivost půlstoletí staré techniky se
bohužel nezvyšuje. Věříme, že nějaký čas ještě bude
připravena sloužit – nejméně do doby přestavby
darované T 815.
Od krajských hasičů jsme byli obdarování dalším
dýchacím přístrojem, od kraje jsme obdrželi menší
finanční dar za zásahy mimo obec.
V pátek 13. listopadu jsme s MH a jejich rodiči
společně ukončili podzimní sezónu, prohlédli fotky
ze soutěží a akcí. Děti se trochu vyřádily, rodiče
trochu poklábosili a dohromady byli, myslím,
všichni spokojeni, společně jsme zhodnotili HLM.
Dva týdny nato jsme zorganizovali ukončení
podzimní sezóny pro výjezdovou jednotku, ovšem
bez rodičů. Atmosféra však byla minimálně stejně
výborná.
Zaplacením startovného jsme si zajistili účast na
mezinárodním halovém mistrovství v Havířově pro
družstva mladších i starších žáků.
V prosinci jsme naplánovali hasičský maškarní bál
na 16. ledna a o týden později v neděli 24. ledna
zhodnotíme celoroční činnost na VVH.
Za celý rok děkujeme svým příznivcům a
sponzorům.
Děkuji všem členům, mladým hasičům, dospělým,
výjezdové jednotce, za celoroční činnost, za pomoc
bližním, děkuji i rodinným příslušníkům za
podporu.
Za Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině přeji všem
hasičům i nehasičům, sponzorům, mecenášům,
příznivcům a přátelům hezké Vánoce a do nového
roku vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a samé
příjemnosti.

Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH

Zpravodaj obce Vřesina
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH VE VŘESINĚ
Na konci června 2015 se naši mladí hasiči zúčastnili
posledního kola Hlučínské ligy mládeže 2014/2015.
Mladší žáci se umístili na celkovém 2. místě (z 8).
Starší žáci se umístili na celkovém 3. místě (z 11).
Také se zúčastnili soutěže o Pohár starosty
Okresního sdružení hasičů Opava. Mladší žáci se
zde umístili na 7. místě (z 11), starší žáci se umístili
na 12. místě (ze 14).
ZÁŘÍ
po prázdninách jsme začali nový školní
rok ukázkou pro Základní školu a mateřskou školu
ve Vřesině. Organizačně vypomáhali i starší žáci.
Na tuto ukázku jsme přizvali také železniční
hasiče z hasičské stanice v Ostravě-Přívoze, které
jsme na jaře navštívili s našimi mladými hasiči.
Ostravští hasiči předvedli TATRU 815.
Při cvičení mladých hasičů od září pomáhají jako
instruktorky Eva a Renáta, které ještě
předcházející školní rok soutěžily v kategorii starší
žáci.
Kromě pravidelných pátečních tréninků na louce
začal nový ročník Hlučínské ligy mládeže. 1., 2. a
3. kolo se konalo v Děhylově, Závadě a
Dobroslavicích.
ŘÍJEN
HLM pokračovala 4. a 5. kolem
v Markvartovicích a Hlučíně.
Soutěž v Hlučíně byla nejen součástí HLM, ale
současně byla podzimním kolem celostátní hry
PLAMEN. Děti soutěžily u hlučínského jezera
v branném závodu a štafetě dvojic. Našim starším

žákům se zadařilo a umístili se na 1. místě (ze 13).
Mladším žákům se už tak nedařilo a umístili se na
7. místě (z 11).
LISTOPAD a PROSINEC se scházíme s mladými
hasiči každý pátek v tělocvičně.
Na začátku prosince nás v tělocvičně navštívil a
dárky obdaroval Mikuláš s Andělem a třemi Čerty.
V neděli 13. prosince jsme se zúčastnili 6. kola
HLM v Darkovicích, kde se ve sportovní hale
soutěžilo ve štafetě MIX a v uzlové štafetě.
V družstvu mladších žáků máme hodně
nezkušených dětí, které s hasičinou začínají nebo
jsou u hasičů pouze jeden až dva roky. Takže pro
lepší výsledky musíme pokračovat v usilovném
tréninku. V Darkovicích se mladší žáci umístili na
8. místě (z 9). Zato starším žákům se opět dařilo.
A to i přes to, že jejich družstvo bylo oslabeno o
chybějící nemocné kamarády. Potvrdili tak, že naši
žáci ve starším družstvu mají vyrovnané výkony.
Takže si po podzimní části Hlučínské ligy mládeže
1. místo opravdu zaslouží! Na 2. místě jsou
Bohuslavice, 3. jsou Darkovice. Naši mladší žáci
v HLM přezimují na 6. místě (z 11).
V novém roce budeme v tělocvičně pokračovat
v nácviku uzlů, ve cvičení s hadicemi, v soutěžení
s míčem. Budeme běhat a posilovat.
Webové stránky Hlučínské ligy mládeže naleznete
na http://hlucinska-liga-mladeze.webnode.cz
Ing. Zdeňka Smolková
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Zpravodaj obce Vřesina

podzim/zima 2015

www.obec-vresina.cz

Vážení spoluobčané,
je to k neuvěření, ale opět se blíží závěr roku a je
potřeba napsat pár slov k činnosti místní organizace
KDU-ČSL. Rok 2015 jsme začali v lednu
Společenským večírkem, který jsme zaplnili v sále
do posledního místa. V březnu jsme pak měli
výroční schůzi, na které jsme mimo jiné plánovali
poutní zájezd do Wadovic, které jsou rodištěm Jana
Pavla II. Tento se měl konat v září, ale pro malý
zájem občanů se musel zrušit. Nejvíce energie jsme
potřebovali na tradiční Dožínkové posezení, které
jsme začali průvodem od Kamplu a chtěli bychom
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takto začínat i v dalších létech. I když v okolních
obcích řádily bouřky, Vřesině se tato pohroma
vyhnula a dožínky se velice vydařily a to i díky
Schole. Poděkování patří i chovatelům z Píště, kteří
nám udělali opět pěknou výstavu domácího
zvířectva.
Přejeme si, aby i další léta byla takto úspěšná a k
tomu ať´ nám všem pán Bůh nadělí zdraví, energii,
lásku a Boží požehnání nejen v době vánoční, ale i
v roce 2016.

Za místní organizaci KDU-ČSL Danuše Fojtíková.
Naše sportovní nadšení jsme zahájili 8. května na
tenisových kurtech, abychom si zatrénovali na náš
1. turnaj O pohár starosty, který se konal 6. června.
V létě mnozí z nás na kolech absolvovali
soustředění ve Spálovském mlýně. 2x jsme měli
stánek s občerstvením a to na Den rodiny 23. května
a Ukončení prázdnin 30. srpna. Obě akce byly
velice pozitivně ohodnoceny, takže příště do toho
jdeme znovu. Velice náročnou akcí na organizaci je

tradiční Čučo-cup, který se konal 5. září. Zúčastnilo
se 12 družstev, což je maximum. 16. listopadu se
uskutečnil bowlingový večer s manželkami a
5. prosince Duonohec-turnaj losovaných dvojic. Jak
jste si přečetli, naše náplň je pestrá a tímto zároveň
děkujeme obci a sponzorům, že nás v mnohém
podporují.
Přejeme všem krásné vánoční svátky, hodně zdraví
a elánu v roce 2016.
Za nohejbalový klub Fojtík Richard, předseda.

