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Vážení spoluobčané,
„tak nějak“ nám ten čas plyne rychleji a rychleji. Asi to není jen můj pocit. Už tady budou opět Vánoce.
Přežili jsme loni ohlašované konce světa, které úspěšně zapadly do zapomnění. Zkusme se poohlédnout
zpátky za uplynuvším rokem.
V lednu se odehrávaly hezké společenské události, snad se každý pobavil v kruhu příjemné společnosti a
patřičně se odreagoval. Kapacita sálu již dlouho nestačí a v nejbližší době není vyhlídka na radikální
zlepšení. Hezký úvod do nového roku taktéž zařídil novoroční koncert sousedního pěveckého sboru
ECHO Píšť.
V radě jsme uvažovali o studii zvýšení kapacity MŠ, zabývali jsme se smlouvou o dopravní obslužnosti a
vybírali hodnotící komisi pro veřejnou zakázku komunikace U Sadu.
V únoru byla dopracována zadávací dokumentace rekonstrukce U Sadu, zadali jsme vypracování územní
studie na 5 lokalit Ing. arch. Aleši Palackému a rozhodli o rozšíření stanovišť pro separovaný sběr.
V březnu jsme zejména připravovali rozpočet na letošní rok, rozdělení příspěvků spolkům a organizacím,
výběrová a hodnotící komise vybrala zhotovitele na rekonstrukci U Sadu a rada vybrala odborníka
Technického Dozoru Investora (Ing. Josef Ondruš). Ještě před zahájením prací na rekonstrukci jsme
zadali pasportizaci přilehlých objektů – tj. stav staveb byl zdokumentován odbornou firmou.
Duben se nesl ve znamení kontrol: Státní Zemědělský Intervenční Fond kontroloval dotaci „Ať to hraje
ve Vřesině“, Finanční ředitelství kontrolovalo dotaci na územní plán a hasiči kontrolovali hasiče – tedy
akceschopnost zásahové jednotky. Projednávali jsme poslední platbu za neinvestiční náklady na žáky
jinde – od letošního roku již dostává každá škola příspěvek dle počtu žáků, registrovali jsme rekordní
zájem o studium mateřské školky – u „přijímaček“ bylo 32 dětí, což bylo o 15 více než mohlo být přijato.
Pečlivě jsme podporovali úsilí p. ředitelky a nabídku denního centra Paleček a dali dohromady řešení,
abychom vyhověli podmínkám zejména hygieny a mohlo vzniknout detašované pracoviště MŠ.
Předběhnu, po značném úsilí všech zainteresovaných se podařilo od září „rozjet“ další oddělení pro
nejmenší a 12 dětí mohlo být do MŠ dodatečně přijato. Toto je dočasné zvýšení kapacity z 50 na 62 dětí.
V současné době probíhá studie, jak zvýšit kapacitu trvale na 65 dětí, současně se zvětšením stávající
tělocvičny a rozšířením „spojovačky“. V dohledné době totiž nehrozí realizace stavby nové tělocvičny dle
projektové dokumentace zhotovené v r. 2009. Co se týká další projektové dokumentace, objevily se
problémy při projektování autobusových zastávek – jejich umístění. Jednak výhrady vlastníků přilehlých
pozemků, ale hlavně výhrady odboru dopravy MěÚ Hlučín. Určitě máme všichni představy, kde by byly
zastávky nejlepší, bohužel naše představy nejsou v souladu s přísnými předpisy a normami. Je ale
potěšitelné, že projekční práce finišují a v lednu se pokusíme podat žádost o dotaci na zbudování nového
páru zastávek. V srpnu zřízený „zpomalovací“ radar nebude zastávce překážet a nadále bude moci plnit
svou zpomalovací a uvědomovací funkci.
V květnu naši hasiči důstojně oslavili 90 let založení 1. českého sboru na Hlučínsku. Svou účastí
podpořily oslavy i sbory z širokého okolí. V rámci oslav výročí uspořádali naši hasiči postupovou soutěž
pro 2 okrsky v květnu na hřišti, tamtéž v červenci pohárovou hojně navštívenou soutěž a na koupališti a
v okolí Branný Závod Požárnické Všestrannosti pro mladé hasiče 3 okrsků.
ZO ČSV Vřesina spolu s Píštěm, Závadou, Bělou a Bohuslavicemi oslavila 80 let od založení spolku. Při
slavnostní schůzí představila svou bohatou činnost hezkou výstavkou.
Když jsme u výročí, nejkulatější letos má naše škola, 100 let školy oslavila velmi pěkným připraveným
programem.
Začátkem června se uskutečnil v přilehlém polském Tworkowě Festival kultury Hlučínska i za účasti
našich tanečnic – VŘES a koncem června opět na vysoké úrovni tradiční sportovní slavnosti – 3 dny
neutuchající práce, sportu a zábavy ve sportovním areálu. Intenzivně byla tvořena projektová
dokumentace počítačové učebny.
V červenci bylo v Hlučíně pokračování Festivalu kultury Hlučínska opět s VŘESem.
Sál byl dovybaven o multifunkční vybavení, tak se nazývá podvěšený projektor, elektricky ovládané
plátno a zabudovaný malý mixážní pult s reprobednami. Později byl zhotoven kazetový strop s novým
osvětlením.
Bedlivě jsme sledovali vývoj rekonstrukce U Sadu. Přestože už projekčně jsme počítali s možnými
problémy se spodní vodou, skutečnost zaskočila i odborníky. Že se vše nakonec podařilo vyřešit ke
spokojenosti snad potvrdí i čas – všichni k tomu přispěli max. mírou. Bohužel odstraňování problémů si
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vyžádalo zpoždění ukončení realizace, zvýšené finance a hlavně zvýšenou netrpělivost. Ale snad i
v tomto případě platí: konec dobrý, všechno dobré. Jenom podotknu, že stavba ještě není zkolaudovaná a
tak by se neměla oficiálně užívat. Termín kolaudace není žádným způsobem námi ovlivnitelný – vše
záleží jen na odboru dopravy MěÚ Hlučín.
S koncem prázdnin přišlo rozloučení s prázdninami aneb Vřesina se baví – myslím, že komentovat tuto
veleúspěšnou akci není třeba. Silně bychom tím překročili rozsah tohoto Zpravodaje. Moc hezké a
vydařené. Díky všem aktivním účastníkům – jak na podiu, před ním i ve stáncích s občerstvením.
Začátkem školního roku vítězná firma zhotovila počítačovou učebnu, kde se i díky daru našeho bývalého
spoluobčana (již dlouho bydlícího v Táboře) podařilo rozjet 25 počítačů pro žáky a učitele. Nadace
manželů Livie a Václava Klausových u nás v sále úspěšně realizovala počítačový kurz pro seniory.
Věřím, že většina z účastníků si s radostí přečte tento Zpravodaj i na našich WEB stránkách. Podařilo se
rozšířit dětské hřiště. Po tvrdém jednání jsme Poletuchu – tak se nazývá lanovka – pořídili o 1/3 levněji
než byla původní nabídka. Ještě kdyby si této investice vážili i náctiletí, zejména ti váhově vyspělejší.
Rekordní účast a nádherný průběh měla tradiční Hlučínsko – Vřesinská šlápota. Účastníky podzimního
putování podzimní krajinou jsme transportovali na Hlučínské náměstí autobusem nadvakrát. Cílová
stanice byla ve sportovním areálu TJ Vřesina.
Moc se líbilo vystoupení jak VŘESu, tak Pozdního sběru v kulturním domě Kobyla – součást polské
Kornowace na přehlídce uměleckých souborů.
Letos na vítání občánků jsme poprvé zvali formou výzvy, neboť se oficiálně nedozvíme údaje o svých
občanech. MěÚ Hlučín přestal poskytovat změnové výpisy z evidence obyvatel. Aktualizace proběhla
pouze v lednu před prezidentskými volbami a pak až před parlamentními volbami – to však byla
aktualizace pouze voličů. Proto i čísla o občanech v přehledu na konci Zpravodaje jsou orientační. I tak
jsme letos přivítali rekordních 27 dětí (z toho 4 loňské). A aby vítání zůstalo důstojné, rozdělili jsme je
na 2 části po hodině.
Dlouhodobě jednáme s KODISem o platbě za dopravní obslužnost, resp. její část, která je nad rámec
základní dopravní obslužnosti. Oprávněně se domníváme, že jsme na tom špatně při stanovení výše
úhrady, která se navíc každý rok zvyšuje. Zejména ve srovnání se srovnatelnou obcí platíme 4,5 násobek.
Vždy jsme byli odkázáni, že pro stávající rok se již nedá nic dělat a příští rok „se to vyřeší“. Nevyřeší. A
tak jsme pro letošní rok v rozpočtu vyčlenili jen dle našeho názoru přiměřenou částku, ale zatím jsme
nenašli společnou řeč. Už jsme si vzali na pomoc i právníka, čímž předpokládáme, že se problematikou
spravedlivějšího přepočtu budou zainteresované strany zabývat seriozně. Na tento postoj jsme přistoupili i
s možným rizikem, že dopravce bude po Novém roce vyvíjet větší nátlak, aby jim požadované peníze
obdržel.
Jistě jste si všimli, že nám v obci i mimo ni přibyla zeleň. Jedna akce se „táhne“ již z loňska – to je
ozelenění 10 lokalit (z dotace Operačního Programu Životního Prostředí). „Gabčíkovo“ osadil náš občan
Mgr. Adrián Czerník (taktéž z dotace) – celkem 73 ovocných stromků původních odrůd k tomu nespočet
keříků, aby se měla kde ukrýt drobná zvěř a také, aby se zvýraznila hranice obdělávaného pole a trvalého
zatravnění. Navíc – ulice U SADU znovu nabude alespoň částečně svůj význam. I další dvě akce (tzv.
izolační zeleň) na doplnění dětského hřiště a kolem plotu ZŠ a MŠ byly z dotace.
Když jsme u dotací, po důkladném zvážení stavu budovy obecního úřadu a vyhlídek na její dostavbu dle
schválené projektové dokumentace, jsme se rozhodli podat žádost o zateplení (jak obálky, tak stropu nad
4 NP a 1PP), výměnu oken a výměnu zdroje tepla za plynové tepelné čerpadlo. Tzn. zateplit budovu tak
jak je nyní, protože peníze na definitivní dostavbu jsou mírně v nedohlednu.
Nádherný byl víkend na přelomu listopadu a prosince – v sobotu perfektní adventní trhy v prostorách
školy a v neděli v kostele nádherný adventní koncert naší Scholy. Blíže obě akce nebudu popisovat,
jednak jsou čerstvé a zejména koncert se ani popsat nedá – myslím, že aplaus ve stoje zaplněného kostela
hovoří za vše a profesionalita Scholy vyzařuje i z ukázky na Hlučínsko TV. A když jsme u ukázek: moc
děkuji našim kameramanům a fotografům Mirkovi Šandalovi a Magdaleně Smolkové, kteří svým
kumštem umí zachovat a připomenout zážitky z akcí nenapodobitelným způsobem.
A tak plyne čas. Už budou opět Vánoce. Přijďte se podělit o vánoční pohodu na Štěpána tradičně na
Kampel a společně zapějme koledy. Po novém roce 12. ledna se nám Moravský komorní sbor bude snažit
v kostele Sv. Viléma ve Vřesině udržet Novoročním koncertem vánoční atmosféru.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám všem poděkovat za celoroční přízeň a za vše dobré, čím přispíváte
k vytváření hezkého místa pro bydlení – tedy Domova. Nejvíce děkuji místostarostovi, radním,
zastupitelům, spolupracovníkům na úřadě, kulturní komisi a členům výborů, panu faráři, všem členům
aktivních složek a spolků, vedení a zaměstnancům školy a školky. V neposlední řadě děkuji své rodině za
vytváření zázemí a „dodávku energie“.
Děkuji také všem příznivcům, sponzorům a dárcům za poskytnutou podporu.
Přeji Vám všem hezké a pokojné Vánoce v kruhu těch, které máte rádi a do nového roku hodně toho
štěstí, ještě více zdraví, Božího požehnání, mnoho optimismu a dobré nálady.
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce

