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Vážení spoluobčané,
je těsně před Vánocemi, to je za posledních několik let doba, kdy vychází Zpravodaj. Je snaha četnost
vydávání zpravodaje zvýšit, snad se to příští rok podaří. Pravda, letos již jeden Zpravodaj vyšel, leč to byl
spíše souhrn za poslední 4 roky, resp. za volební období.
Volby: jistě všichni mohou vědět, jak dopadly. Dopadly dobře? Míru „dobroty“ posuzuje asi každý po
svém, každý má jiný žebříček hodnot, a tak výsledné složení rady a užšího vedení vnímá někdo více,
někdo méně kladně. V letošních komunálních volbách někteří jakoby vnímali výsledky po sečtení hlasů
za hotovou věc, avšak konec volebního aktu neznamená nic jiného, než že z letos obzvlášť početné
sestavy postoupilo z 90 kandidátů 15 zastupitelů. Teprve těchto 15 zastupitelů volí radu a další orgány. A
z tohoto pohledu má rada hodně silný mandát, nemá převahu jen těsně nadpoloviční, jak je to někde i
v blízkém okolí. A tento silný mandát bude velmi potřebný. Na přelomu listopadu a prosince jsme v jeden
okamžik administrovali 6 dotací najednou. Od příštího roku se mají otevírat dotační tituly z nového
programového období 2014 – 2020, ale popořádku.
Začátkem roku, kromě běžných provozních záležitostí, jsme se v radě zabývali kolaudací ulice „U Sadu“
(a doplatili zhotoviteli – firmě Jankostav poslední splátku poníženou o penále za nedodržení termínu).
Taktéž byla zkolaudována loni zhotovená počítačová učebna. Děti ve škole nyní mají podobné podmínky
k výuce jako v jiných moderních školách. Také jsme přejímali od fy Zábojník „Obnovu zeleně“ tj. 10
lokalit v extravilánu osazených stromy či keříky. I v tomto případě byla platba ponížena o penále za
pozdní zhotovení. Projednali jsme umístění zmrzlinového stánku u prodejny Tempo. Uvolnili jsme
zvláštní finanční prostředky na důstojnou oslavu 60 let trvání mateřské školky. Také jsme ocenili našeho
paralympionika Standu Losku, který měl výborně připravenou prezentaci. Po 17 letech aktivního
ředitelování oznámila paní ředitelka Krátká úmysl v polovině prázdnin ukončit ředitelování. Tak byl
spuštěn proces výběru nového ředitele. Výběr byl náročný, protože uchazečů bylo nakonec 6, ale místo
ředitele pouze jedno. Nakonec vyšla jako vítězka paní Mgr. Eva Fichnová. Nejenom já si myslím, že
výběrová komise vybrala výborně.
Určitě jste zaregistrovali, že škola a školka mají nové WEB stránky (od firmy Galileo). Od téže firmy
v nejbližších dnech bude provozovat WEB stránky i obec. Podařilo se vyřídit, že po dobu trvání
smluvního vztahu mezi obcí a Galileo bude mít škola WEB stránky zcela zdarma. Tím, že obec i škola
má jednoho poskytovatele, bude větší provázanost – škola zveřejní akci a tato se automaticky může
objevit i na obecních stránkách. A na obecních stránkách se mohou objevit i akce okolních obcí, které
mají stejného poskytovatele. „Vedlejším“ produktem je mobilní průvodce tj. aplikace pro Smart mobily
(všech platforem) – kdy se objeví (obcí zadané) akce na mapovém podkladě, na příslušném místě.
Stránky plní všechny zákony požadované požadavky, umí texty převést do mluvené řeči…
V radě jsme se dlouhou dobu zabývali dopravní obslužností. Problém byl v tom, že koordinátor ODIS po
obci požadoval dle našeho názoru neúměrně vysokou sumu peněz za prokazatelnou ztrátu ve srovnání
s některými okolními obcemi. Tento problém se táhne nejméně od r. 1992. Hrozilo dokonce velmi
radikální omezení počtu spojů. Výsledek po náročných jednáních je takový, že obec uzavřela
dvoustrannou smlouvu (Obec – Arriva), tj. vyloučila KODIS, hradíme kompromisně sníženou částku a
počet spojů zůstal zachován. Od 14.12. došlo pouze k jedinému posunu spoje – o 3 minuty uspíšený
dojezd do Hlučína (8:26), aby lépe navazoval na spoj č. 75 (8:31). Tato změna nebyla na popud
koordinátora, jak by bylo logické (už jenom z názvu), ale na podnět našeho vnímavého mladého občana a
kombinační schopnosti dopravce Arriva.
Jak bylo naznačeno, letošní rok byl příznivý na dotace. Administrativně nejméně náročnou bylo pořízení
10 ks výstavních stánků, které bylo poprvé možno spatřit na Festivalu Kultury Hlučínska v polovině
července. Všech 10 stánků bylo použito na akci Ukončení prázdnin a pak na dalších akcích. Dotace nesla
název „Či nás není, ať to všeci vidí“.
Jenom poznámka, Název projektů „Aby nás kury nevyhrabaly“ (projekt řešil hlavně oplocení pozemků
hřbitova), vyhrál v soutěži o nejoriginálnější název.
Projekt Obnova zeleně (fa Zábojník) byl realizován v loňském roce a letos se z dotace uskutečnila
následná péče. Dvě dotace se týkaly další zeleně: „Výsadba zeleně Hřbitov“ a „Výsadba zeleně Na
Chabovci“. Obojí dle odborníkem zpracovaného projektu.
Z hlediska časového (i finančního) mnohem náročnější byla letos dokončena „Studie proveditelnosti k
realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Vřesina, Darkovice a Hať“, která řeší
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opatření přes tři katastry. Výsledkem jsou návrhy konkrétních větších opatření (revitalizace a návrat
potoka za hřištěm do původního koryta, suchá retenční nádrž vedle cesty od Píště), tak soubor
„drobnějších“ opatření, které mohou sloužit jako podklad pro dlouho očekávané Komplexní Pozemkové