K činnosti Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Vřesině
Vážení spoluobčané a milovníci drobného zvířectva,
blíží se konec roku 2015, a to je čas na bilancování a shrnutí činnosti Základní organizace Českého svazu
chovatelů ve Vřesině (dále jen "ZO ČSCH") za celý rok.
V březnu 2015 se konala výroční členská schůze, na které byla shrnuta činnost ZO ČSCH za uplynulý rok
2014, hovořilo se o možnosti přijetí nového člena a byla naplánována činnost nová.
Stěžejní činností ZO ČSCH je příprava a samotná realizace očkování králíků, které je nezbytné z důvodu
prevence před různými králičími nemocemi,
jako je např. myxomatóza a králičí mor.
V naší obci se očkovalo celkem 3x a
naočkováno bylo 350 králíků. Očkování
dlouhodobě provádí MVDr. Martin Ostárek
- veterinář z Bohuslavic, a to za skvělé
asistence pana Augustina Kufky.
Kromě králíků členové ZO ČSCH chovají
různé druhy chovných slepic, holubů,
perliček, kachen, koz a hus. Ve svých
domácnostech dále chovají čistokrevné
mazlíčky, jako jsou psi, kočky, kanárci a jiné
drobné zvířectvo.
Během roku se někteří členové ZO ČSCH
aktivně zúčastňovali chovatelských výstav,
např. v Píšti a Markvartovicích. Nebyli jen
diváky, ale i vystavovateli. Ing. Josef Kotula
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vystavoval své holuby v Hati a v těchto dnech se
zúčastnil chovatelské výstavy v Brně.
Jelikož k vesnickému životu patří, aby i naši
nejmenší občané, a to děti z místní mateřské školy
věděli, jak vypadají zvířátka, které běžně nechovají
doma, byly u manželů Sebralových podívat na
kamerunské kozy a koťátka. U pana Kufky na
posedu v lese byly pozorovat zvěř a u paní
Vilibald Sebrala
předseda

Vilkusové obdivovaly rybník, divoké kačeny a
ryby. U pana Kotuly se seznámily s chovem holubů,
konkrétně s Moravským pštrosem červeným a
černým. Věříme, že se jim exkurze líbily, a že se
mezi nimi najde nějaký mladý zapálený chovatel.
Na závěr bych chtěl za celou ZO ČSCH ve Vřesině
popřát všem občanům obce pevné zdraví, štěstí,
pohodu, spokojenost a chovatelské úspěchy
Stanislav Boček
jednatel

Vážení občané, členové tělovýchovné jednoty a sportovní fanoušci,
dovolte mi, abych shrnul půlrok, který byl v naší TJ chlapci z dorostu mají evidentně jiné zájmy než
Vřesina velice výživný. Začnu kde jinde než u pravidelné 2 tréninky v týdnu a na zápas, aby je
fotbalu. Po skončení fotbalové sezóny, kterou naši člověk vyzvedával doma a přemlouval je, aby nás
muži v okresním přeboru uzavřeli 3. místem za vůbec odjelo jedenáct fotbalistů. Samozřejmě
postupujícími Strahovicemi a druhými Malými najdou se poctivci, kteří jsou přítomní pokaždé, a za
Hošticemi, následoval ihned víkendový maratón pro to jim patří velký dík! Přítomní jsou pokaždé hlavně
náš výbor a všechny dobrovolníky s názvem trenéři, to by si všichni měli uvědomit, včetně
Sportovní slavnosti 2015. Akci musíme hodnotit rodičů, že když dokáže přijít trenér, který má doma
velice pozitivně, jak po stránce ekonomické a rodinu a spoustu práce a obětuje v dnešní časově
sportovní, tak i dle návštěvnosti, která byla veliká, náročné době svůj volný čas, tak pak nechápu, proč
za což Vám moc děkujeme! Sportovní slavnosti by na zápase a tréninku měli chybět dorostenci.
odstartovaly jako vždy pátečním karnevalem. Předem děkuji všem rodičům, že svým hochům
Následovala fotbalová sobota aneb Turnaj tří konců domluví, aby na chvilku opustily svůj počítač a
za účastí Koreji, Mexika a Hajduku. Vítězem facebook.
turnaje se stala domácí Korea, druhý skončil Hajduk Minižáci: Letos se nám povedlo zaregistrovat
a na třetím místě se umístil tým Mexika. V neděli se spoustu nových tváři a mladých fotbalových talentů,
pokračovalo kulturními vložkami zakončené za což bych chtěl strašně moc poděkovat Honzovi
losováním tomboly a večerním fotbalem mezi Lampartovi, který se mini žákům věnuje nově
výběrem Vřesiny a Hlučína. Chtěl bych tímto moc s druhým trenérem Lukášem Plačkem. Zde můžeme
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na všem rodičům slíbit maximální podporu
uskutečnění slavností (bufety, grilování, hudba Tělovýchovné jednoty, jelikož se jedná o
atd.). Moc děkujeme! Myslím, že se nám to všem budoucnost vřesinského fotbalu. Momentální
povedlo a budeme se těšit na ročník 2016.
výsledky nejsou až tak důležité, jako spíše fakt, že
Nyní se přesunu k fotbalu postupně od mužů až po kluky fotbal a vše kolem něj baví a to je teď
mini žáky:
nejdůležitější. Velký dík patří samozřejmě také
Naši muži po skvělé minulé sezóně zakončené rodičům za jejich ochotu při venkovních zápasech.
třetím místem nastoupili do nové sezóny značně Volejbal: Oddíl volejbalu pořádal v letních
oslabeni o dva klíčové hráče Fojtíka a Kovala. měsících dva domácí turnaje: Noční volejbalový
Bohužel výsledky našich mužů jsou jako na turnaj, kterého se zúčastnilo osm mužstev. První
houpačce, jak si určitě všichni fotbaloví příznivci místo uhájil domácí tým Vřesiny - Lihové Milice,
mohli všimnout. Po podzimu nám patří 10. místo v který odehrál finálový zápas až ve 4:30 ráno, kdy
tabulce se ziskem 16 bodů za čtyři výhry. Zde bych teplota klesla až k 5 stupňům. Zasloužené první
vypíchnul výhry proti Hradci nad Moravicí a místo a velká gratulace! Druhým turnajem byla
Suchým Lazcům, dále čtyři remízy a pět proher. Volejbalová Vřesina na konci měsíce srpna. Turnaje
Zmínil bych zejména dva totálně zpackané zápasy se zúčastnilo 12 týmu z celého okolí Hlučínska a
prohrami 4:7 proti Malým Hošticím a 0:9 proti hned čtyři zastoupení měla domácí Vřesina. Turnaj
Slavii Opava. Slibujeme, že dojde k posílení kádru nakonec vyhrál tým Medvědi Ludgeřovice.
novými hráči!
Dorost je aktuálně poslední na 9. místě tabulky
s jednou výhrou a sedmi porážkami. Bohužel
Zpravodaj obce Vřesina
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Závěrem bych Vám chtěl všem
ještě jednou moc poděkovat za
pomoc při pořádání sportovních
a kulturních akcí v naší
Vřesině. Poděkování patří také
všem sponzorům, bez kterých
by tyto akce nešly uspořádat!
Hlavní poděkování patří Obci
Vřesina za stálou podporu,
nejen tu finanční. A Vám všem
bych chtěl popřát příjemné
prožití
vánočních
svátků
v rodinném kruhu a do nového
roku přeji všem pevné zdraví,
mnoho
štěstí
a
božího
požehnání.
A
naší
tělovýchovné jednotě spoustu
sportovních úspěchů! ☺
Místopředseda TJ Vřesina:
David Antonín