Drazí občané, bratři a sestry,
Přijměte přání radostných a klidných Vánoc a požehnaný NR 2014.
Společně se blížíme k závěru roku 2013 a v Boží přítomnosti se můžeme bez obav těšit na to, co je před
námi. My to samozřejmě ještě nevíme, ale dobrý Bůh ví, co je pro nás nejlepší. Stojí za to, abychom
pochopili, že nás miluje, i když jeho plány jsou často jinačí, než ty naše.
Pokud budeme realisticky uvažovat o vlastním životě, najdeme v něm místa, kde jsme se potkali s Bohem
a kde splnil naše očekávání. Někdo to nazývá osudem či náhodou.

Bůh nám nedává levné a sladké iluze.
Součástí naší existence bývá i utrpení, ale není smyslem našeho života, stejně tak, jako jím není rostoucí
blahobyt. Jistě stojí zato „zlepšovat“ svět, ale známe svou slabost a v pokoře si přiznáváme vlastní
nedokonalost.

Dokonalý svět můžeme očekávat jen od Boha. A Bůh není lakomec.
Ve svých darech na nás nešetří. Daroval nám svého jediného Syna, abychom poznali, že je DOBRO a
LÁSKA. To si o Vánocích připomínají všichni lidé dobré vůle.
Srdečně chci poděkovat panu starostovi Ing. Smolkovi, radním, zastupitelům za finanční
i osobní podporu při farních akcích. Děkuji našim učitelům a vychovatelům ve školách za pedagogickou
profesionalitu. Děkuji těm, kdo se starají o náš farní kostel a pohodu ve farnosti. Děkuji také všem
členům farní a ekonomické rady.
V kalendářním roce 2013 nebyly v plánu žádné velké investice. Zbývá nám ještě vrácení bezúročné
půjčky 115 tisíc Kč. Každou Vaši pomoc, radu a nápady uvítám i v dalším roce. V příštím roce plánujeme
instalaci nových věžních hodin na našem farním kostele. Náklady by neměly překročit 150 tisíc Kč.
Děkuji předem za Vaše finanční dary.
I nadále vykonávám na poloviční úvazek kněžskou službu ve Vazební věznici v Ostravě.
Prosím Vás tedy o více pochopení a modlitbu pro tuto náročnou službu a ohleduplnost při pastorační
práci u nás ve farnosti.
Děkuji Vám za Vaše modlitby.
Srdečně Váš P. Václav, farář
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Vážené spoluobčané,
jaký byl končící rok s 13 na konci?
Třináctka představuje pro mnoho lidí nešťastné číslo a především pátek 13. je fenomén, kdy někteří
pověrčiví lidé raději ani nevylézají z postele.
Číslo 13 je v mnohých zemích považováno za nešťastné, přinášející smůlu. Chorobný strach z třináctky se
nazývá triskaidekafobie. Číslo 13 se proto často vynechává v číselných řadách, například některé hotely
nemívají 13. podlaží nebo sportovci nedostávají takové startovní číslo.
Na základě základní logiky můžeme říci, že pátek třináctého se objeví v každém měsíci, jehož první den
začíná v neděli. Schválně sekoukněte do kalendáře…
V končícím roce jsme úspěšně prožili dva pátky třináctého: 13. září 2013 a 13. prosinec 2013.
Kromě toho se tohou nás ve Vřesině v letošním roce hodně událo a mnozí z Vás byli osobně nápomocni.
Základní škola oslavila bohatým kulturním programem 100. let svého trvání.
Paní ředitelce se podařilo zajistit a zvýšit kapacitu mateřské školy o 12 míst zřízením odloučeného
pracoviště Paleček.
Kreativní kulturní komise nám připravovala po celý rok kulturní a společenské zážitky na vysoké
profesionální úrovni. Všechny akce připravovaly dámy ve svém volném čase.
Akce jako byl Novoroční koncert, oslavy Dne matek, Hlučísko-vřesinská šlápota, vítání 27 nových občánků
a mnoho dalších kurzů, besed a festivalů jistě stojí za připomenutí.
Největší a letošní již tradiční „Ukončení prázdnin-aneb Vřesina se baví“, byla kulturním zážitkem pro nás
všechny. Byla akcí výborně připravenou, obsazenou, organizovanou a mile moderovanou. Na ukončení
prázdnin se na dobré atmosféře a pohodě podílely všechny činné a aktivní organizace a spolky obce nejen
tím, že vystupovaly ale i zajišťovaly pro všechny přítomné výborné pochoutky a občerstvení.
Na Štěpána je připravováno Štěpánské koledování.
Nové vedení Tělovýchovné jednoty celoročně připravovalo sportovní areál k fotbalovým, volejbalovým a
tenisovým zápasům, trenéři připravovali k soutěžním utkáním v rámci opavského okresu 4 mužstva od
těch nejmenších až po muže. Velkým úspěchem byl postup mužů do okresního přeboru.
Mimo to TJ zorganizovala tradiční sportovní slavnost s turnajem 3 konců, spolu s kulturní komisí zajistila
„došlap“ , Hlučísko-vřesinské šlápoty.
Sbor dobrovolných hasičů zajišťoval naší bezpečnost, připravoval nejmladší a dorostence k různým
soutěžím. Členové zajišťovali mobilnost svých 2 vozidel, stařičké Tatry a nového Renaultu.
Výjezdová jednotka se podílela na několika zásazích. Hasiči postavili májku, organizovali regionální
soutěže v požárním sportu.
Aktivní seniorky se svým nacvičeným programem vystupovaly na mnoha kulturních akcích ve Vřesině ale
také na akcích pořádaných v blízkém regionu a družební polské Gmině Kornowac.
Nezapomínejme, že na aktivním životě se podílí Klub rodičů a přátel školy, Schola Vřesina, členové
Českého svazu včelařů, Nohejbalový klub a řada dalších.
Byla realizovaná řada investic a oprav, počínaje rekonstrukcí ulicí U Sadu I. etapa, zřízením nové
počítačové učebny v ZŠ, instalací zpomalovacího radaru a konče částečnou rekonstrukcí sálu obecního
úřadu.
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Je připravováno zřízení nových autobusových zastávek, zateplení obecního úřadu projektová
dokumentace dalších místních komunikací.
S využitím tohoto zpravodaje mi dovolte poděkovat starostovi, členům rady, zastupitelům, členkám
a členům velice aktivní a plodné kulturní komise, členům výborů zastupitelstva, pedagogickým
a nepedagogickým pracovnicím ZŠaMŠ, pracovníkům obecního úřadu, funkcionářům, trenérům
a dalším občanům ve Vřesině, kteří se podílejí na bohatém společenském, kulturním a sportovním životě
v obci.
Milí spoluobčané, přeji nám všem klidné prožití vánočních svátků v kruhu blízkých, do nového roku
pevné zdraví, štěstí, lásku a mnoho úspěchů.
Protože smích je kořením života, na závěr:
Baví se dva kamarádi a jeden z nich se ptá toho druhého: „To víš, že letos vychází Silvestr na pátek?“
A druhý na to: „Doufám, že ne třináctého.“