Úpravy.
Časově nejrychlejší byla dotace „Snižování prašnosti v obci Vřesina“ tj. pořízení čistícího vozu. Ten se
již osvědčil při sběru listí a úklidu komunikací od posypu použitého při celoplošném náledí.
Nejnáročnější a nejviditelnější probíhající dotací je „Zateplení a změna vytápění objektu obecního úřadu
Vřesina u Opavy“. Částečný výsledek je zřetelný i z vnějšku. Znamená výměnu všech oken, zateplení
obálky, zateplení sklepů a stropu 4. patra a výměnu zdroje vytápění – na přístavku je instalováno plynové
tepelné čerpadlo. Děkuji všem za trpělivost a pochopení, kdy bylo třeba za zvuku sbíječky, vrtaček, pil
apod. zajistit běžný provoz. Kdo měnil doma okna nebo topení nebo zateploval, ví o čem je řeč. Úřad
však „musí“ fungovat dál. Nedobré na tom však je situace, že tento stav není cílový. Celá stavba započala
před 8 léty, dle tehdy zpracované projektové dokumentace. Od té doby byla projektová dokumentace
přepracována tak, že budoucí přístavba byla snížena o patro. Tzn., že nyní vzniknul jakýsi mezistav. A to
bylo obrovské dilema – nechat budovu v současném rozestavěném stavu dalších několik (mnoho) let (a
„počkat“ na možnost dotace na celý projekt) nebo využít možnosti ucházet se (úspěšně) o dotaci na
zateplení. Po důkladném zvážení rada zvolila druhou možnost a výsledkem je opravdu jakýsi mezistupeň.
Takový mezistupeň, aby v budoucnu bylo co nejdříve užito současných úprav. Proto mj. okno v kuchyňce
je malé, v budoucnu to bude okýnko na WC. V příštím roce se budeme snažit zprovoznit celé 4 patro.
Tím bude možnost tam přestěhovat knihovnu a uvolnit tak prostory potřebné škole. Vzniknou
klubovny… Tím jsem naznačil částečné priority. Těmi dále jsou autobusové zastávky a zkapacitnění
školky. Zkapacitnění školky znamená přebudování vnitřních dispozic současné budovy, rozšíření
„spojovačky“ do šířky a výšky a zvětšení současné tělocvičny. Co se týká zastávek, nikdo z nás
nepochopí neskutečné administrativní průtahy. Pevně věřím, že nyní už je to jen otázkou půl roku.
Hodně mě těší (a věřím, že nejsem sám) bohatá spolková a klubová činnost. Rozsah tohoto zpravodaje
nedovolí dostatečně vynachválit všechny. Proto se omlouvám všem ostatním, ale nedá se nevyzvednout
činnost Klubu seniorů. Kromě toho, že se baví navzájem, lze se na ně kdykoliv spolehnout při zajištění
akcí, o které jsou požádání. Mám na mysli především taneční soubor VŘES, který vždy zajistil
vystoupení kdykoliv byl požádání – zejména Festival Kultury Hlučínska. A druhou výjimku učiním u
kulturní komise. Celé volební období držela velmi vysoce nastavenou laťku. Jasným vrcholem bylo
„Ukončení prázdnin“. Prosím všechny ostatní aktivní složky o prominutí, že nejsou vyzvednuty, ale
obrovský dík jim zcela právem náleží. Zejména, pokud pracují s mládeží, přinášejí a rozdávají radost a
dobrou náladu do okolí. Přes již zmíněný velký potenciál se zatím nepodařilo nalézt člověka, který by
pokračoval v dosavadní práci a vedl kulturní komisi.
Závěrem chci poděkovat místostarostovi, minulé i současné radě, minulému i současnému zastupitelstvu,
všem zaměstnancům za vnímavý a tvůrčí přístup. Děkuji všem spolkům a klubům za aktivní činnost, za
to, že svou činností obohacují příjemný život v obci. Děkuji všem pracovníkům ve škole a školce za to, že
škola a školka je tak výborná jak je, za vytváření výborného prostředí pro děti. Děkuji duchovnímu
správci P. Václavu Ganderovi jak spravuje farnost a stará se nejen o duchovno, ale i o „zviditelnění"
kostela s hodinami v noci.
S pokorou a úctou
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce
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Vážení spoluobčané,
v říjnu proběhly volby do zastupitelstva obce. Kandidátů bylo tentokrát hodně. Zvolili jsme 15 zastupitelů
a na 1. ustavujícím zastupitelstvu bylo rozhodnuto o vedení obce. Osobně děkuji Všem za projevenou
důvěru a věřím, že úkoly, které před námi vyvstanou, se nám s Vaší podporou podaří splnit.
Děkuji celému zastupitelstvu, radě, pracovníkům obce a všem, kteří svým úsilím pro naši obec něco
vykonali. Velký dík patří aktivní kulturní komisi, místním spolkům a sdružením za velmi bohatý a pestrý
výčet kulturních a sportovních akcí, které si našly své skalní příznivce a návštěvníky.
Opět se blíží Vánoce, svátky radosti, klidu, svátky lásky a přátelské pohody, svátky, které naplňují lidská
srdce pohodou a s příchodem nového roku také touhou po něčem novém. Pokud je člověk obklopen
milujícími nejbližšími a dobrými přáteli, zcela určitě se běh života stává příjemnějším a snadnějším.
Přeji Vám v tomto předvánočním čase pěkné prožití vánočních svátků naplněných radostí, štěstím, vnitřní
harmonií a pohodou.
V novém roce 2015 nám přeji pevné zdraví, harmonický vztah v rodině, mezi generacemi, příbuznými,
rodinnou soudržnost, vzájemnou lásku a pomoc. Dále nám Všem přeji bezproblémové soužití s ostatními
lidmi, zajištěnou práci, život bohatý na zábavu a koníčky. V neposlední řadě nám všem přeji, abychom
každý den měli z něčeho radost.
Pevně věřím, že rok 2015, který nás čeká, bude rokem ještě lepším než ten rok, který v krátké době
skončí.
Možná jsem měl volit jiné pořadí, ale schody se zametají z vrchu, a to nejlepší má být na konec.
Petr Rončka