NÁŠ POHYB = NAŠE KNIHOVNA
Vážení spoluobčané, čtenáři i nečtenáři.
Počátkem příštího roku se nám naskytne možnost
pomoci naší obecní knihovně k získání 100.000Kč
na nové vybavení nábytkem. Ptáte se, jak je to
možné?
Žádali jsme o grant z NADACE ČEZ na vybavení
naší obecní knihovny novým nábytkem, který nám
bohužel nebyl přidělen, ale bylo nám umožněno
zařadit naši žádost pod aktivitu EPP – Pomáhej
pohybem. Mobilní aplikace EPP od Skupiny
ČEZ – Pomáhej pohybem je nástroj, díky
kterému má každý z Vás možnost vlastním
aktivním pohybem určovat, které projekty a v
jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit.
Aplikace mobilního telefonu zaznamenává pohyb
uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování,
ale třeba i interiérové aktivity typu běh na běžícím
pásu, jízda na rotopedu, chůze za celý den) a kromě
běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či
vzdálenosti také generuje body. Tyto body může
uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně
nabízených projektů neziskových organizací, škol
nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem
nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace

ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou
částkou.
Náš projekt bude pod zmíněnou mobilní aplikaci
zařazen v lednu. Přesný termín zatím neznáme, ale
čím více se nás do hýbání zapojí, tím rychleji
budeme moci my, naše děti i naši senioři (prostě
všichni) číst v nových a krásnějších prostorách. Až
budeme mít přesné informace, vše zveřejníme na
internetových stránkách obce. A nebojte se.
Nebudeme na sbírání bodů sami. Mobilní aplikaci
již dnes využívá více než 130 000 sportovců. Kdo
by si chtěl zjistit bližší informace sám, nechť se
podívá
na
webové
stránky
www.pomahejpohybem.cz
Někteří z Vás již tuto aplikaci použili při Hlučínskovřesinské šlápotě, kdy byl podpořen malý Honzík
z Olomouce, takže víte, že pomáhat je opravdu
možné velmi jednoduše. A Ti z Vás, kteří by chtěli
začít sbírat bodíky již dnes, klidně mohou. Body
můžete přiřadit až ve chvíli, kdy chcete Vy.
Proto tedy – prosíme, pomozte nám i sobě a nejen
v lednu se hýbejme, abychom mohli číst v novém a
příjemnějším prostředí.
Za realizační tým Bohuslava Krupová
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2. pololetí r. 2015 u včelařů ve Vřesině.
Vážení spoluobčané!
V tomto prosincovém čase, kdy všichni hodnotí
uplynulý rok, tak se zamýšlíme i my včelaři, jak se
nám letošní rok povedl. Především jsme z jara
museli vyhodnotit ztráty ze zimního období. Jak
jsme informovali v r. 2014 o částečných nebo
úplných ztrátách včelstev, tyto ztráty se ještě přes
zimu navýšily. Přes nepřízeň počasí v květnu, kdy
snůška byla minimální, se pak včelstva v červnu
dostala do síly díky příznivějším povětrnostním
podmínkám. Mohli jsme včelstva rozšířit, vychovat
nové matky, vytvořit nové oddělky. Také jsme
mohli vychovat několik včelstev navíc pro včelaře,
kteří utrpěli ztrátu včelstev v loňském roce.
V této době je ve všech mediích hovořeno o
nekvalitních medech, přítomnosti antibiotik. Hodně
našich spoluobčanů se ptá, jak to s těmi
informacemi je. Nekvalitní medy mohou být
z důvodu přimíchání sirupu, laicky řečeno, ze
štěpeného cukru. Další věcí je dovoz medů ze států
mimo Evropskou unií. To norma Český med
nepřipouští. A velice ošemetná je otázka
přítomností antibiotik v medu. V České republice se
včely antibiotiky léčit nesmí. V některých státech se
léčí těmito léčivy nakažlivé choroby jako je
Nosematóza, Mor včelího plodu a Hniloba včelího
plodu. V naší organizaci jsme se, kromě
Nosematózy, s výše uvedenými chorobami
nesetkali. Musíme však být velmi obezřetní při
dodržování chovatelských a hygienických zásad.
Také dbáme na to, aby naší včelaři nedovezli včely
z oblastí, kde se Mor včelího plodu vyskytuje. Na
to je při každém setkání upozorňujeme.
Ve druhém pololetí, kdy koncem července začíná
nový včelařský rok, jsme se postarali o zdraví včel
a zásoby na zimu. Začali jsme se věnovat ve větší
míře i kulturním akcím v obci. Byli jsme na
slavnosti dožínek, slavnosti „Vřesina se baví“ a
Vánočních trzích ve Vřesině. Prezentovali jsme
včelaření prodejem medu, medoviny, medového
piva a medovníku. Hlavně jsme naším
spoluobčanům ukázali v létě v proskleném úlku, jak
včely žijí ve skutečnosti. Zájem o informace byl
velký. Lákali jsme především děti, nezaostávali ani
dospělí. Na vánočních trzích ve škole si děti mohly
utočit svíčku z mezistěn z včelího vosku. Starostlivě
se o to postarala p. Anna Kubenková, které za to
děkujeme.

Nikdo z nás nemá patent na rozum, proto si
k získání dalších vědomosti a zkušeností zveme
učitele včelařství. P. MUDr Hajdušková nám a
členům Klubu seniorů přednášela v říjnu o včelích
produktech ve zdraví člověka. Velkovčelař p. Juráň
pak v listopadu hovořil o zkušenostech a praktikách
u svých včel. Každý z účastníků si mohl z těchto
přednášek odnést několik postřehů a zajímavostí.
K získávání informaci o různých akcích naší ZO,
byly
založeny
oficiální
stránky
WEB
vcelarivresina.cz. Postupně budou stránky
doplňovány a aktualizovány.
Informovali jsme děti a mládež o přeložení
včelařského kroužku z Bohuslavic do Vřesiny.
Včelařský kroužek začal pracovat první středu
v říjnu. Přihlásilo se 6 dětí z nižšího stupně. Schází
se pravidelně každou středu v 16,00 hod. pod
vedením Ing. Komárkové Heleny a Ottové Viktorie.
Děti jsou zvídavé a nedočkavé na ochutnávku
prvního medu. Za tímto účelem, abychom mohli
dětem přiblížit chov včel, Základní organizace
Vřesina zakoupila kočovný vůz. Nyní v zimním
období do včelínu nemohou jít, včely se nesmí
v zimním období moc rušit. Proto se s vedoucími
scházejí v klubovně včelařů, kterou vřesinským
včelařům poskytla Rada obce Vřesina na obecním
úřadě Také za tuto pomoc moc děkujeme.
Vůz na náklady ZO ČSV Vřesina, zaměstnanci
Obecního úřadu ve Vřesině opravili, naši členové
natřeli. Za to všem zúčastněným moc děkujeme.
Nyní je umístěn na poldru za obcí směrem na Bahna.
Už jsou v něm umístěny 4 včelstva. U těch se budou
malí včelaříci učit, jak se ke včelám chovat a s nimi
pracovat. Budou také poznávat medonosné rostliny
a celkově, jak se chovat v přírodě a životnímu
prostředí.
V letošním roce je ve Vřesině 13 včelařů, 2 z nich
jsou pro své zdravotní problémy bez včel. Přesto se
o dění ve včelaření zajímají. Všem, kteří mají tak
nádherného koníčka, děkujeme za jejich činnost a
přejeme všem úspěšné vkročení do další sezóny,
hodné a zdravé včelky a dobré medné výnosy.
Také děkujeme za přízeň a pomoc Vám všem
spoluobčanům, zástupcům samosprávy obce,
členům spolupracujících složek v obci, sponzorům.
A při této příležitosti všem přejeme krásné Vánoce
a v novém roce 2016 hodně zdraví, štěstí, pohody a
míru ve Vaších rodinách a všech činnostech,
kterými se zabýváte.
Konfucius
Citát: Chceš-li být šťastný po celý život, založ si zahradu a chovej včely.
Za ZO ČSV Vřesina: Ottová Viktorie
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Zážitků bylo mnoho – každý z nich přitom jedinečný.
Vážení přátelé,
dovolte nám v souhrnu představit činnost kulturní komise obce v druhé polovině roku 2015 - většinu již
proběhlých tradičních akcí a toho mála, co nás ještě čeká:
28. 08. 2015 Ukončení prázdnin aneb Vřesina se baví (prostranství před MŠ a ZŠ)
3. 10. 2015 Hlučínsko-vřesinská šlápota (z náměstí hlučínského zámku až do Vřesiny na Dařanec)
8. 11. 2015 Vítání občánků (v sále OÚ Vřesina)
28. 11. 2015 Adventní trhy (v prostorách a před ZŠ)
5. a 6. 12. 2015 Kurzy vánočního pečení (sál OÚ Vřesina)
26. 12. 2015 Štěpánské koledování (Na Návsi - „Kampel“)
Aktuálně hned začátkem roku 2016 bychom Vás rádi přivítali na Novoročním koncertě 3. ledna.
Možná jste byli sami účastníky, nebo jste se na místa
konání přenesli alespoň pomocí fotogalerie či
regionální TV a odkazů na stránkách obce Vřesina
www.obec-vresina.cz, kde se rovněž nachází
aktuální upoutávky na připravované akce. Budeme
se i nadále velice těšit, pokud se na některé
chystáte a chcete být součástí dění u nás.
Nyní již detailněji pár slov k jednotlivých akcím.
Bezesporu tou největší, co do rozsahu i náročnosti
příprav, a možná i právem nejočekávanější, je již
tradičně UKONČENÍ PRÁZDNIN ANEB
VŘESINA SE BAVÍ, konaná koncem srpna.