Petr Rončka

Činnost kulturní komise ve Vřesině za rok 2013
Tak jako v předešlých letech se všichni členové kulturní komise snaží připravit každou akci s plným
nasazením a každý z nás hledá možnost, jak danou akci trošku pozměnit, aby nám všem nezevšedněla,
což je někdy velkým oříškem. Mohu říct, že jsem na nás všechny pyšná a vím, že jsem si lidičky kolem
sebe moc dobře vybrala, jsme výborný team. Stále fungujeme ve stejném složení, je nás 10 šikulek a
staráme se jak o naše jubilanty, kterých bylo v letošním roce navštíveno 49, tak o akce probíhající během
celého roku.
Přehled akcí v roce 2013:
5.1.
Obecní večírek s výbornou hudbou a zpěvem Karla Višnického a zajímavým kulturním
vystoupením, které nám rozproudilo krev…
13.1.
Proběhl novoroční koncert v kostele sv. Viléma, představili se nám sboristé – Echo Píšť.
10.2.
Kreativní kurz nás seznámil s malováním na hedvábí, pískováním a drátkováním pod vedením
skvělé lektorky p. Jiřiny Fojtíkové.
22.3.
Další beseda s cestovatelem Romanem Vehovským, opět probíhala ve skvělé atmosféře
v restauraci u Návratů. O co jste přišli, můžete zjistit z knihy Cestou osudu a náhody – návrat s
podkovou. Dobrovolné vstupné jsme s radostí předali hned na místě p. Vehovskému.
23.3.
Kurz tvoření s marcipánem jsme si poprvé vyzkoušeli v roce 2012 a pro velký zájem jsme jej
zopakovali, naše výrobky opět stály zato…
13.4.
Kurz studené kuchyně – jak vytvořit zázraky na stole aneb obložené místy hravě..se bohužel pro
malý počet zájemců neuskutečnil, ale zase to svědčí o tom, že u Vás ty mísy vždy vypadají
skvěle a máte je v malíčku…takže se budeme snažit vymyslet něco jiného…
19.5.
Den matek na obci nemá moc velkou účast, využijte prosím naše úsilí vytvořit Vám maminkám
příjemnou atmosféru, přijďte si prohlédnout zajímavé vystoupení dětí ze školky, školy,
tanečního souboru Vřes a vždy máme v programu ještě něco navíc. Odnesete si zážitky, kytičku,
malé občerstvení a krásné uvítání pana starosty – opravdu to stojí za to!
14.7.
Festival kultury Hlučínska – zde nás výborně reprezentovaly naše seniorky se svým tanečním
souborem Vřes pod vedením p. Mgr. Jany Šandalové.
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31.8.

Ukončení prázdnin aneb Vřesina se baví – tradiční akce plná zábavy. Děkuji všem, co se
jakýmkoli způsobem podíleli na zajištění hladkého průběhu a programu. Doufám, že jste se
dobře bavili, budu ráda za každý zajímavý podnět či kontakt na nové účinkující a nezapomeňte si
zavzpomínat ve fotogalerii či video reportáži na webových stránkách naší obce.
5.10.
Podzimní Hlučínsko – Vřesinská šlápota – zábavný turistický pochod pro celou rodinu krásnou
podzimní přírodou. V letošním roce se skvělou účastí 629 šlápoťáků. Děkuji všem, kteří pilně
pomáhali na startu i v cíli a děkuji také všem, kteří se přišli jen tak projít…
27.10. Kreativní kurz fima a rounování se nám bohužel nepodařilo uskutečnit pro malý zájem
účastníků.
17.11. Vítání občánků se letos účastnilo 27dětiček a jelikož kapacita našeho sálu je docela omezená,
museli jsme přistoupit k rozdělení akce na dvě části. Rodiče, prarodiče, dětičky i další rodinné
příslušníky pobavily děti ze ZŠ krásným programem pod vedením p. Mgr. Věrky Vojáčkové.
30.11. Adventní trhy ve škole nám všem navodily příjemnou atmosféru vánoc. Děti, rodiče i učitelé
pilně pracovali, aby měli co nabízet a z výtěžku si pak mohou přispět např. na školní výlet.
Děkuji sdružení KRAS dále všem, kteří si udělali čas na vyrábění. Další díky patří
vystavovatelům, včelařům a sportovcům, kteří nám připravili chutné topinky a něco na zahřátí.
Jsou před námi ještě další akce, na které jste srdečně zváni, tedy mimo kurzu, který je již plně obsazen a
to ještě před vyvěšením plakátu, loni mělo pečení velký ohlas a proto nebyla o účastníky letos nouze.
Takže přeji příjemné pečení a dobrou zábavu…
14.12.
26.12.
4.1.2014
12.1.

Kurz pečení vánočního cukroví.
Štěpánské koledování
Obecní večírek
Novoroční koncert Moravského komorního sboru v kostele sv. Viléma.

Doufám, tak jako v minulých letech, že jste si každý našli nějakou akci, která vám zvedla náladu a na
kterou rádi vzpomínáte.
Na závěr děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali při akcích pořádaných kulturní komisí, a
předem děkuji za pomoc další…
Dovolte, abych obzvláště poděkovala členům kulturní komise. Vaší pomoci si nesmírně vážím, a jelikož
vím, že díků není nikdy dost, děkuji Vám moc.
Přeji všem čtenářům zpravodaje spokojené ve zdraví prožité svátky s těmi, které máte rádi a myslete na
to, že: „Úsměv je levnější než elektřina a dává více světla…“
Za kulturní komisi Mgr. Hana Willaschková

Vřesinský slavíček 2013/2014
Dne 6. 11. proběhla na naší škole pěvecká soutěž „Vřesinský slavíček“, které se zúčastnilo celkem 26
dětí z MŠ a ZŠ.
Umístění žáků:
I. kategorie – MŠ
1. místo: Barbora Hališková – Slunce už vysouší loužičky
2. místo: Veronika Svobodová – Včelí medvídci
3. místo: Silvie Tichavská – Komáři se ženili
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II. kategorie – 1. a 2. třída
1. místo: Lucie Ohřálová – Botičková princezna
2. místo: Johana Solichová – Strakatý, chundelatý
3. místo: Adéla Kozubková – Černé oči
III. kategorie – 3., 4. a 5. třída
1. místo: Alena Seidlerová – Kluci, kluci s klukama
2. místo: Alžběta Romková – Červená růžičko
3. místo: Renáta Halfarová - Září
Žáci Veronika Svobodová, Silvie Tichavská, Lucie Ohřálová, Johana Solichová a Adéla Kozubková
reprezentovali naši školu v Hlučíně, kde proběhlo dne 14. 11. 2013 okrskové kolo „Hlučínský slavíček“.
Byli velice úspěšní.
Barbora Hališková získala 1. místo v kategorii MŠ.
Lucie Ohřálová získala 1. místo v kategorii 2. tříd ZŠ.
Všem našim odvážným zpěváčkům děkujeme za jejich krásný pěvecký projev,
vítězům srdečně gratulujeme a těšíme se na další ročník této soutěže.
Mgr. Monika Hofrichterová (uč. ZŠ)