Vážení občané a milí farníci,
dovolte, abych Vám všem popřál radostné a pokojné Vánoce a Boží požehnání v NR 2015.
Advent, který vždy před svátky prožíváme, máme spojený se zvláštním pocitem těšení a očekávání. Není
to jenom kvůli „ Ježíškovi“, ale také kvůli nám samotným. Všichni se máme zapojit ve svých domovech,
v kostele i v obci do svaté radosti, aby nám bylo spolu krásně.

Bůh přichází k nám a dává svou lásku do každého srdce.
Všichni toužíme po tom, abychom o Vánocích nebyli uštvaní a neklidní. Největší dárky pro druhé nosíme
každý sám v sobě. Hledejme proto způsob, jak si nabídneme více času, lásky a dobra nejen o Vánocích,
ale v celém dalším roce.
Upřímně děkuji panu starostovi Ing. Smolkovi, radním a zastupitelům, učitelskému sboru ZŠ, kulturní
komisi za perfektní spolupráci. Děkuji obci za finanční dary při investicích na zkrášlení a opravách
farního kostela. Letos jsme instalovali na kostelní věži zcela nové hodiny řízené radiovým signálem.
Všichni tedy máme přesný čas ve dne i v noci / 143tisíc Kč /. Bohužel, koncem května, dostala kostelní
věž přímý zásah bleskem, který na kostele napáchal obrovské škody v elektronice i na elektrickém
zařízení. S nízkou spoluúčastí nám skoro vše uhradila Pojišťovna UNIQUA / 132tisíc Kč/. Bylo však
nutné pořídit nové bleskosvody, aby byl kostel /i okolní domy/ více chráněn před atmosférickými vlivy /
202tisíc Kč /. Vše se v rekordním čase podařilo panu Bočkovi a jeho firmě, včetně komplexní revizní
zprávy. Z roku 2012 nám zůstává dluh na bezúročné půjčce 62tis Kč.
V roce 2015 máme v plánu dlouho odkládané vydláždění farského dvora / cca 230tisíc Kč /.
Prosím především podnikatele a osoby výdělečně činné o dary pro farnost, protože to mohou odečíst
ze svých daní. Potvrzení rád vystavím.
Mnohokrát Vám všem děkuji za lidskou podporu pro mou práci ve Vazební věznici v Ostravě, za Vaše
modlitby i finanční dary pro kostel. Provázím Vás při každé mši svaté svým požehnáním, vyprošuji Vám
zdraví a ochranu Panny Marie i sv. Viléma.
PRO FELICITATE 2015, srdečně Váš P. Václav Gandera, farář
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Činnost kulturní komise ve Vřesině za rok 2014
Tímto rokem jsme zdárně a někteří s toužebným očekáváním zakončili naši činnost a tak doufám, že se
mnou rádi zavzpomínáte. Opět jsme se snažili Vás zaujmout, pobavit a připravit Vám během roku pěkné
chvíle.
Zvládli jsme se také postarat o naše jubilanty a vše i s krásnou fotografií oslavence zaznamenat do
kroniky jubilantů.
Přehled akcí v roce 2014:
4.1.
Obecní večírek už skoro tradičně s výbornou hudbou a zpěvem pana Karla Višnického a
zajímavým kulturním vystoupením, které nám opět rozproudilo krev.
12.1.
24.2.
15.3.
25.4.