dárky či finančně a pomohli tak vytvořit skvěle
fungující zázemí především pro děti. Pro koho
jiného by tato akce měla mít větší smysl? Znáte
někoho, kdo se těší na konec prázdnin? My ano –
naše děti! I jeden z pravidelných přespolních
účinkujících prohlásil: „To nemá obdoby, aby se
slavil konec prázdnin. Vždyť ta děcka by měla
brečet, že už se jim to krátí, a ona tady zatím
netrpělivě čekají, až to vypukne. Děláte z toho show
a slavíte. Neznám lepší přechod k povinnostem!“
Holt už jsme „profláklí“ a vystupující mají sami
zájem se zúčastnit. Také se rádi baví.
Nechceme se jen
plácat po zádech,
poněvadž co bychom
byli bez Vás, diváků,
pomocníků a aktérů
představení? Tímto
chceme
oslovit
všechny
z Vás,
abyste se nebáli
ukázat, co Vy sami
nebo
Vaše
děti
dokážete. Podělte se
o
svůj
um
s ostatními.
Můžete
nás
kontaktovat na emailu:

O letošní pátý ročník se postarala kulturní komise
v novém složení, přesto se akce nesla v původním
duchu. A to s heslem „ať se baví každý, kdo chce“.
Tak snad program, námaha a odvaha účinkujících a
organizátorů opět oslovily Vás, vnímavé občany
naší krásné obce Vřesiny. Díky reakcím
zúčastněných (účinkujících i diváků) víme, že tato
akce má své jméno i za hranicemi Vřesiny.
Děkujeme touto cestou obci Vřesina a zároveň
všem, kteří podali pomocnou ruku, přispěli osobně,

kkvresina@centrum.cz. NEBOJTE SE PŘIHLÁSIT
A BÝT SOUČÁSTÍ TÉTO PŘÍJEMNÉ
KAŽDOROČNÍ AKCE.
V říjnu se za podpory manželů Teichmannových a
pracovníků KC Hlučín konala rovněž tradiční
HLUČÍNSKO-VŘESINSKÁ ŠLÁPOTA. Díky
této spoluorganizaci a skvělému počasí proběhl opět
velmi příjemný turistický pochod. Z náměstí
hlučínského zámku až po vřesinskou restauraci Na
Dařanci prošlo rekordních 777 registrovaných

Zpravodaj obce Vřesina
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účastníků!! Pokud k tomu připočteme občas někoho
bez zápisu na startu, číslo se vyšplhá k osmi stům
turistiky chtivých zájemců. Lákadlem byla nejen
vidina možné výhry (koloběžky), ale i krásná
procházka a piknikové posezení na vřesinském
koupališti u restaurace za poslechu hudby Pozdního
sběru. I klobása a pivo/kofola chutnaly po tomto
sportovním výkonu lépe než kdy jindy! Děti, i když
byly unavené z pochodu, se následně vyřádily ve
zdejším prostoru. A ostatní si zaslouženě odpočali.
A co je hlavní - setkali se se svými blízkými,
kamarády a prožili spolu pár pěkných chvil. Co více
si přát?
Jako se každoročně k závěru roku bilancuje, tak se i
„sčítají“ nově narozené děti. Z letošních prozatím
16 dětí se jich na nedělním listopadovém VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ sešlo 13. V doprovodu rodičů,
prarodičů, sourozenců byly přivítány mezi občany
obce Vřesina. Děti obdržely slavnostní vítací listinu
a dárek. Pro zpříjemnění již tak milé a dětskými
očičky prozářené slavnostní atmosféry
proběhlo i veselé a vtipně laděné
vystoupení dětí z místní ZŠ pod
vedením Mgr. Věry Vojáčkové. Tato
jedinečná chvíle byla dotvořena
profesionálním sólovým zpěvem paní
Petry Strakové. Rodinné fotografie
vytvořila paní Magda Smolková.
Nezbývá než popřát všem těmto
maličkým stvořením spokojený a
šťastný život plný lásky a zdraví.
Adventní trhy proběhly poslední
listopadovou sobotu v prostorách

základní školy ve spolupráci s naší školou. K
občerstvení byli nápomocni volejbalisté i členové
KRASu. Seniorky napekly a ke zdobení připravily
perníčky pro děti. Včelaři, myslivci, kapela Pozdní
sběr a nejen místní občané svými produkty pomohli
dotvořit vánoční atmosféru. S kapelou jsme si
zazpívali u otevřeného ohně, tvořili v dílnách
vánoční ozdoby a na závěr společně rozsvítili
vánoční strom.
Koncem roku a v průběhu tradičních křesťanských
svátků si každý přeje klid a pohodu. Snad, ve světle
událostí posledních dnů a týdnů, nebudeme
v příštím roce muset řešit nic jiného, než co jsme
doposud byli zvyklí. Rádi bychom Vám za kulturní
komisi poděkovali za přízeň a zároveň Vás pozvali
k poslednímu letošnímu setkání pod naší taktovkou,
ŠTĚPÁNSKÉMU
a
to
k tradičnímu
KOLEDOVÁNÍ na KAMPLU dne 26. 12. 2015
v 17:00 hod

Za kulturní komisi Mgr. Jana Šandalová

ČINNOST KRASU
V občanském sdružení KRAS jsou organizováni
rodiče, přátelé a sponzoři ZŠ a MŠ Vřesina, kteří
pořádají mimoškolní aktivity pro děti, pomáhají při
zajišťování obecních akcí. Předsedkyní je Renáta
Pašková.
Naše činnost v 2. polovině roku 2015:
Zajištění občerstvení na obecní akci Ukončení
prázdnin konané 29. 8. 2015.
K prvnímu školnímu dni jsme připravili pro nové
prvňáčky dárkové balíčky na přivítanou ve škole.
Na začátku září se konalo Letní kino na školní
zahradě. Promítaly dva filmy: Já, padouch 2 a