Co se děje u nás ve škole
V minulém školním roce 2012/2013 jsme u žáků naší školy rozvíjeli vztah k přírodě formou
celoročního projektu nazvaného „Zelený ostrov“, kdy byl každý měsíc tématicky zaměřen, např.
„Pavouček“, „Semínka“ apod., a tak se promítl do výuky.
I v tomto školním roce 2013/2014 jsme pro žáky naplánovali projektové vyučování. Je zaměřeno na
prevenci negativních jevů u žáků, na podporu jejich zdravého životního stylu, zdravého stravování,
dobrých mezilidských vztahů a klimatu ve třídě. Ti starší (3., 4. a 5. třída) si prošli 6 – ti hodinovým
výukovým programem, vždy každý měsíc po dvou hodinách, který vedla lektorka občanského sdružení
Faust. Tento program byl zaměřen na prevenci návykových látek a kyberšikanu. Ti mladší (1. a 2. třída)
se zapojili do programu „Zdravá pětka“ zaměřeného na zdravé stravování a hygienu. Ve všech třídách
také proběhl projektový den nazvaný „Žijme zdravě a buďme kamarádi“ zaměřený na dobré mezilidské
vztahy, podporu smysluplného využití volného času a zdravé stravování. Rovněž k nám zavítali žáci
polské školy v Pogrzebieniu. Společně jsme vytvářeli jídla zdravé kuchyně, která jsme potom
ochutnávali. Pátá třída se zapojila do internetového kurzu „Hravě žij zdravě 2013“, což je celostátní
soutěž. Cílem tohoto programu je vzdělávat žáky v oblasti zdravého životního stylu. Internetový kurz
umožňuje pomocí moderních vzdělávacích postupů předávat žákům teoretické i praktické poznatky z
oblasti výživy, pohybové aktivity, pitného režimu i duševní hygieny.
Uplynuly tři měsíce školního roku, a pokud mohu tuto dobu zhodnotit, myslím si, že se nám daří u
žáků upevňovat jejich kladný přístup ke zdravému životnímu stylu, podporovat a rozvíjet jejich zdravou
osobnost a potlačovat jakékoliv negativní vlivy. Žáci mají rádi ovoce a zeleninu, kterou mimo jiné
dostávají ze státních a evropských dotací, rádi navštěvují všelijaké kroužky, zapojují se do různých
soutěží, ve kterých jsou velice úspěšní, rádi vystupují na veřejnosti a mají mezi sebou krásné kamarádské
vztahy. Zkrátka atmosféra u nás ve škole je tak, jak má být, tvůrčí a přátelská.
Mgr. Monika Hofrichterová, preventista negat. jevů ZŠ Vřesina
Zpravodaj obce Vřesina
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Rok 2013 v ZŠ Vřesina
Největší událostí bylo sté výročí školy. Naše školní budova byla otevřena dne 1.9.1913. Pečlivě
jsme se na tuto akci od začátku roku připravovali. Oslavy proběhly v měsíci květnu. Do školy se přišlo
podívat mnoho hostů, bývalé paní ředitelky, učitelky, ostatní pracovníci školy, žáci, rodiče žáků,
představitelé obce, občané Vřesiny. Mohli si prohlédnout všechny prostory školy, výstavku výtvarných
prací žáků. Shlédli školní akademii, v níž vystoupili všichni žáci školy. Nácvik dal hodně práce,
vyžadoval trpělivost a čas. Každá třída chtěla být nejlepší. Za svůj výkon byli žáci odměněni potleskem
diváků a pochvalou od paní učitelek. Hosté se dobře pobavili, zavzpomínali, vrátili se do časů prožitých
v naší škole. Bylo milé vyslechnout si různé historky, vzpomínky. K výročí jsme připravili brožuru,
jejímž obsahem je něco ze stoleté historie školy, ale hlavně informace o tom, jaká je škola v současnosti,
jak s žáky pracujeme, co všechno děláme. Na obsahu se podíleli nejenom paní učitelky a paní ředitelka,
ale i žáci školy. Všem, kteří připravovali a organizovali průběh oslav patří můj veliký dík.
Další důležitou událostí v letošním roce bylo vybudování nové počítačové učebny v půdních
prostorách školy. Byl to krásný dárek obce v roce 100. výročí školy jejím žákům a učitelům. My za tento
dárek děkujeme všem, kdo se na stavbě a vybavení podíleli. Chtěla bych poděkovat zejména panu ing.
Janu Krupovi, který nám zprostředkoval a zajistil počítače a monitory do této učebny jako sponzorský dar
od ČSOB. Třída je prostorná, je v ní 25 počítačů a data - projektor. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu
žáků ve třídách byla dřívější počítačová učebna malá, počítačů bylo méně než žáků, a proto nevyhovující.
Jednou za dva roky se konají v tělocvičně školy adventní trhy. Myslím si, že tato náročná akce je
největším důkazem toho, že slovo spolupráce není pouze frází, ale skutečností. Na přípravě trhů se podílí
společně rodiče, žáci, učitelé, ostatní pracovníci školy, sdružení KRAS, kulturní komise OÚ, pracovníci
OÚ
a sportovci. Všichni jdou společně za daným cílem. Na tvůrčích dílnách se ve škole schází několikrát
odpoledne rodiče, žáci, učitelé. V příjemné atmosféře probíhá ve třídách vánoční tvoření a přichází nové
nápady, co ještě vyrobit a přichystat. Letos se trhy opravdu vydařily. Přišlo velké množství návštěvníků.
Kromě zakoupení výrobků mohli shlédnout vystoupení dětí z MŠ, pohádku divadelního kroužku,
výstavku výkresů žáků ZŠ v koridoru před tělocvičnou, výrobky včelařů, výrobu bižuterie a občerstvit se
v bufetu kávou, čajem a zákusky, které připravily některé maminky žáků (členky KRAS). Všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu trhů děkuji za skvělé nápady, trpělivost, spolupráci a čas věnovaný této
akci.
V roce 2013 pokračovala spolupráce ZŠ Vřesina se školou v Pogrziebienii v Polsku. Po úspěšném
projektu „Naše malé vlasti“ byl polskou školou podán další projekt spolupráce pod názvem „Sportem ke
zdraví“. Je pro žáky 3. – 5. třídy a skládá se ze tří setkání. První se uskutečnilo 27.11.2013, kdy naši školu
navštívilo 43 dětí z Polska a 4 paní učitelky. Společně jsme prožili velmi pěkné dopoledne s různorodou
činností. Děti zpívaly, učily se tanec, názvy ovoce a zeleniny v češtině a polštině, připravovaly koktejly,
saláty, jednohubky z ovoce a zeleniny, společně vše ochutnávaly. Potom si děvčata zacvičila aerobik a
chlapci si zahráli fotbal. Zkrátka jsme toho stihli mnoho, ale hlavně jsme se všichni dobře bavili, přitom
se vzdělávali, učili se polsky a navazovali nová přátelství. Druhé setkání bude v lednu. Bude to pětidenní
rekreační pobyt na horách v Szczyrku pro 20 dětí ze Vřesiny a 20 dětí z Pogrziebienii. Třetí setkání bude
na jaře – cyklovýlet po Ratibořské zemi. Bude to výlet na kole po cyklostezkách z Pogrziebienii do
Ratiboře (prohlídka hradu) a zpět.
Chtěla bych se také zmínit o úspěších žáků v soutěžích a srovnávacích testech. Žáci naší školy
pravidelně obsazují přední místa zejména v soutěžích pěveckých, recitačních, matematických. V lednu
obsadila 5. třída 1. místo v MSK (9. místo v ČR) v soutěži Hravě žij zdravě, v únoru získala 1. místo
v okrskovém kole recitační soutěže Lucie Ohřálová, v dubnu proběhla pěvecká soutěž ŠD Hlučínský kos,
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Mariana Piskalová získala 2. místo. V červnu byla vyhodnocena mezinárodní matemat. soutěž Taktik,
soutěží jednotlivci i družstva z ČR a SR, z 318 škol se žáci ZŠ Vřesina umístili na 61. místě. V říjnu
získaly žákyně 5. třídy (Gavlová, Krupová, Mazochová, Meislová, Romková) 1. místo v mezinárodní
soutěži Nářečí moravské prajzské – „Rodinné obřady – svatba na vesnici“. Soutěž se uskutečnila
v Křižanovicích v Polsku. V listopadu se v okrskové pěvecké soutěži Hlučínský slavíček umístila na 1.
místě Lucie Ohřálová. Všem soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci školy a paní učitelkám za
přípravu žáků na soutěže.
Žáci 3. a 5. třídy píší každoročně v dubnu scio testy, což je celorepublikové testování žáků
z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, člověk a jeho svět, klíčových kompetencí, obecných
studijních předpokladů, čtenářské gramotnosti. Ve všech oblastech dosahují žáci nadprůměrné výsledky,
jsou lepší než 70% zúčastněných škol (3. tř.), než 80% zúčastněných škol (5. tř.). V květnu proběhlo
testování žáků 5. třídy ve druhé celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků z matematiky,
jazyka českého a jazyka anglického (testy MŠMT). Průměrná úspěšnost žáků v matematice byla 68%,
v jazyce českém 66% a v jazyce anglickém 97%.
Rok 2013 byl pro naši školu velmi úspěšný, děkuji všem žákům a pracovníkům školy za kvalitní
práci a dosažené výsledky. Přeji krásné, klidné Vánoce a v roce 2014 hodně zdraví, pohody a osobních i
pracovních úspěchů.
Mgr. Eliška Krátká, ředitelka ZŠ Vřesina