Proběhl v našem kostelíku novoroční koncert Moravského komorního sboru pod vedením pana
Jiřího Šimáčka.
Beseda o Číně s názvem: Byli jsme v zemi květů, kterou nás provázel pan Jaroslav Málek.
Kurz fima a rounování pro všechny šikovné a výtvarných technik chtivé s lektorkou Jiřinkou
Čížkovou naši bývalou rodačkou.
V podvečer jsme se zatoulali z Vřesiny až do Austrálie, své zážitky nám ze své cesty přiblížil
pan Petr Božek, který zároveň prezentoval občanské sdružení Pomoc psům Novojičínsko o.s. a
věnoval celé vybrané dobrovolné vstupné tomuto sdružení. Smekám, protože vím, že jsme
nebyli prvním místem, kde se Petr zachoval takto šlechetně.

11.5.

Den matek s paní Schlossárkovou a cimbálovkou Borovičkových z Kozmic, se náramně povedl
a doufám, že nejsem sama, kdo rád zavzpomíná…

16.7.

Proběhl festival Hlučínska - zde nás opět výborně reprezentoval taneční soubor Vřes, který
vede a obohacuje svými neutuchajícími nápady paní Jana Šandalová.

30.8.

Ukončení prázdnin aneb Vřesina se baví – tradiční akce plná zábavy. Děkuji všem,
kteří ji připravovali, kteří vystupovali, uklízeli, ale také se zúčastnili a užili si, co se dalo…
Doufám, že jste se opravdu dobře bavili a program Vás zaujal i s úžasnými atrakcemi jako byl
simulátor dojení krávy, nafukovací lezecká stěna, rodeo býk, řetízkový kolotoč, lanovka pro
děti, RC-modely aut či laserová a soft střelnice…
Závěrem děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali při akcích pořádaných kulturní komisí.
Dovolte, abych velmi poděkovala členům kulturní komise za veškerý čas a nápady a zároveň popřála
našim nástupcům stejný optimismus a energii.

Přeji všem čtenářům zpravodaje víru, optimismus a samozřejmě spokojené a ve zdraví prožité svátky
s těmi, které máte ve své blízkosti...

Na úplný závěr mého bilancování bych Vás ráda seznámila s citátem, který je více a více aktuální, což je
však velká škoda: „Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už
jen jediné – naučit se žít na Zemi jako lidé.“ G. B. Shaw

Za kulturní komisi Mgr. Hana Willaschková
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Vřesinská učitelka v Norsku

Informace o zahraniční stáži
V období 19. 10. 2014 – 25. 10. 2014 jsem se zúčastnila zahraniční stáže v Oslu společně
s dalšími jedenácti kolegy a kolegyněmi z různých koutů České republiky. Tato stáž je součástí projektu
„Velká technika pro malé kutily“ CZ.1.07/1.3.00/48.0054, do kterého je MŠ Vřesina zapojena a který je
financován z EU.
V rámci realizované stáže byla věnována pozornost poskytnutí dostatečně širokého spektra
informací z předškolního vzdělávacího systému v Norsku. Získali jsme možnost spolupráce
s navštívenými mateřskými školami. Rozvinuly se naše odborné a pedagogické způsobilosti
prostřednictvím přednášek, debat a diskuzí. Byly nám nabídnuty nové odborné zdroje ke studiu. Měli
jsme možnost pozorovat přímou pedagogickou praxi a aktivně se do ní zapojit. Zároveň jsme vysvětlovali
český předškolní vzdělávací systém a prezentovali své vlastní mateřské školy. Po návratu jsem připravila
workshop pro všechny zaměstnance v ZŠ a MŠ ve třídě s interaktivní tabulí. Předvedla jsem prezentace,
které jsme s kolegy stážisty vytvořili v Norsku, i prezentace vlastní. Diskutovali jsme nad fotografiemi
pořízenými na univerzitě a v navštívených mateřských školách. Společně jsme pak hledali možnosti další
spolupráce s norskými školkami, přenosu zajímavých podnětů a nápadů do fungování naší MŠ.