Zpravodaj obce Vřesina

Hodinový manžel. Bylo zajištěno bohaté
občerstvení včetně výborného popcornu.
Podzimní průvod broučků se konal 23. 10. 2015 za
velké účasti dětí, rodičů, prarodičů a přátel. Průvod
se světýlky za doprovodu hudby prošel částí obce a
zastavil se na zahradě před školou, která byla
vyzdobena rozsvícenými dýněmi, a děti dostaly
malou odměnu. Poté se průvod přesunul na
výletiště, kde bylo připraveno občerstvení.
V následujícím období nás čekají Vánoční trhy,
které se budou konat v sobotu 28. 11. 2015.
Připravíme pro vás bohaté občerstvení. Pro děti
nezapomeneme přichystat Mikulášskou nadílku.
podzim/zima 2015
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Na začátku příštího roku se můžete těšit na
Maškarní plesy pro děti, na které vás srdečně zveme.
Žádná z těchto aktivit by nebyla možná bez
finančních příspěvků rodičů dětí a obecního úřadu.
V tomto roce se nám podařilo získat příspěvek
z Nadačního fondu Vítkovice Steel. Mohli jsme
zakoupit popcornovač, jenž je využíván na
pořádaných akcí. Dále jsme přispěli na nákup
nových houpaček na zahradu mateřské školy a
nákup pro podporu Fondu Sidus (přívěsky na klíče
se zvířátky a sešitky se samolepkami Světoví lepíci).
Jménem vedení KRASu bych chtěla poděkovat
aktivním členům a všem, kteří nám pomáhají při
realizaci akcí pro děti, za jejich ochotu, dobré
nápady a práci na realizaci akcí.
KRAS přeje všem občanům Vřesiny příjemné
prožití svátků vánočních rozzářené dětským
smíchem a do nového roku 2016 pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.
Za sdružení KRAS Lucie Dvořáková
Jak hodnotí naši aktivitu děti? Přečtěte si jejich
reakce na letní kino:
Byli tam mimoni a bylo to super. Šimon
Líbí se mi, že tam můžu ležet. Vendy
Všem se tato akce líbí. Výběr filmu byl dle žáků
bezvadný a k tomu popcorn a zdarma čaj - prostě
super.
Reakce na podzimní průvod broučků:
Na průvodě se mi líbilo, jak jsem viděla všechny
dýně, co tam byly. Patricie

Učitelky dětem
Učitelky mateřské školy se zapojily do projektu
vydaném
Univerzitou
v Hradci
Králové
s názvem: Velká technika pro malé kutily.
Vedoucí učitelka Bc. Silvie Šremerová se
zúčastnila stáže v Norsku. Přivezla mnoho
poznatků z organizace školství, podmínek,
vybavení učeben a zázemí učitelů. Připravila pro
učitele poutavou a přínosnou prezentaci, kterou
předvedla učitelům na dvou seminářích
v základní škole. Pro zajímavost: Předškolní děti
v Norsku chodí ve školkách ven za každého
počasí. V dešti, mrazu i blátě si venku hrají,
špinavé věci po pobytu venku si odnášejí až na
konci týdne. Na oblečení pro pobyt venku mají
svou zvláštní šatnu.

Zpravodaj obce Vřesina

PRŮVOD BROUČKŮ
Dne 23. 10. 2015 se konal ve Vřesině Průvod
broučků. Průvod začal na Kamplu, kde se dětem
rozdala losovací čísla, která si pak mohly vyměnit
za odměny. Šlo se po ulici Vodní důl, Sluneční, Na
Široké, Suhrady, Průkopnická a nakonec 21. dubna.
U školy se čekalo na opozdilce a rozdávaly se
odměny. Ze školy se šlo rovnou na výletiště neboli
mrchoviště. Na výletišti bylo občerstvení, včetně
výborných koláčků. Taky se mohly opékat párky.
Když to zkrátíme, celý průvod broučků byl bezva.
Katarína Čurová

Učitelky Ing. Karla Jindrová a Magdalena
Smolková se účastnily týdenního školení lektorů
v Hradci Králové. Získaly mnoho zkušeností a
poznatků nejen od lektorů, ale i od kolegů z celé
ČR. Velkým přínosem pro naši další práci
podzim/zima 2015
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s malými dětmi byly nové poznatky z oblasti
Montessori metody ve školství. Je to stará metoda
ve vzdělávání dětí, o kterou se zasloužila její

zakladatelka, první žena, která byla promována
doktorkou medicíny v Itálii, Marie Montessori.
Marie Montessori
využívala zkušeností
postiženými
dětmi
v duchu
s duševně
pedocentrismu. Z této metody vycházejí všechny
typy předškolních zařízení. Naše mateřská škola
léta využívá její metody. Máme vzdělávací
pomůcky s prvky této koncepce, a také organizaci
dne máme uzpůsobenou podle potřeb dětí. Tyto

metody se ale do důsledku nedají aplikovat na
všechny děti a na podmínky, které máme u nás.
Jen ve zkratce:
Ve jménu lásky dětem
„posluhujeme“, místo abychom jim ukázali,
jak na to. Ve jménu lásky je zbytečně
ochraňujeme, místo abychom jim důvěřovali.
Ve jménu lásky jim nedovolíme prožívat jejich
lekce a získat tak zkušenost, která je
nesdělitelná, skrze vzorec příčina a následek.
Učitelky Petra Smolková a Eliška Chříbková se
v tomto projektu zúčastnily dvoudenního školení
v Šilheřovicích.
Všechny učitelky z těchto školení vypracovaly
prezentace. K. Jindrová a M. Smolková
uspořádaly semináře pro učitelky z okolí. Další
podmínkou zdárného ukončení tohoto projektu
byla výroba pracovních listů pro děti a písemná
evaluace na prezentaci. Za splnění všech
podmínek byl naší mateřské škole přislíben a
dodán soubor stavebnic a pomůcek „montessori“
v hodnotě 22 620Kč. Na přiložené fotografii
chybí pomůcky „montessori“, které byly dodány
později.
Magdalena Smolková

Učím se, tedy jsem
V červnu jsme získali také dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši
240 550,00 Kč. Díky dotaci projektu Učím se, tedy jsem – CZ.1.07/1.1.00/56.1272 jsme zavedli
čtenářské dílny do hodin českého
jazyka žáků druhé až páté třídy a
pořídili knihy pro děti ke čtení. Dvě
učitelky prošly školením ke zvýšení
odborných kompetencí čtenářské
gramotnosti. A dvě učitelky
vycestovaly do zahraničí, aby si zlepšily své jazykové kompetence. Reportáž o jejich cestě si můžete
přečíst v dalším příspěvku.

Na jeskyňky uvidíme, žádnou dovnitř nepustíme
V rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora zabezpečení škol a školských
zařízení;“ č.j. MSMT-2157/2015-1 jsme obdrželi dotaci ve výši 61 000,- na projekt s názvem „Na jeskyňky
uvidíme, dovnitř žádnou nepustíme“.
Účelem dotace bylo zajištění dostatečného zabezpečení budov právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních – Minimálním standardem bezpečnosti.
Z tohoto projekty byl pro naši školu v průběhu hlavních prázdnin zakoupen a instalován video vrátný do
vstupu budovy mateřské a základní školy. Jsme tak více informování o tom, kdo vstupuje do budovy během
dne a můžeme zajistit bezpečné prostředí pro děti v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimálním standardem bezpečnosti, a co nejvíce
zabezpečit školu tak, aby do ní nevstoupil někdo nežádaný.