Činnost KRASu v roce 2013
KRAS sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Vřesina, o. s., je organizace, která s pomocí rodičů a sponzorů
organizuje mimoškolní aktivity.
V současné době má KRAS 18 aktivních členů, předsedkyní je Renáta Pašková, jednatelkou Blanka
Losková a o finance se stará Jana Romková.
Dříve, než se dostaneme k samotným akcím pořádaných KRASem, ráda bych se za všechny ještě jednou
rozloučila s našimi dlouholetými členkami, které na konci školního roku 2012/2013 svou činnost v
KRASu ukončily, protože jejich děti od září nastoupily na jinou školu. Poděkování za práci v KRASu a
za čas, který věnovaly přípravám akcí pro naše děti, patří paní Andrei Ondruchové, Hance Obrusníkové,
Hance Fojtíkové a Janě Grohové. V září jsme zase naopak přivítali nové členy.
Přehled činnosti KRASu v roce 2013:
- 13. 1. 2013 - se uskutečnil „Školkový maškarní ples“ – dětem se ples určitě líbil, bohužel placený
program nebyl tolik zábavný, jak bychom si přáli, příště budeme více opatrní, ale tombola a úsměv našich
dětí nám na tyto neduhy pomohl rychle zapomenout.
- 27. 1. 2013 - byl „Maškarní ples Základní školy“ – letos byl ples na téma „Pyžamová párty“, děti se
bavily velmi dobře, doprovodný program jsme si dělali sami, děti soutěžily v různých disciplínách,
nechyběla tombola a bohaté občerstvení.
- 8. 2. 2013 - jsme jako odměnu pro naše rodiče, sponzory zorganizovali rodičovský večírek, tentokrát
v hippie stylu, hrála nám skvělá hudba a my tak mohli zapomenout na starosti všedních dnů.
- v březnu jsme ke Dni učitelů poděkovali našim pedagogům za všechny rodiče malou pozorností.
- v květnu proběhly oslavy 100leté působnosti Základní školy v naší obci. Při této slavnostní příležitosti
jsme poděkovali učitelskému sboru MŠ a ZŠ za všechny rodiče kyticemi.
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- 8. 6. 2013 – jsme dětem připravili veselé sobotní odpoledne ve Westernovém stylu, tentokrát na
Západě byla zakopána válečná sekera a rudé tváře se v pohodě veselily s bílými tvářemi. Děti si mohly
vyzkoušet např. rýžování zlata, lasování, poznávaly stopy zvířat nebo jejich kůže, vyrobily si indiánskou
čelenku, mohly si nechat pomalovat tváře, navlékaly těstovinové korálky, prolézaly pod lanem nebo se
mu vyhýbaly a jako odměnu za splněné úkoly dostávaly přátelské náramky.
- 21. 6. 2013 – jsme v MŠ organizovali rozloučení s předškoláky, pro děti jsme objednali program,
předali památeční medaile a knihy, rodiče odcházejících dětí připravili pro učitelky a pracovníky MŠ
dárečky na rozloučenou.
- na konci školního roku se zakoupily knihy jako odměny pro šikovné děti a pro odcházející žáky 5.
třídy jsme zakoupili tradiční keramické zvonečky a trička s fotografií žáků 5. třídy.
- dále přispíváme na nákup školních pomůcek, knih, časopisů, na jízdné žáků na soutěže.
- 31. 8. 2013 - jsme se zapojili do akce Ukončení prázdnin, aneb Vřesina se baví. Podíleli jsme se na
zajištění občerstvení.
- v září jsme pro 19 prvňáčků připravili dárkové balíčky na přivítanou.
- 6. 9. 2013 - se nám podařilo uskutečnit na hřišti TJ „Letní kino“, promítaly se dva filmy, první,
animovaný „Jak vycvičit draka“ a druhý „Slavnosti sněženek“, akce se nám velice povedla a rádi bychom
tuto akci uspřádali i v příštím roce.
- 18. 10 2013 - byl uspořádaný dětmi a rodiči velmi oblíbený „Podzimní průvod boučků“, prošli jsme se
vesnicí, zastavili jsme se u školy, kde jsme si prohlédli osvětlenou a ozdobenou školu vydlabanými
dýněmi. Na výletišti bylo připraveno občerstvení a také ohniště pro ty, kdo si přinesli párek a ingredience
k opékání. Pro děti se světýlkem byl připraven malý dárek v podobě svítícího meče.
- 30. 11. 2013 - byly ve spolupráci se ZŠ a MŠ, kulturní komisí obce Vřesina a rodiči uspořádány
v prostorách školy adventní trhy, každá třída prodávala výrobky vyrobené s pomocí rodičů, mohli jsme
vidět výrobky lidových řemesel a také vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ. Pro děti jsme nakoupili baňky,
které si mohli ozdobit a odnést domů. Nechybělo bohaté občerstvení dobrá nálada a radost našich dětí
z vydělaných peněz. KRAS každé třídě na výrobu výrobků přispěl finanční částkou.
- 6. 12. 2013 - jsme dětem připravili Mikulášskou nadílku, do školy a školy zavítal Mikuláš s andělem a
čertem a nezapomněl ani na dárečky.
V nadcházejícím roce 2014 pro Vás připravujeme:
- 18. 1. 2014 - Rodičovský večírek v rockovém stylu.
- 26. 1. 2014 - Školkový maškarní ples.
- 16. 2. 2014 - Maškarní ples Základní školy a v červnu nezapomeneme na „Den dětí“, „Rozloučení
s předškoláky“ a v září opět „Letní kino“.
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.
Proto bych chtěla v závěru roku za vedení KRASu poděkovat všem členkám KRASu a jejich mužským
polovičkám za jejich spolehlivou a obětavou spolupráci. Děkujeme všem rodičům, sponzorům, celému
učitelskému sboru a pracovníkům Palečka, MŠ, ZŠ, Obecnímu úřadu za vstřícné jednání, pomoc a čas,
který nám a dětem v roce 2013 věnovali.
Na úplný závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála klidné a pohodové Vánoce a do nového roku
2014 hlavně pevné zdraví.
Blanka Losková
členka výboru a jednatelka za KRAS, o. s.
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Jak fungoval v roce 2013 Klub seniorů Vřesina
V současné době čítá náš klub 97 členů. Stejně jako v minulých letech jsme se i letos scházeli
v pravidelných měsíčních intervalech. Místem našich setkávání byl sál obecního úřadu.
- Lednové setkání mělo slavnostní atmosféru – po přípitku a přání všeho nejlepšího do nového roku
bylo zpestřeno besedou s hlučínskou spisovatelkou paní Janou Šlosárkovou, která zároveň
prezentovala svou novou knihu.
- Únor byl ve znamení našeho „plesu“. K tanci i poslechu hrál pan Višnický. Ples se vydařil, panovala
všeobecná spokojenost a dobrá nálada.
- V březnu jsme na našem setkání přivítali MUDr. Heiduškovou, která fundovaně a poutavě přednášela
na téma prospěšnost medu a ostatních včelích produktů na zdraví člověka.
- V dubnu byla mimo jiné podána informace o připravovaném počítačovém kurzu a možnosti se ho (v
omezeném počtu osob) zúčastnit.
- Květnové setkání mělo slavnostní ráz – oslavili jsme Den matek, zpestřený vystoupením našich
tanečnic.
- V červnu jsme se byli podívat na sportovní slavnost na místním hřišti a podpořit naše tanečnice, které
zde vystupovaly.
Po prázdninách jsme se sešli na akci „zamykání prázdnin“, kterou organizuje obec. Naše tanečnice svým
vystoupením přispěly ke zdaru akce, kromě toho děvčata prodávala ve stánku svépomocně upečené
zákusky a kávu. Výdělek posloužil pro potřebu tanečního kroužku.
- V dalším měsíci bylo obvyklé posezení, vybočením byl jedenáctý listopad, kdy jsme si udělali
„výlet“ do restaurace sv. Mikuláš v Hati na Svatomartinovské husí hody.
- Slavnostní ráz bude mít i „Vánoční besídka“ 18. prosince.
Zvlášť je nutno zmínit činnost našich členek z taneční skupiny „Vřes“, která svými vystoupeními na
různých akcích přispívá k prezentaci naší obce. Děvčata nacvičují pod vedením Mgr. Jany Šandalové,
která je velice šikovná a kreativní. Ještě je nutno říci, že vystupují zdarma, nanejvýš za úhradu
cestovného. Zde je výčet jejich aktivit v tomto roce:
- vystoupení na oslavě Dne matek, pořádané kulturní komisí obce
- v červnu zájezd do Polska /Tworkow/
- v červenci vystoupení na Festivalu Hlučínska
- v srpnu vystoupení v Domově důchodců v Ludgeřovicích
- v září na ukončení prázdnin v naší obci
- v říjnu na pozvání pana starosty v obci Bělá na slavnostním setkání důchodců (kromě tanečků i
scénka), další vystoupení 15. října v Kulturním domě Hlučín na akci „Kluby klubům“
- 6. listopadu Polsko-Kobylí spolu se skupinou Pozdní sběr.
A na závěr: díky zástupcům obce za podporu jak finanční, tak i umožnění scházet se v prostorách budovy
OÚ.
Za klub seniorů Vřesina:
Hříbková B.
předsedkyně
Zpravodaj obce Vřesina
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80 let včelařského spolku ve Vřesině
Kronika naší základní organizace, jakožto výmluvný svědek naší činnosti, ale i archivní dokumenty
nám napovídají, že je tomu již 80 let, kdy byl založen český včelařský spolek ve Vřesině. Nový český
včelařský spolek byl založen na popud přítele Bohumila Smolky dne 27.11.1933, kdy 17 místních včelařů
a to Bohumil Smolka, Augustin Selník, Jan Vojáček, Alfons Tkačík, Richard Selník, Atnošt Veselý,
František Keller, Josef Jarý, Hubert Keller, Theofil Smolka, Alois Tkačík, Josef Sbečka, Richard Smolka,
Jan Klučka, Josef Keller, Pavel Nevřela a Albert Urbánek, dále Antonín Ryška, Jan Kašpar a Jan Menšík
ze Závady a přátelé Antonín Janda a Emil Hrubík z Darkoviček schválilo stanovy Včelařského spolku pro
obce Vřesina, Darkovičky a Závada se sídlem ve Vřesině. Současně byla podána žádost na Zemský úřad
v Brně o povolení k činnosti založeného spolku.
Povolení ke zřízení spolku bylo uděleno Zemským úřadem v Brně dne 15.12.1933 výměrem č.j.
49279/V-13 rejstřík 2372-1933. Prvním předsedou spolku se stal přítel Bohumil Smolka a jednatelem
přítel Augustin Selník, oba z Vřesiny, místopředsedou Antonín Ryška ze Závady. Spolek hned
v začátcích pracoval dobře a postupně rozšiřoval svou členskou základnu, čímž vzrůstaly i počty včelstev.
V roce 1934 se hlásili za členy včelaři z okolních vesnic. Z Bohuslavic se stal členem našeho spolku přítel
Jakub Bula a z Píště přátelé Ondřej Buršík a František Vinopal. V roce 1935 a 1936 rozšířili naši
členskou základnu včelaři z Bělé a z Hlučína, takže na začátku roku 1937 čítala naše organizace již 45
členů se 122 včelstvy. Po celá ta léta rostla členská základna, přibývalo nových mladých včelařů, avšak
na druhé straně mnoho starých výborných a zkušených včelařů ze zdravotních důvodů přestalo včelařit,
anebo zaniklo jejich členství úmrtím. Dobře rozvíjející se činnost spolku byla přerušena připojením
Hlučínska k Německu koncem roku 1938.
K obnovení práce spolku došlo již na podzim roku 1945. Sešli se přátelé Alois Tkačík, Alfons
Smolka, Jan Vojáček, Richard Smolka a František Keller a další, aby obnovili činnost Spolku českých
včelařů ve smyslu ustanovení § 3 dekretu presidenta republiky č. 81/45 Sb. ze dne 25.9.1945. Popud
k obnovení činnosti dal přítel Alois Tkačík a byl také zvolen předsedou základní organizace a jednatelem
přítel Alfons Smolka. Žádost o obnovení spolku byla zaslána na okresní úřad v Hlučíně dne 16.12.1945,
za výbor spolku ji podepsali Tkačík Alois a Smolka Alfons. Po prověření spolehlivost byl pak spis o
zahájení činnosti postoupen dne 22.3.1946 Zemskému národnímu výboru v Brně. Provozování činností
spolku bylo povoleno 17.4.1946 Zemským národním výborem expoziturou v Ostravě pod č.j. 2636/1.
Ještě do konce roku se k činnosti spolku připojili včelaři z obce Píšť, takže spolek měl na konci roku
1945 25 členů se 115 včelstvy. Začátky obnovené činnosti byly těžké. Přídělový systém cukru 4,5 kg na
včelstvo byl nedostatečný. Včelaři proto dokrmovali včelstvo medem. Přesto členové a výbor spolku
včelařů vyvíjeli maximální snahu o rozšíření členské základny. V roce 1947 byl zvolen do funkce
předsedy organizace přítel Alfons Smolka a do funkce jednatele přítel Augustin Selník. Téhož roku byli
připojeni ke spolku včelaři z Bohuslavic, takže stav členů ke konci roku 1947 byl 38 se 195 včelstvy.
Růstu základní organizace a jeho členské základny byla stále věnována maximální pozornost. V roce
1950 byli přijati členové – včelaři z Bělé a v roce 1951 ze Závady, takže stav členské základny již vzrostl
na 57 se 321 včelstvy. V každé obci byl zvolen důvěrník, který byl dobrou oporou výboru ZO a
organizátorem akcí ve své obci. Největšího počtu členů bylo dosaženo v roce 1979, kdy ve spolku bylo
organizováno 97 včelařů, kteří obhospodařovali 698 včelstev. Trend posledních 25-ti let je takový, že
počet členů postupně klesal na úroveň dnešního stavu, ale počet včelstev po roce 1989 vzrůstal. V roce
2005 bylo v evidenci vedeno 830 včelstev, o které pečovalo 45 členů. Po tomto roce došlo ke zlomu a
počet včelstev se postupně snižoval a pohyboval se v rozmezí 500 až 600 včelstev.
V současném období vyvíjí včelařský spolek svou činnost na katastru 5-ti obci, Bělé, Bohuslavic,
Píště, Vřesiny a Závady, má 40 členů, kteří obhospodařují 574 včelstev.
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Posláním včelařského spolku vždy bylo rozšiřování teoretických i praktických znalostí včelaření,
vzájemné předávání zkušenosti. K tomu přispívaly přednášky, kurzy a besedy, které se po celou dobu
činnosti spolku organizovaly nejméně 2x ročně. Dále se běžně pořádaly společenské plesy a večírky
k utužování přátelského kolektivu, nebo zájezdy se včelařskou tématikou.
I my dnes, podíváme-li se na naše první stanovy z roku 1933 článek 1, Účel spolku, tyto stanovy
plně naplňujeme.
Teoretické znalosti si doplňujeme na přednáškách v zimních měsících, tak zvané moudré středy.
Letos se uskutečnilo pět přednášek se zaměřením na nemoci včel, včelí produkty a jejich využití pro
zdraví člověka a nové směry ve včelaření.
K propagaci včelařství jsme u příležitosti 80-ti let spolku pořádali výstavku včelařské techniky,
nářadí a zařízení od dob našich dědečků až po moderní zařízení současnosti, včetně prezentace živých
včel v proskleném úlku. Výstavky se uskutečnily při Anneských slavnostech v Bohuslavicích, na
zahrádkářské výstavě v Píšti a v rámci ukončení prázdnin ve Vřesině a měly mezi veřejností příznivý
ohlas. Dále jsme spolupracovali při otevření včelařské stezky v zoologické záhradě v Ostravě, na
jejímž vybudování jsme se podíleli.
V Bohuslavicích máme včelařský kroužek, jehož činnost se pod vedením přítele Karla Ostárka
aktivně rozvíjí. Děti se v letošním roce zúčastnily soutěže Zlatá včela. Kroužek pravidelně navštěvuje 12
žáků z Bohuslavic, Závady a Píště. Pro kroužek jsme zakoupili včelařské vybavení v hodnotě 25 000,Kč. Děti si zakoupené úly osadily včelami a některé z nich už mají i včely vlastní.
Na děti jsme nezapomněli ani v předvánočním období. Jak na vánočních trzích ve Vřesině, tak i při
výstavě perníků v Bohuslavicích si mohly děti vyzkoušet svou zručnost. Měly možnost si ozdobit
cukrovou polevou perníček z medového těsta, nebo zhotovit vánoční svíčku z včelího vosku.
Důležitým posláním našeho spolku je trvalá starost o zdravotní stav našich včelstev. S velkým
rozvojem trhu se na naše území dostávají výrobky a suroviny z různých části světa. S nimi přijdou i
škůdci, na které nejsou naše včely zvyklé a dělá jim problém se s nimi vyrovnat. Jedním z nich je i
Varroa destruktor. Jedná se o roztoče, který napadá včelstva a při jeho přemnožení včelstvo uhyne. Proto
v rámci ochrany každý podzim své včely léčíme a ze zimní měli odebíráme vzorky, které státní
veterinární správa vyšetří. Podle výsledků organizujeme další léčení. K varroaze se přidává Nosema
ceranae. Je to nemoc, která se objevuje v posledních letech, kterou včelař obvykle nezaznamená, ale na
podzim zjistí, že včelstva, která v létě přinesla pěkný výnos, v období podzimu zanechala prázdné úly a
včely se vytratily. Další chorobou, která nás hodně straší, je Mor včelího plodu. Při jeho zjištění se
vyhlašuje ochranné pásmo a včelař o svá včelstva včetně zařízení většinou přijde spálením. Prozatím této
chorobě v našem regionu úspěšně odoláváme.
Dalším faktorem, který negativně ovlivňuje včelaření, je vysoká intenzifikace zemědělské výroby.
Ne všechny postřiky jsou pro včely nezávadné a jejich nevhodná aplikace pak přináší nejen rozpory mezi
zemědělci a včelaři, ale i úhyny včel. Určité problémy jsme v této oblasti zaznamenali v Píšti.
Včelaření je záslužná činnost a má v přírodě své opodstatnění. Naše organizace stárne, členové nám
ubývají, proto uvítáme každého z Vás, kdo by měl zájem včelařit. Přispějte k tomu, aby i za 20 let jsme
mohli oslavit stoleté výročí včelařského spolku a my věkově starší mohli najít své pokračovatelé, kterým
rádi předáme své zkušenosti.
Závěrem mi dovolte, abych všem občanům popřál radostné prožití vánočních svátků, do nového
roku hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu a nám včelařům zdravé včely a dostatek včelích produktů.