Úvodní fotografie, na níž si děti hrají v blátě, nás překvapila, ale v Norsku opravdu běžně k vidění.
Dalším překvapením byla přednáška o počátcích norského školství - byli jsme pyšní na „svého“
Komenského.
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Srovnání českých a norských mateřských škol
Oba vzdělávací systémy vycházejí z díla Jana Amose Komenského. Zatímco u nás další vývoj
ovlivňuje katolická církev, habsburská monarchie a dále komunistický režim, tak v severských zemích je
to protestantská církev, německá a francouzská filozofie a pedagogika.
Společná pro oba systémy je péče o děti, důraz na bezpečnost, hru, učení, sociální vztahy,
spolupráci, přátelství, zdravý životní styl, pohyb, radost z pohybu, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj
estetického vnímání, smyslové a emocionální vnímání, zařazování spontánních a řízených aktivit, aktivit
uvnitř a venku, systematická příprava předškoláků na školu.
Co je jiné? V Norsku pouze 30% učitelů má požadované vzdělání. Pracuje zde mnoho mladých
lidí, muži někdy tvoří i polovinu personálu. Ředitel neučí a je pouze manažerem. Každé dítě od jednoho
roku má právo na předškolní vzdělávání a v mateřských školách je dostatečný počet volných míst. Třídy
jsou věkově smíšené a nemají více než 20 dětí. O 10 dětí do tří let se starají 4 lidé (2 učitelky a 2
asistenti), o 20 dětí nad tři roky pak 1 učitel a 2 asistenti, a to po celou dobu pobytu dětí ve školce. Jídlo a
pití si děti nosí z domu. V některých MŠ 2x týdně vaří učitel, výjimkou jsou MŠ s kvalifikovaným
kuchařem. Pobyt venku je za každého počasí. Děti jsou na tento pobyt od rodičů plně vybavené. Nikomu
nevadí, že se zašpiní, sedí na zemi nebo že pobíhají v dešti. Díky většímu počtu dospělých ve třídě mají
děti zajištěnu okamžitou pozornost. Od tří let nechodí po obědě odpočívat. Odklad školní docházky není
možný. Mateřské školy jsou vybaveny speciálními místnostmi – truhlářská dílna, tělocvična, relaxační
místnost, koupelna pro hry s vodou, výtvarná dílna…

Ředitel ukazuje vybavení truhlářské
dílny. Děti pracují se skutečným
nářadím.

Školky v Norsku mají navíc šatnu
pro „špinavé“ věci.
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Vize do budoucna
Mateřská škola ve Vřesině je umístěna v budově, která původně sloužila jiným účelům (pošta,
MNV…). Proto už 60 let stále narážíme na problémy s touto skutečností spojenou. Pořád se něco
přestavuje, opravuje, upravuje, investuje, a přesto to má k ideálu daleko. Prostory jsou malé, členité,
nepřehledné, šatna je v průchozí chodbě, zcela chybí zázemí pro zaměstnance. Vše je velmi náročné na
organizaci a koordinaci mezi třídami, pracovnicemi MŠ i rodiči. Také řešení s odloučeným pracovištěm
je pouze dočasné a má své nevýhody. Přestavba a přístavba stávající budovy přes maximální snahu OÚ i
architekta nikdy nebude plně vyhovující.
Přála bych Vřesině novou budovu v lokalitě u lesa, která bude odpovídat současným a budoucím
požadavkům 21. století. Měla by dostatečnou kapacitu pro uspokojení všech žádostí o předškolní
vzdělávání, třídy pro děti mladší tří let, specializované místnosti a dílny, důstojné zázemí pro učitele,
variabilní zahradu, přírodu za plotem, blízkou autobusovou zastávku, parkoviště… (u hájenky směrem na
Píšť ?). Současná budova by byla využívána základní školou (družina, specializované třídy, LŠU,
keramika…). Že je to nereálné? Záleží na nás, v jakém prostředí se budeme starat o budoucí generaci, tu
generaci, která se jednou bude starat o nás.

Leje jako z konve, je 8 stupňů nad nulou. Učitel v lese připravuje na ohni dětem oběd - sobí maso se
zeleninou.