Zpravodaj obce Vřesina
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Klub přátel deskových her začal fungovat od září 2015 a již v říjnu byla účast 17 členů. Klub je
otevřený všem dětem a dospělým, kteří mají rádi společenské hry, rádi se pobaví v kruhu svých přátel nebo
s dalšími vyznavači této zábavy a chtějí si oddechnout od všedních starostí.
V klubu je možné si zahrát jak karetní hry – UNO,
Ligretto, Bang, Cink, Střelené kachny, Dobble aj., tak
deskové hry – Loupežníci třeste se, Fibber, Scrabble,
Žížaly, Strašidýlka aj., nebo strategické hry – Jenga,
Fantom staré Prahy, Kámen-zbraně-papír, Sankt
Petersburg, Tibbet aj.
„Herné“ činí 10,- Kč na 1 vstup a z těchto peněz se
pak koupí další nové krásné hry ☺. Stačí vzít jen
rodinu, přátele, kamarády, také přezůvky a popřípadě
i svou oblíbenou hru a přijít si k nám zahrát.
Věřím, že se klub rozroste a stane se příjemnou
součástí trávení volného času ve Vřesině.
Kateřina Šaková
STUDIJNÍ POBYT V OXFORDU
Dne 19. 7. 2015 jsme započaly dvoutýdenní
jazykový kurz v Oxfordu v Anglii.
Ubytovány jsme byly v místní anglické rodině, kde
jsme měly možnost vidět způsob běžného života
čtyřčlenné rodiny a hlavně možnost neustále
komunikovat v anglickém jazyce a tím se
zdokonalovat.
První týden jsme se aktivně účastnily seminářů
určeným k metodice učení jazyka anglického
v primárním
vzdělávání.
V kurzu
jsme
z Maďarska,
spolupracovaly
s kolegyněmi
Německa a Japonska. Paní lektorka se zaměřila na
používání audiovizuálních médií v hodinách, práci

s knížkami pro děti anglických autorů a metodiku
výuky místních učitelů anglického jazyka. Lekce
byly velice pestré, zábavné a poskytly nám mnoho
inspirace do naší pedagogické činnosti.
Během volného víkendu jsme dostaly možnost
navštívit hlavní město Londýn. Sice nám počasí
nepřálo, ale i tak se nám podařilo si v rychlosti
prohlédnout nejvýznamnější památky např. Palace
of Westminster, Tower Bridge, Buckingham Palace,
Big Ben, London Eye a mnoho dalších.
Druhý týden byl zaměřený na zdokonalení našich
komunikačních dovedností v anglickém jazyce.
Tím jsme se dostaly ke spolupráci s kolegy ze
Spojených Arabských
Emirátů,
Španělska, Francie atd. V kurzu
jsme převážně konverzovaly na
různá témata, což bylo velice
přínosné, neboť jsme se dověděly
hodně o životě v zemích našich
kolegů a o jejich způsobu výuky.
Děkujeme naší paní ředitelce Mgr.
Evě Fichnové, že nám umožnila
díky projektu z EU „Učím se, tedy
jsem“ tento studijní pobyt, který nás
velice obohatil.
Mgr. Monika Hofrichterová a
Kateřina Kusáková

Adventní trhy
V sobotu před první adventní nedělí se celá vesnice
sešla v prostorách místní školy a tělocvičny nasát
předvánoční atmosféru - koupit či vyrobit vánoční
ozdobu, pochutnat si na dobrotách nebo poslechnout
první koledy. V tělocvičně u velkého vánočního
stromu mohli všichni posedět a občerstvit se nebo si
Zpravodaj obce Vřesina

zakoupit vánoční ozdoby a dekorace všeho druhu.
Děti si vyzkoušely enkaustiku - voskovou techniku,
vyrobily svíčku z vosku.
V tělocvičně byla také výstava betlémů, které
vyrobily doma děti s rodiči. Porota složená se
zástupců rodičů, dětí, učitelů a obce vybrala pět
podzim/zima 2015
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betlémů, které se jim nejvíce líbily. Všechny děti
dostaly malou odměnu.
Ve třídách se vyráběli papíroví andělé, keramické
ozdoby na vánoční stromeček, dekorovaly baňky
a zdobily perníky. Po celou dobu adventních trhů
probíhal také kulturní program. Čertovskou
pohádku si připravil divadelní kroužek pod
vedením Věry Vojáčkové, písně zazpíval dětský
sboreček pod vedením Elišky Chřibkové a
Kateřiny Šandalové. Před školou zpívala kapela
Pozdní sběr a u ohně si všichni mohli opéci párek
nad ohněm.
Rozsvítili jsme Vánoční stromeček a doufáme, že
si světlo doneseme domů také ve svých srdcích.
Eva Fichnová

Velké poděkování patří obci Vřesina, kulturní
komisi, spolkům ve Vřesině, učitelkám a
vychovatelkám a také uklízečkám.

Poděkování
Děkujeme obci za rekonstrukci sociálního zařízení
ve škole, kterou prováděla firma Sněhota
Stavebnictví od června do srpna letošního roku.
Byly vyměněny všechny odpady a přívody vody,
modernizovány dívčí a chlapecké záchody v prvním
a druhém nadzemním podlaží, obklady ve všech
třídách. Rekonstrukci oceňují všichni žáci, učitelé i
paní uklízečky. Prostředí ve škole se stalo mnohem
příjemnějším.

Obec také poskytla dotaci na keramické tabule
s dataprojektorem do tří tříd v celkové hodnotě 236
640 Kč. Keramické tabule nahradily staré a
nevyhovující dřevěné tabule. Dataprojektor je
propojen s počítačem učitele. Ten může na tabuli
promítat své připravené materiály, výukové
programy, internetové stránky, úryvky filmů a do
těchto materiálů vpisovat na tabuli poznámky. Děti
i učitelé tak mohou využívat přímo ve vyučování
internet jako zdroj informací.

Eva Fichnová

Malá anketa zastupitelů
1/ Máte za sebou první rok volebního období. Jak byste ho zhodnotil/a?
2/ Co se Vám při práci v zastupitelstvu podařilo prosadit?
3/ Chcete něco vzkázat občanům? Co byste jim popřál/a do nového roku?
1. První rok volebního období bych hodnotil jako
novou životní zkušenost a velikou výzvu v práci pro
občany obce. Velmi kladně hodnotím zejména
rostoucí zájem občanů o dění v obci, což se
projevuje účastí občanů na jednání zastupitelstva.
Velice rád jsem také tomu, že se po létech diskuzí
podařilo novému zastupitelstvu nastartovat projekt
zkapacitnění mateřské školy ve Vřesině a beru jako
velký závazek tento počin do konce našeho
volebního období uskutečnit.
2. Zastupitelstvo obce mě na ustavujícím zasedání
zvolilo do čela kontrolního výboru. Myslím si, že já
a všichni mí kolegové z výboru jsme v prvním roce
působení dosáhli velké změny v přístupu fungování
tohoto výboru. Scházíme se častěji a máme mnohem
větší záběr kontrolní činnosti než výbory v
minulých funkčních obdobích. Dovoluji si touto
cestou kolegům z výboru poděkovat za jejich
dosavadní práci. Také děkuji radním obce, kteří s
Zpravodaj obce Vřesina

námi při kontrolní činnosti v obci Vřesina
spolupracují.
3. Občanům bych rád vzkázal, že já osobně a
myslím si, že i ostatní moji kolegové ze
zastupitelstva obce, máme zájem o to, aby se nám
všem v naší obci hezky žilo. Děláme vše proto, aby
bylo v naší obci vybudováno co nejvíce věcí, které
slouží občanům (MŠ, sál, tělocvična, atd.), ale jsme
malá obec a máme omezené finanční prostředky a
tak je prosím o trpělivost. Také bych rád občanům
vzkázal, že s každým z nich kdykoli velmi rád
prodebatuji jakýkoli podnět nebo problém a pokud
to bude jen trochu v mých silách, tak se budu snažit
pomoci. Popřát do nového roku bych Vám, milí
občané, občanky a občančata, chtěl hodně zdraví,
štěstí, krásných a pohodových dnů. Ať Vás Bůh
ochraňuje a ať máte mnoho důvodů k úsměvům
Radek Kupka