Smolka Vilém, předseda ZO ČSV Vřesina
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VŘESINĚ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi ohlédnout se za končícím rokem 2013. Celý rok byl v duchu oslav 90. výročí založení 1.
českého sboru na Hlučínsku. V lednu jsme se úspěšně maskovali na večírku. Neutuchající vynalézavost
při vymýšlení toho, jak bychom svými maskami překvapili jiné masky, pobaví pokaždé.
Jednoznačně nejnáročnější měsíc v životě sboru je tradičně květen. Těsně mu předcházelo stavění máje.
A pak u příležitosti svátku našeho patrona – sv. Floriána jsme v kruhu bratrů a sester z okolních sborů
důstojně oslavili 90 let trvání našeho sboru. Kostel svou velikostí stačil v pohodě, sálu však pochybělo. I
tak se oslava vyvedla. Po dlouhé době jsme uspořádali postupovou okrskovou soutěž na vypůjčeném
hřišti TJ. Jak naše děvčata, tak i hoši se pochlapili a postoupili do okresního kola z 1. místa. Velmi se
vyvedla pohárová soutěž koncem července opět na hřišti TJ. Soutěžilo se pouze na požární útok a
konkurence byla znatelnější. Naše družstva se zachovala fair play a nejcennější místo na bedně
přenechala hostům. Znatelně se náš sbor předvedl při ukončení prázdnin a zajistil část občerstvení.
O týden později sbor uspořádal tradiční ukázku pro školku a školu. Tentokrát jsme se pochlubili konečně
oběma funkčními auty – jak veteránem Tatrou 138, tak Renaultem Master, který slouží mnohem
spolehlivěji (než doslouživší Avia) zejména k dopravě na soutěže jak žáků, tak dospělých. V duchu oslav
jsme v říjnu zorganizovali Branný Závod Požárnické Všestrannosti na koupališti a okolí pro mladé hasiče
ze 3 okrsků. Účast byla rekordní, občerstvení výborné a ještě k tomu do cíle doběhli všichni – nikdo se
po trati neztratil.
Naše mládež má ke konci roku 2013 registrováno 31 mladých hasičů do 18-ti let. Do celostátní soutěže
mladých hasičů PLAMEN máme zapojeno jedno družstvo mladších žáků a jedno družstvo starších žáků.
V dorostenecké okresní soutěži máme přihlášeno smíšené družstvo. Kolektiv MH vede Ing. Zdeňka
Smolková, pomocní vedoucí jsou Markéta Pacurová, Tereza Bilíková, Aneta Steinerová, Nicola
Moravcová a Dominika Enderová.
Žáci mají trénink každý pátek od 16 do 19 hodin. V zimě cvičí v tělocvičně, od jara na louce u hasičské
zbrojnice a na výletišti. Dorost má tréninky spolu s dospělými. Přes zimu cvičí v tělocvičně každé pondělí
od 18 hodin. Od jara do podzimu na louce – podle potřeby.
Žáci se v průběhu roku zúčastnili těchto soutěží:
1 celostátní soutěž v kreslení Požární ochrana očima dětí. V kategorii studenti do 18ti let v části výtvarné
- výkres naší dorostenky Dominiky Enderové v okrese Opava zvítězil a v krajském kole se umístil na
vynikajícím 3. místě.
2 mezinárodní žákovská hasičská halová soutěž v Havířově – mladší žáci celkové 18. místo z 26
družstev (v uzlové štafetě 7. místo)
3 Hlučínská liga mládeže 2012/2013 (požární útok, štafeta dvojic, popř. štafeta CTIF a uzlová štafeta),
jarní část:
8.5. v Dobroslavicích, starší žáci 8. místo, mladší žáci 3. místo (započítává se do soutěže
PLAMEN)
19.5. v Borovníkách, st. žáci 6. místo, ml. žáci 2. místo
9.6. v Ludgeřovicích, st. žáci 4. místo, ml. žáci 2. místo
22.6. v Hati, st. žáci 7. místo, ml. žáci 1. místo
Celkové a konečné umístění v Hlučínské lize mládeže 2012/2013: mladší žáci 1. místo, starší žáci 2.
místo.
4 okresní kolo PLAMEN v Malých Hošticích – mladší žáci 6. místo
5 okresní kolo dorostu v Malých Hošticích – smíšené dorostenecké družstvo 3. místo, jednotlivci
dorostenci Marek Gula 5. místo.
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6 Hlučínská liga mládeže 2013/2014 (požární útok, štafeta dvojic), podzimní část:
15.9. v Děhylově, starší žáci 2. místo, mladší žáci 3. místo
22.9. v Markvartovicích, st. žáci 4. místo, ml. žáci 3. místo
29.9. v Dobroslavicích, TFA-víceboj, st. žáci 4. místo, ml. žáci 6. místo
6.10. v Bohuslavicích, st. žáci 7. místo, ml. žáci 5. místo
12.10. ve Vřesině, branný závod, st. žáci 1. místo, ml. žáci 1. místo (započítává se do soutěže
PLAMEN)
15.12. v Darkovicích, štafeta speciál mix a uzlová štafeta, st. žáci 2. místo, ml. žáci 2. místo
Celkové umístění v podzimní části Hlučínské ligy mládeže 2013/2014: mladší žáci 3. místo, starší žáci
2. místo.
7 24.11. uzlovací soutěž v Neplachovicích – soutěž družstev hodnotila kategorii mladších a starších žáků
dohromady. Naši starší žáci se umístili na 3. místě ze 14 zúčastněných družstev a naši mladší byli
na 14. místě. Ve starších jednotlivcích se naši umístili: Eva Felgenträgerová 3. místo, Renáta
Vilkusová 6. místo, Marie Mazochová 13. místo, Kateřina Mazochová 26. místo, Jan Fojtík 28. místo,
Rostislav Ondruch 30. místo a Petra Gulová 36. místo. V mladších jednotlivcích se naši umístili:
Kateřina Gavlová 22. místo, Adriana Bílková 29. místo, Tereza Halfarová 35. místo, Ondřej Raschka
40. místo a Zuzana Raschková 42. místo.
Další aktivity mladých hasičů: v únoru jsme byli na výstavě Šangri-la na výstavišti Černá louka v
Ostravě.
Také soutěžní družstva mužů a žen se činila. Začínají zúročovat „léta dřiny a odříkání“ a dostavují se
stabilnější výsledky. Ty prezentují velmi rychle na k tomu zřízených facebookových stránkách. Zejména,
když mají úspěch. Získané trofeje zdobí zadní stěnu garáže, která z toho důvodu spíše připomíná síň
slávy.
Co se týká naší zásahové jednotky – i ta dosahuje uctivých výsledků. Na jaře naši jednotku kontrolovali
profesionálové z Hasičského záchranného sboru a vystřihli velkou pochvalu veliteli jednotky Ing. Petru
Gulovi za obzvlášť perfektní vedení dokumentace. Počet zásahů nevybočil z obvyklého průměru. Na jaře
jsme vyjížděli k planému poplachu – nenahlášené pálení klestí na „vojenském“ a pak ve žhavém červenci
a srpnu opakovaně k lesním a strnišťovým požárům k Hati a nad koupaliště.
Závěrem mi dovolte vřele poděkovat všem za aktivní plodnou činnost ve prospěch bližních. Děkuji všem
soutěžícím, jejich vedoucím, jednotce a všem členům a přeji ještě více úspěchů jak při soutěžích i ostrých
akcích, tak i v osobním životě.
Všem přeji, aby i po novém roce užívali hodně zdraví, štěstí, pohody, Božího požehnání. Děkuji také
všem příznivcům, mecenášům a sponzorům za jejich štědrost, a aby i v příštím roce měli otevřené srdce.
Za Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině
Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH
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TJ Vřesina - založena v roce 1948
Vážení sportovní přátelé, Vážení občané!
Stalo se již dobrou tradicí, že s blížícím se koncem roku seznamují jednotlivé zájmové složky občany naší
obce se svou celoroční činností a dosaženými úspěchy. Proto mi nyní dovolte, abych vás i já v krátkosti
seznámil z proběhlými aktivitami naší organizace. Uplynulý rok byl pro naši Tělovýchovnou jednotu
v mnoha ohledech zlomový, protože na Únorové Valné hromadě bylo zvoleno jeho nové vedení, které se
ihned pustilo do plnění svých nelehkých úkolů při řízení TJ.
A i když mají jeho členové povětšinou malé zkušenosti s prací ve výkonném výboru, byl pod
jejich vedením uplynulý rok pro naši organizaci úspěšný.
Nyní bych rád rozdělil dosažené úspěchy na ty sportovní, brigádnické a členské. Náš volejbalový oddíl
uspořádal během uplynulého roku již tradiční řadu turnajů a to jak regionálního tak oddílového
charakteru. Mimo toho se mnozí členové volejbalu podíleli na brigádnické činnosti v rámci akcí TJ. Dále
bych na poli sportovním zmínil především úspěch našich mužů, kteří opětovně postoupili do okresního
přeboru a vedou si v něm nad míru dobře. Vykopané 3. místo po podzimní části soutěže je dobrým
výchozím bodem pro nadcházející jarní dohrávku. Ale i naši žáci se po létech paběrkování zmátořili a
svým mohutným finišem v posledních zápasech si zajistili podzimní 5. místo v okresní soutěži žáků 1+7.
Také minižáci si ve své soutěži nevedou špatně a jejich 6. místo je rozhodně příslibem pro naši
fotbalovou budoucnost. Z našich týmů jsou na tom prozatím nevalně naši dorostenci ale i tam očekáváme
herní obrat, protože to nejsou špatní fotbalisté, jen se musí kázeňsky srovnat. Jak sami vidíte, obětavá
práce našich trenérů nese své ovoce, a tak mi dovolte jim touto cestou za celý výkonný výbor za dosažené
výsledky poděkovat.
Kromě sportovních výsledků se nám podařilo zlepšit i informovanost o dění v TJ a to novými webovými
stránkami či vydáváním sportovních novin Poločas, které zdarma rozdáváme při každém domácím
zápase. A tím se dostávám ke kapitole – brigádnická činnost, která je pro náš klub nesmírně důležitá.
Nejde v ní jen o získané finanční prostředky ale především o zabezpečení chodu akcí jako takových.
Během uplynulého roku jsme se spoluúčastnili nebo zajišťovali jak akce, které mají svou letitou tradici
(Turnaj 3 konců, Ukončení prázdnin) tak akce nové (Vřesinský pohárek, Letní kino, Vřesinsko –
Hlučínská šlápota) a zejména posledně jmenovaná šlápota byla svými 610 účastníky pro nás výzvou, ve
které jsme se ctí obstáli. A to zejména díky obětavosti toho sice úzkého ale o to věrnějšího okruhu lidiček
kolem VV TJ, za což bych jim chtěl ještě jednou moc poděkovat. Já osobně si ale nejvíce cením
úspěchu dosaženého v rozšíření členské základny, kdy nově vzniklé oddíly Malé kopané a Staré gardy
rozšířily naši nabídku sportovního vyžití pro širokou veřejnost, což zůstává naším prvořadým úkolem.
Na samý závěr mi dovolte, Vážení spoluobčané abych vám jménem výkonného výboru Tělovýchovné
jednoty Vřesina popřál klidné prožití nadcházejících svátků vánočních a do nového roku popřál hlavně
hodně zdraví, porozumění a lásky.
za VV TJ Vřesina předseda Hyrák Václav
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Činnost volejbalového oddílu za rok 2013
Rok 2013 jsme zahájili již tradičně účastí na „Novoročním turnaji“ v Hlučíně. Do konce dubna
jsme se pravidelně scházeli v naší malé (ale díky za ni) tělocvičně. Letošní zima byla dlouhá a tak jsme
mohli zahájit přípravu kurtů až 17. dubna. Po odpracování cca 100 brigádnických hodin jsme mohli 28.
dubna dát do užívání široké veřejnosti tenisový a volejbalový kurt. Dle ohlasu uživatelů i z okolních
vesnic byla kvalita kurtů na velmi vysoké úrovni a proto bych chtěl poděkovat všem, kdo se celosezónně
o kvalitu kurtů a jejich okolí starají.
Kromě tradičních turnajů na zahájení a ukončení sezóny, které jsou určeny pro členy oddílu a
případné další zájemce z obce, jsme uspořádali opět „Noční turnaj“, který byl letos poprvé otevřen i pro
oddíly z okolních obcí, a setkal se s velkým ohlasem. Dále jsme úspěšně uspořádali již 12. ročník turnaje
„Volejbalová Vřesina“. Zúčastnili jsme se také dalších turnajů, a to „Draci“ Hlučín, „Piza cup“ Závada a
„Mikulášský turnaj“ Bolatice. Rok pak opět zakončíme „Vánočním turnajem“ v naší tělocvičně.
Volejbalový oddíl se tradičně podílí na organizaci turnaje „Tří konců“, vypomáhá na obecní akci
„Ukončení prázdnin“ a na „Vánočních trzích“.
Přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a
spokojenosti.
Za volejbalový oddíl Karel Cigán