Poděkování
Děkuji svým ředitelkám paní Krátké a Fichnové, které mě na pracovní cestu vyslaly. Děkuji J.
Smolkovi, J. Teichmannové, R. Paškové, A. Czernikovi a B. Sebralové za cenné rady k prezentaci MŠ
Vřesina v zahraničí. Děkuji M. Smolkové za vytvoření reprezentačního alba MŠ.
Silvie Šremerová
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Vřesinský slavíček 2014/2015
Dne 6. 11. proběhla na naší škole pěvecká soutěž „Vřesinský slavíček“, které se zúčastnilo celkem
46 dětí z MŠ a ZŠ.
Umístění žáků:
I. kategorie – MŠ
1. místo: Klára Stošková – Kočka leze dírou
2. místo: Adéla Lapčíková – V lese
3. místo: Klaudie Kudělková – Koupil kapr hodiny
II. kategorie – 1. a 2. třída
1. místo: Barbora Hališková – Žabička zelená
2. místo: Alexandra Chlebišová – Pět ježibab
3. místo: Marek Malkrab - Zvonky
III. kategorie – 3., 4. a 5. třída
1. místo: Renáta Halfarová - Pátá
2. místo: Lucie Ohřálová – Černé oči
3. místo: Sofie Stonišová – Na našem dvoře

Všem zpěváčkům moc děkujeme za jejich krásný pěvecký projev a vítězným slavíčkům srdečně
gratulujeme!
Dne 13. 11. proběhla v Hlučíně pěvecká soutěž "Hlučínský slavíček". Naši školu reprezentovaly tyto
děti: Klaudie Kudělková (MŠ), Adéla Lapčíková (MŠ), Barbora Hališková (1. tř.), Veronika Svobodová
(1. tř.), Tereza Raschková (1. tř.), Marek Malkrab (2. tř.), Alexandra Chlebišová (2. tř.) a Vendula
Chroboková (2. tř.).
Všechny děti moc pěkně zpívaly. Děkujeme rodičům a třídním učitelkám za jejich přípravu.
Mgr. Monika Hofrichterová
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Co se děje u nás ve škole
Ve středu 18. 11. nás ve škole navštívila Policie ČR z Opavy a strážník Městské policie Ostrava. V 1.
třídě proběhla diskuse o tom, jak se bezpečně chovat při cestě do školy a ze školy a při pobytu na hřišti ve
svém volném čase. Pro žáky 2. – 5. třídy si policisté připravili poutavou prezentaci o tom, jak se zachovat
při nálezu injekční stříkačky, podezřelého předmětu, kterým by mohla být nevybuchlá munice a také jak
reagovat při setkání s podezřelou osobou.

Dne 25. 11. jsme k nám do školy pozvali „Nemocničního klauna“, což je nezisková organizace
s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem. Pro žáky 4. a
5. třídy si připravili zdravotnický kurs nazvaný "Malý záchranář". Školáci se v něm zábavnou formou
učili, jak poskytnout nezbytnou první pomoc, jak přivolat záchranku a jak se o zraněného postarat, než
přijede záchranná služba. Kromě profesionálních zdravotníků na kurzu spolupracovali i dva zdravotní
klauni, kteří svým legračním přístupem žáky upozornili na to, co nemají dělat. Žáci si také prakticky
vyzkoušeli stabilizovanou polohu a na figuríně prováděli masáž srdce, která může člověku zachránit
život.
V pátek 28. 11. přišla do vyučování 4. třídy p. Giecková, která žákům povykládala o náplni své
zajímavé práce. Paní Giecková pracuje v Probační a mediační službě České republiky v Ostravě
na oddělení pro mladistvé a děti do 15 - ti let. Žáci pracovali ve skupinách, kde si také vyzkoušeli různé
modelové situace.

Věříme, že si žáci z těchto přednášek a výukových programů odnesli mnohé rady a poučení, kterými se
budou v životě řídit.
Mgr. Monika Hofrichterová (preventista školy)
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Florbalový kroužek
Na naší škole jsou dvě skupiny kroužku florbalu – mladší vede p. vychovatelka K. Šaková s panem
M. Beutlem. Skupinu starších žáků trénuje vychovatelka A.Hofrichterová a příležitostně pomáhá p.
M. Willaschek.
Přihlásili jsme se (jako jediná „malá“ škola z Hlučínska) do celorepublikové soutěže Think Blue.Cup.
ve florbalu. Okresní kolo se uskutečnilo 14. listopadu 2014 v ZŠ Bolatice „Vřesinští Tygři“ – D. Beutel,
J. Fichna, Š. Willaschek, V. Krupa, V. Fichna, M. Mamula, O. Raschka, O. Groh soutěžili ze všech sil a
vybojovali krásné druhé místo! Vítězství nám uniklo jen o vlásek.
Děkujeme panu starostovi Smolkovi, který nám zajistil dopravu na turnaj a rodičovskému sdružení KRAS
za odměny pro hráče.
vedoucí vychovatelka Anna Hofrichterová