podzim/zima 2015
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1. Po úvodním rozkoukání se v zastupitelstvu
hodnotím první rok, jako rok papírových a slovních
bojů. Extrémní papírová byrokracie brzdí řadu
projektů před jejich realizací. Jako člověk
podnikající, znám velmi dobře hodnotu času. Naše
obec je ve fázi, kdy potřebuje nutně realizovat v co
nejkratší době řadu projektů. O to víc mě
maximálně zklamalo, když se vedou dlouhé diskuze
bez výstupů, když jako zastupitelstvo nejsme
dostatečně pružní, schopni učinit akční rozhodnutí a
být ochotni nést za ně zodpovědnost. Ke všemu je
zapotřebí získat podporu většiny, většiny, která
bude ochotna konat. Věřím, že již tato doba konečně
přijde a my odpovíme činy na kritiku posledních
týdnů.
2. Hlavním hybatelem naší obce, který je schopen
pružně reagovat na situace je orgán rady. Osobně
vnímám jako svůj největší úspěch prvního roku

prosazení uložení části peněz obce na garantovaně
lépe úročené účty, než byly doposud. Jako
nejzajímavější počin rady a zastupitelstva vnímám
rekonstrukci sociálního zařízení ve škole a
zprovoznění 4. patra obecního úřadu.
3. Vážení občané naší obce. Osobně si uvědomuji,
že naše obec stojí, z pohledu realizací nových věcí,
na místě. Chápu, že je ubíjející nevidět konkrétní
nové věci, když v okolí se dějí. Vezměte prosím na
vědomí, že jako jednotlivci nikdy nic sami
nedokážeme. Sám za sebe se budu snažit přispět
k urychlenému dokončení papírových podkladu
potřebných k realizaci projektů a snad již brzy oku
viditelným novým a potřebným věcem, jako je
například školka. Do nového roku Vám pak přeji
opravdu pevné zdraví, osobní a rodinou pohodu.
O zbytek se dokážeme přičinit sami.
Mgr. Jakub Lampart

1. Poměrně jednohlasně jsme se na ustavujícím
zasedání jako zastupitelé obce shodli na složení rady
obce a vedení obce. To je dobrý předpoklad pro
další společnou práci. Podařil se sestavit rozpočet
obce, což je velmi důležité pro následné investice a
celkové hospodaření obce. Za velmi důležité
považuji shodu na prioritách, které se v tomto
volebním období mají realizovat.
2. Odpověď velmi úzce souvisí s odpovědí na první
otázku. To, že jsou některé konkrétní problémy a
případy diskutovány a jsou na ně různé pohledy,
považuji za přirozené a správné. Samozřejmě vždy

ve slušné atmosféře, s otevřenou myslí, vůlí
naslouchat a s tolerancí. Jakékoliv politikaření do
obce naší velikosti nepatří. Správa a vedení obce
není mnohdy zaměstnáním ale posláním.
3. Samozřejmě stálé zdraví, pevné rodinné zázemí,
Boží požehnání, šťastný a spokojený život v naší
obci, fungující sousedské vztahy a také hodně
radosti s blízkými. Zároveň bych všem přál, aby byli
i trochu pyšní na to, že jsou občany naší - pro mě
osobně - krásné obce.
S pozdravem
Petr Groh

Pozdní sběr Vřesina a rok 2015.
Tak máme zase jeden rok za sebou.
Dozráváme jako to víno. Čím
starší, tím snad i lepší. Nebo jen to,
že nám přibyl zase jeden rok? Už
ani nevím, jak dlouho se naše volné
sdružení příznivců Country a Folk
hudby schází. Asi už to bude
takových 6 let. Ale což, na věku
přeci nezáleží. Hrajeme si pro
radost nás samotných, a když nás
někdo požádá, zajedeme rozdat
trochu té hudby a potěšení i na
veřejnost.
A jaké zajímavé akce jsme tento
rok absolvovali? Tak hned zkraje
roku to byl Farní ples v Kravařích. Tam jsme
zahráli, rozdali přehršel radosti a naše Anička
s Karlem dokonce vyhráli jednu z hlavních cen. To,
Zpravodaj obce Vřesina

že dvojice tamějších otců přijede „pozametat“ cestu
před jejich barákem ve Vřesině. No, věřím, že se
úkolu zhostili se ctí a farní noblesou.
podzim/zima 2015
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Pak nás čekala celá řada dalších vystoupení. Jak se
už stalo tradicí, jezdíme si rádi v únoru zalyžovat do
našich nejbližších hor – Beskyd. A večer na
Armaturce to vždy pěkně naladíme a pořádně
rozjedeme spolu s téměř polovinou Vřesiny, která
tam nesmí chybět.
Březen - měsíc knihy a my jsme raději zajeli do
Krkonoš. Po několik večerů jsme si zahráli a
zazpívali s účastníky lyžařského zájezdu, kde i
Vřesina měla své početné zástupce.
A duben? To jsme hráli našim kamarádům a
známým na besedě cestovatele pana Vehovského
tady ve Vřesině. On tedy projel kus světa a my ve
svých písničkách o nic méně.
Pak přišel květen – lásky čas a my jsme se krásně
bavili v hospůdce U Freda. Hráli jsme nejen jemu,
ale i všem hostům, když slavil výročí otevření své
darkovičské hospůdky. Jen nevím, zda tam bylo
více Vřesiňáku nebo domácích. Ale tipuji, že naši
zase zabodovali.
A aby toho nebylo málo, zpříjemnili jsme i jeden
májový večer hraním při Kácení máje na
Veverkovci.
A co červen? To už je teplo a nikomu se večery
nechce trávit doma. Také i my jsme si udělali pár
vystoupení, z nichž za všechny bych vzpomněl
Sportovní slavnosti na našem domácím hřišti.
Počasí vyšlo a diváků bylo více než hodně. Ale to
určitě bylo kvůli sportovním utkáním.
Václav Návrat

nesmím
V červenci
nevzpomenout úspěšné
vystoupení na festivalu
Kultury
a
řemesel
v Hlučíně. Pořadatelé tam
objednali nádherné teplé
počasí a diváků bylo tolik,
že jsme je nemohli ani
spočítat.
Srpen už tradičně patří našemu vystoupení na
dožínkách v partnerské obci Rzuchów v Polsku.
Absolvovali jsme tam v jednom dni dvě vystoupení.
Jedno v partnerské obci a druhé pak v sousedním
městě. Obě vystoupení pro nás byla úžasná.
Vynikající publikum a vystoupení na profi jevišti i
s profi nazvučením. Byla to prostě hudební paráda.
V září začal školní rok. Někteří z našeho středu jsou
kantoři a museli se začít opět věnovat svému
komenskému poslání. Na muzicírování už jim
prostě nezbyl čas…
A pak přišel říjen. A s ním neodmyslitelná Šlápota.
Podíleli jsme se jak na organizačním zajištění, tak i
na hudebním vystoupení. Téměř 800 účastníků si
mohlo poslechnout naše muzicírování na
vřesinském koupališti. Nám se to tedy moc líbilo a
věříme, že za rok zase.
Listopad, to už je takový chladnější měsíc a nám se
zalíbilo za kamny.
A prosinec – poslední měsíc v roce. To nás čeká
ještě pár vystoupení. Ale když píši tento článek, tak
je ještě listopad a nechci předbíhat událostem.
Rád bych všem našim příznivcům poděkoval za
jejich účast na vystoupeních Pozdního sběru
Vřesina a věřím, že příští rok bude pro všechny
neméně tak úspěšný jako ten už končící.
Hudbě zdar a Country & Folk zvláště.