Milí spoluobčané, sportovní příznivci,
náš nohejbalový klub je sice malý (je nás jen 12 členů), ale na akce velice bohatý. Scházíme se 2x týdně
a po celý rok se zúčastňujeme různých turnajů mimo obec - Klimkovice 2x kdy jsme v květnu skončili na
1. místě a v září na 4. místě. Dále jsme byli v Hlučíně a Těškovicích také na 4. místě. Ve Vřesině
pořádáme 2 turnaje a to v září Čučo-cup a v prosinci Duo-nohec. Sportovně založené rádi přijmeme do
našich řad. Děkujeme obci a sponzorům za podporu a do Nového roku přejeme všem hlavně zdraví a
rodinnou pohodu.
Za nohejbalový klub předseda R. Fojtík
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Zpráva o činnosti Základní organizace chovatelů ve Vřesina za rok 2013
Pokaždé, když se chystám psát tuto zprávu, přemýšlím, jak ji napsat, aby byla zajímavá a čtivá. Nakonec
dojdu k závěru, že se nic světoborného nestalo, situace se každý rok v podstatě opakuje, takže – jako
vždycky …
Chovatelů, kteří se sdružují v naší základní organizaci, je 18. Na začátku roku – tentokrát 8.3. jsme se
sešli na výroční schůzi, na níž jsme zhodnotili minulý rok. A jaký byl letošní rok? Účastníme se různých
výstav organizovaných v okolí, např. výstavy drobného zvířectva v Píšti, kde ing. Kotula získal čestnou
cenu za holuby „pštros červený“ a p. Kufka za králíky „burgundské“ (samec dostal 94,5 bodů a samice
93,5 bodů) což asi laikovi nic neřekne, ale znamená to, že se jedná o kvalitu. Další obeslaná výstava byla
Slezská výstava v Hati, kde vystavoval červené pštrosy ing. Kotula. Při dožínkách v naší obci vystavoval
ing. Kotula holuby a p. Kufka králíky. Samozřejmostí je každoroční pravidelné očkování králíků, které se
uskutečnilo i letos. Provádí je MVDr. Ostárek a pomáhá mu p. Kufka.
Další naší aktivitou jsou akce pro děti z mateřské školy. Po předchozí domluvě s paní učitelkou – a
hlavně s ohledem na počasí – jsme se letos byli podívat u p. Kotuly na holuby, u p. Kufky na králíky,
procházkou na posed za koupalištěm a v září u rybníka, kde se konaly pokusy ulovit rybu. Snažil se o to
p. Novotný, ale bohužel nepodařilo se. Přesto byly děti spokojené. Bylo pěkné počasí, mohly se
proběhnout.
V podstatě se jedná o opakující se aktivity, omezené možnostmi našich chovatelů. (Kozičky, ovečky,
husičky, kachničky už nikdo nechová). Pardon – paní Stočková chová husičky i kachničky, dokonce i
prasátka a tam chodíme s dětmi taky.
Jakkoliv jsem v minulém roce vyslovil naději, že snad tyto akce napomohou k výchově budoucích
chovatelů, zatím se to tak nejeví.
Ačkoliv – jsou ještě malí – takže do budoucna, kdoví? ……
Kufka Augustin – jednatel