Olympijský víceboj na ZŠ Vřesina
Český olympijský výbor a Sazka spojily síly ve snaze přitáhnout děti ke sportu jako k součásti
zdravého životního stylu. Proto vznikl celostátní projekt pro základní školy, v němž nejde o výkony, ale
o to, aby se školáci bavili sportem a oblíbili si pohyb. Naše škola se do tohoto celoročního projektu
zapojila a tím se zavázala k plnění daných sportovních disciplín.
Dne 5. 11. 2014 jsme pro všechny žáky naší školy připravili zábavné sportovní dopoledne. Žáci si
mohli vyzkoušet celkem osm sportovních disciplín. V tělocvičně soutěžili v hodu basketbalovým míčem,
jak dlouho vydrží stát na jedné noze, kolik udělají zkrácených sedů lehů a jak daleký mají hluboký
předklon. Venku potom běhali na čas 500 metrů, sprint na 60 m, člunkový běh a skákali z místa do dálky.
Na základě dosažených výsledků žáci obdrží na konci 1. pololetí sportovní vysvědčení, které bude
obsahovat podrobnou analýzu o jejich sportovním talentu.
Mgr. Monika Hofrichterová (garant projektu)

Ve škole třídíme odpad
Již řadu let najdou žáci na chodbách školy kontejnery pro tříděný odpad, v letošním roce jsme se rozhodli
toto třídění navíc podpořit dalšími akcemi. Zapojili jsme se například do recyklační soutěže Zelený strom,
jejímž cílem je sběr starého papíru, kartonu atd. Při této příležitosti jsme uspořádali také školní soutěž.
Každý žák, který přinese jakékoliv množství papíru, se účastní soutěže a první tři nejpilnější žáci z každé
třídy budou odměněni.
Ve dnech 27. a 28. listopadu proběhl první termín sběru. Díky všem, kteří se zapojili, se nám podařilo
naplnit celý přistavený kontejner a to konkrétně 380 kg kartonu a 3030 kg časopisů a novin. Další sběr
plánujeme na měsíc duben a pevně věříme, že se setká s minimálně stejným úspěchem. Za sběr papíru
získá škola finanční prostředky, za které budou nakoupeny výtvarné potřeby.
Dále od začátku prosince najdete ve vstupní chodbě školy označený kontejner, který je vyhrazen na sběr
PET víček. Sběrem plastových víček se snažíme pomoci malé Marušce Kučerové, která od narození trpí
dětskou mozkovou obrnou, přispět na léčbu v lázních Klimkovice.
Mgr. Lenka Bizoňová
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Pestrá činnost divadelního kroužku
V naší škole již delší dobu pracuje divadelní kroužek, jehož činnost je různorodá. Žáci nacvičují
scénky v nářečí, recitují básně, zpívají písničky, hrají pohádky a před vánocemi na vánočních trzích
vystoupili s pěkným muzikálem o čertech. V minulém školním roce velmi úspěšně reprezentovali školu
v Mezinárodní soutěži v moravskoslezském nářečí v Krzanowicach v Polsku, kde získali 1. místo se
scénkou Koláč pro ženicha. S touto scénkou žákyně /Mazochová M., Meislová D., Romková A., Krupová
J. a Gavlová K./ vystoupily i v KD Hlučín na besídce pro ženy a sklidily velký potlesk. V rámci
spolupráce obce Vřesina s Kornowac žáci sehráli 2 krát pohádky O červené Karkulce, Tři prasátka a
scénku Koláč pro ženicha v Polsku. Žáci vystupují na vítání občánků, na vánoční besídce pro seniory, na
besídce ke Dni matek a na Festivalu kroužků v tělocvičně naší školy. Vystoupení vždy s radostí předvádí
žákům školy i školky. Za vzornou reprezentaci školy byla žákům udělena pochvala ředitele školy.
Chválím všechny žáky divadelního kroužku / Romkovou A., Meislovou D., Gavlovou K., Krupovou J.,
Mazochovou M., Kozubkovou A., Halfarovou R., Seidlerovou A., Groha O., Grigorovovou K., Veisera
S., Laryšovou T., Fichnu V., Poštulkovou L., Solichovou J. a Ohřálovou L./ za naučené dlouhé texty,
herecké nadšení, vcítění se do role, hlasitý výrazný projev a vystupování na veřejnosti.
Vedoucí kroužku Věra Vojáčková