Okénko klubu seniorů – nahlédnutí do jejich aktivit
Jako každý rok jsme i ten letošní zahájili v lednu
společným setkáním a slavnostním přípitkem. Při této
příležitosti jsme si řekli, co podnikneme tento rok.
Tradicí se stávají pravidelná měsíční setkání vždy třetí
středu v měsíci. Tak tomu bylo i v únoru.
Významnou událostí bylo pro nás patnácté výročí
založení klubu seniorů, které jsme oslavili 21. března.
Tento den se uskutečnilo slavnostní setkání všech našich
členů, kterého se zúčastnili i pan starosta a pan farář. Pan
starosta ve svém projevu ocenil naše snažení, kterým
přispíváme k dobré náladě a ke zviditelnění obce a
poděkoval za práci výboru a jmenovitě předsedkyni paní
Zpravodaj obce Vřesina
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Brünhildě Hříbkové, která tuto
funkci vykonávala po celou
dobu trvání klubu. Paní
Hříbková
pak
provedla
zevrubné
zhodnocení
patnáctileté práce. Také byla
oceněna práce členů výboru,
kteří působili a působí v této
funkci
dlouhodobě.
Následovalo pohoštění, na
kterém jsme si pochutnali. A o
dobrou náladu se postaraly
tanečnice Vřesu a tři naše
členky, které předvedly vtipné
scénky.
Bylo to příjemné setkání, dobrá nálada nám
vydržela až do večera.
Na dubnovém setkání došlo k výměně na postu
předsedkyně klubu. Po paní Brünhildě Hříbkové
převzala štafetu paní Helena Stočková. V neděli 10.
května jsme oslavili spolu s kulturní komisí obce
Den matek.
V červnu se konalo běžné každoměsíční setkání.
Devatenáctého července se již poněkolikáté konal
společný slavnostní oběd.
Pravidelná setkání v srpnu a v září nebyla ničím
mimořádná.
Na říjnovém posezení jsme si vyslechli, spolu
s členy včelařského spolku, přednášku Mudr.
Hajdučkové o prospěšnosti medu a dalších
včelařských produktů.
Následující setkání bylo slavnostní: v sobotu
sedmého listopadu jsme si na společném obědě
pochutnali na „svatomartinské“ huse, samozřejmě
s knedlíky a se zelím. Výtečnou krmi připravila paní
Marie Bečicová. Ve čtvrtek 19. 11. se pekly
perníčky pro vánoční trhy, které se v prostorách
školy uskuteční 28. 11.
16. prosince od 15. hodin se uskutečnilo slavnostní
vánoční posezení s programem a hosty.
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Kromě tohoto výčtu je žádoucí zmínit uskutečněné
zájezdy, a to konkrétně zájezd do Opavy 27. 5. do
závodu na výrobu vánočních ozdob a do Arboreta
v Novém Dvoře a 15. 9. do Šternberka do Muzea
času a okolí. Oba zájezdy byly velice vydařené.
V říjnu jsme se zúčastnili akce „Kluby klubům“
v Kulturním domě v Hlučíně.
Nelze se nezmínit o činnosti našeho tanečního
kroužku „Vřes“. Děvčata pod vedením kreativní a
obětavé Mgr. Jany Šandalové pilně nacvičují nové
tance a vystupují na různých akcích – namátkou
uveďme „Letní hlučínské slavnosti“, „Kluby
klubům
v KD
v Hlučíně“,
„Rozloučení
s prázdninami“ v naší obci, vystoupení v Rohově na
pozvání tamního klubu důchodců, v Domově pod
Vinnou horou v Hlučíně, na družební návštěvě
v Polsku atd. Na akci v Rohově, v Hlučíně
v domově seniorů a na „Rozloučení s prázdninami“
v naší obci vystoupily se scénkami Helena Stočková
a Charlotta Kufková.
Co říci závěrem: snažíme se, aby naše činnost byla
pestrá, zábavná, aby nám bylo spolu dobře. Snad se
to daří. Jistě také díky tomu, že vedení obce vytváří
podmínky pro aktivity klubu, za což mu děkujeme.
Za klub seniorů Helena Stočková, Charlotta Kufková

Zpravodaj obce Vřesina
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Rekapitulace vybraných výdajů a získaných dotací v roce 2015
Náklady na investiční akce:
Sociální zařízení ZŠ – stavební úpravy
Zateplení a změna vytápění OÚ Vřesina
Nástavba OÚ – 4.NP
Náklady na opravy:
Opravy komunikací
Opravy a udržování – kanalizace
Opravy a udržování, vodné, PHM – sport. zařízení
Opravy VO

1.045.956,-Kč
1.288.702,-Kč
1.572.346,-Kč

161.233,-Kč
478.473,-Kč
266.350,-Kč
31.045,-Kč

Další výdaje:
Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpadů OZO
Vzhled obce a veřej. zeleň – terén. úpravy, sečení,
obnova zeleně
Vakcinace psů
Příspěvek na stravné – žáci ZŠ, MŠ
Příspěvek (dotace) ZŠ
Ostatní záležitosti kultury

395.337,-Kč
7.760,-Kč
158.886,-Kč
1.325.000,-Kč
226.768,-Kč

Získané dotace:
Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce
Neinvestiční dotace ze SR – kompostéry
Neinvestiční dotace od kraje – SDH
Neinvestiční dotace – výsadba zeleně násl. péče
Neinvestiční dotace - SOH
Investiční dotace – Zateplení a změna vytápění OÚ

211.958,-Kč
1.204.834,-Kč
7.200,-Kč
26.555,-Kč
5.000,-Kč
2.281.723,-Kč

Dotace celkem:

3.737.270,-Kč

Zpravodaj obce Vřesina

176.224,-Kč
90.992,-Kč
933.642,-Kč
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INFORMACE PRO OBČANY
V neděli 8. listopadu 2015 jsme na Obecním
úřadě ve Vřesině přivítali od loňského vítání
16 narozených děti (z toho bylo 11 dětí
narozených letos a 5 dětí narozených v roce
2014)
K 20. prosinci se v letošním roce v naší obci
narodilo asi 14 dětí, zemřelo 8 obyvatel,
přistěhovalo se 31 obyvatel a odstěhovalo asi
34 obyvatel. Tyto údaje jsou pouze orientační,
protože nemáme trvalý přístup do centrální
evidence. K témuž datu má naše obec asi
1 598 obyvatel a 443 domů.

Úřední hodiny Obecního úřadu Vřesina:
ve středu 23. prosince a 30. prosince bude
provoz jako v pátek, tedy 8 – 12 hodin a ve
čtvrtek 31. prosince bude zavřeno úplně.
Firma OZO Ostrava oznamuje, že svoz
popelnic bude v pátek 25. prosince, sobotu 2.
ledna a v pátek 8. ledna (lichý týden) budou
svezeny mimořádně všechny vystavené
popelnice.

Provozní doba prodejny TUTY Opava
štědrý den 24. prosince 07:00 – 10:00
1. svátek 25. prosince
zavřeno
2. svátek 26. prosince
zavřeno
Silvestr 31. prosince 07:00 – 11:30
Nový rok 1. ledna
zavřeno
Provozní doba pošty 31. prosince bude od
08:00 – 11:00 hodin.

Přehled bohoslužeb ve vánoční době v kostele svatého Viléma:

Štědrý den
Boží hod vánoční

24. prosince
25. prosince

Štěpán
Silvestr
Nový rok

26. prosince
31. prosince
1. ledna

Zpravodaj obce Vřesina

22:00
08:00
10:00
14:30 sv. požehnání a živý betlém s dětmi
09:00
17:00
09:00

podzim/zima 2015
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Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za dosavadní
podporu a spolupráci. Přejeme
Vám ze srdce hezké a radostné
Vánoce a v novém roce 2016
hodně štěstí, pevné zdraví, Boží
požehnání, mnoho lásky a
důvodu k radosti.
Rada obce

Přijďte si opět po roce zazpívat koledy 2. vánoční svátek
(26. prosince) od 17 hodin na náves (ke Kamplu).
Zpravodaj obce Vřesina
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