Vážení spoluobčané, příznivci Lidové strany,
i naše místní organizace byla oslovena, aby napsala několik slov ke své činnosti. Jako většina organizací i
ta naše začala rok 2013 tradičním večírkem, který má velký ohlas převážně u mladší generace. V březnu
jsme měli výroční schůzi, na které jsme schválili příspěvek z výtěžku dožínek na náš kostel. Loni jsme
přispěli 30.000,-Kč na nová vrata. Pak už nás čekala příprava a uskutečnění tradičních dožínek. Těší nás
pochvala od našich nových spoluobčanů, kterým se dožínková slavnost na výletišti moc líbila. Lepší a
klidnější místo jsme prý vybrat nemohli. Je jen škoda, že tento areál dosti chátrá. Nyní se už všichni
pomalu chystáme na nejkrásnější svátky roku. My křesťané doufáme, že tyto svátky budou pro všechny
pohlazením. Přejeme všem požehnané vánoční svátky, veselé vykročení do Nového roku plného zdraví,
lásky a klidu jak v rodinách, tak i v celé obci.
za KDU ČSL D. Fojtíková a předseda ing. V. Hluchník
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Rekapitulace vybraných výdajů a získaných dotací v roce 2013

Náklady na investiční akce:
Komunikace U Sadu
Počítačová učebna ZŠ
Radar
Vybavení dětského hřiště - Poletucha
Nákup sekačky

4.593.130,-Kč
722.020,-Kč
81.788,-Kč
79.715,-Kč
48.000,-Kč

Náklady na opravy:
Opravy komunikací
Opravy a udržování – kanalizace
Opravy a udržování, vodné, PHM – sport. zařízení
Opravy VO

502.281,-Kč
521.655,-Kč
80.835,-Kč
76.422,-Kč

Další výdaje:
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

164.229,-Kč
80.835,-Kč
827.790,-Kč
125.629,-Kč
7.520,-Kč
233.594,-Kč
1.070.000,-Kč

Získané dotace v roce 2013:
Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce
Neinvestiční dotace ze SR – studie proveditelnosti
Neinvestiční dotace od kraje -SDH
Neinvestiční dotace - výsadba izolační zeleně u ZŠ
Neinvestiční dotace - výsadba izolační zeleně u dět.hřiště
Neinvestiční dotace - výsadba historického sadu
Investiční dotace - Aby nás kury nevyhrabaly
Investiční dotace - Ať to hraje ve Vřesině
Investiční dotace od kraje – revitalizace hřbitova
Dotace celkem:

264.707,-Kč
555.661,-Kč
105.400,-Kč
250.000,-Kč
70.287,-Kč
60.597,-Kč
585.000,-Kč
121.500,-Kč
143.200,-Kč
2.156.352,-Kč
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INFORMACE PRO OBČANY
Vítání občánků
V neděli 17. listopadu 2013 jsme na Obecním úřadě ve Vřesině přivítali od loňského vítání
27 narozených děti (z toho bylo 23 dětí narozených letos a 4 děti narozené v roce 2012)
K 17. prosinci se v letošním roce v naší obci narodilo asi 25 dětí, zemřelo 13 obyvatel, přistěhovalo se
44 obyvatel a odstěhovalo asi 16 obyvatel. Tyto údaje jsou pouze orientační, protože nemáme přístup
do centrální evidence. K témuž datu má naše obec asi 1 575 obyvatel a 429 domů.
Úřední hodiny Obecního úřadu Vřesina se mění v pondělí 23. prosince, kdy bude provoz jako v pátek,
tedy 8 – 12 hodin a v úterý 31. prosince bude zavřeno úplně.
Provozní doba prodejny TUTY Opava
štědrý den 24. prosince
1. svátek 25. prosince
2. svátek 26. prosince
Silvestr 31. prosince
Nový rok 1. ledna

07:00 – 10:00
zavřeno
zavřeno
07:00 – 11:30
zavřeno

Provozní doba pošty 31. prosince bude od 08:00 – 11:00 hodin.

Kdy a s kým se můžete pobavit v sále Obecního úřadu ve Vřesině
4. ledna
Obecní
11. ledna
Hasiči
18. ledna
KRAS
25. ledna
KDU-ČSL
31. ledna
Tělovýchovná jednota
8. února
Klub seniorů
21. února
Volejbal
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

22/24

22:00
08:00
10:00
14:30 Jesličková pobožnost pro děti
09:00
17:00
09:00
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Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za dosavadní přízeň a podporu. Přejeme Vám ze srdce
hezké a radostné Vánoce a v novém roce 2014 hodně štěstí, pevné
zdraví, Boží požehnání, mnoho lásky a porozumění.
Rada obce

Přijďte si opět po roce zazpívat koledy 2. vánoční svátek
(26. prosince) od 17 hodin na náves (ke Kamplu).
www.vresina-u-hlucina.cz
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