Přehled činnosti KRASu v roce 2014
KRAS – sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Vřesina, o. s., je organizace, která s pomocí rodičů, sponzorů
pořádá mimoškolní aktivity a materiálně podporuje výchovně vzdělávací činnost ZŠ a MŠ Vřesina.
V současné době má KRAS 26 aktivních členů, předsedkyní je Renáta Pašková, jednatelkou Bc. Blanka
Losková a Jana Romková má na starosti naše finance.
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 2013/2014 svou činnost v
KRASu ukončily, protože jejich děti od září odešly na vyšší stupeň ZŠ a tudíž na jinou školu. Poděkování
za práci v KRASu, za čas, který obětavě věnovaly přípravám akcí pro naše děti, patří paní Barboře
Sebralové a Bc. Lence Mazochové. V září jsme zase naopak přivítali v hojném počtu nové členky a členy.
Proběhlé akce:
• 18. 1. 2014 - Rodičovský večírek v rockovém stylu - skvělá hudba, tombola a hlavně atmosféra.
•

26. 1. 2014 - Školkový maškarní ples - program, tombola, občerstvení a jako tradičně se den před
plesem s pomocí rodičů a dobrovolných dárců pekly Vřesinské koláče.

•

16. 2. 2014 - Školní maškarní ples s programem „Colour´s of Vřesina“ aneb barevný karneval, děti
soutěžily v různých disciplínách, nechyběla tombola a bohaté občerstvení.

•

v březnu jsme ke Dni učitelů poděkovali našim pedagogům za všechny rodiče malou pozorností.

•

31. 5. 2014 - Den dětí - v pravěkém stylu, děti si mohly vyzkoušet různé pravěké soutěže a odnesli si
spousty vyrobených výrobků, jako odměnu za splněné úkoly děti dostávali „dinosauří vejce“.

•

20. 6. 2014 - si v MŠ rodiče odcházejících dětí organizovali rozloučení s předškoláky, my jsme pro
mě objednali a zaplatili zábavný program, památeční knihy.

•

ke konci školního roku jsme koupili knihy jako odměny pro šikovné děti, pro odcházející žáky 5. třídy
- tradiční keramické zvonečky a trička s fotografií žáků 5. třídy.

•

30. 8. 2014 - jsme se zapojili do akce: Ukončení prázdnin, aneb Vřesina se baví. Podíleli jsme se na
zajištění občerstvení.

•

v září do 1. třídy v ZŠ Vřesina nastoupilo 20 prvňáčků, připravili jsme pro ně dárkové balíčky na
přivítanou.
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•

5. 9. 2014 - se nám podařilo zorganizovat, tentokrát v areálu ZŠ Vřesina, Letní kino, promítaly se dva
filmy, první, animovaný „Já padouch 1“ a druhý pro dospělé „Na samotě u lesa“, akce měla pozitivní
ohlas, rozhodli jsme se, že z ní uděláme tradici.

•

17. 10. 2014 - jsme uspořádali s dětmi a rodiči velmi oblíbený Podzimní průvod broučků, bohužel
začalo pršet, nemohli jsme se projít vesnicí, jak bylo naplánováno. Od výchozího stanoviště jsme šli
rovnou ke škole, kde jsme si prohlédli osvětlenou a ozdobenou školu vydlabanými dýněmi. Na
Výletišti bylo připraveno občerstvení a ohniště pro ty, kteří si přinesly párek k opékání. Pro děti se
světýlkem byl připraven malý dárek v podobě reflexních odrazek a čokoládových berušek.

•

8. 12. 2014 - Mikulášská nadílka - do MŠ a ZŠ přišel Mikuláš s andělem a čertem a nezapomněl ani
na dárečky.

KRAS také finančně přispívá na nákup školních pomůcek, knih, časopisů, na jízdné žáků, kteří se účastní
nejrůznějších soutěží a reprezentují naši MŠ a ZŠ Vřesina.
V nadcházejícím roce 2015 pro Vás připravujeme:
• 18. 1. 2015 - Maškarní ples v MŠ
•

25. 1. 2015 - Maškarní ples ZŠ

•

31. 1. 2015 - Večírek KRASu – na téma „plážová party“. Všichni jste srdečně zváni.

•

v červnu nezapomeneme na „Den dětí", „Rozloučení s předškoláky“ a v září na „Letní kino“.

Všechny tyto akce by se bez podpory, spolupráce všech rodičů, sponzorů a těch, kteří nám pomáhají,
přispívají k obohacení života našich dětí svými dobrými nápady, nevšední ochotou, obětavostí, štědrostí a
vstřícností, nikdy neuskutečnily.
Proto bych chtěla za celé vedení KRASu poděkovat nejen členkám KRASu a jejich rodinám za
spolehlivou a obětavou spolupráci, ale také všem rodičům, sponzorům, celému učitelskému sboru,
pracovníkům MŠ a ZŠ, Obecnímu úřadu za vstřícné jednání, pomoc a čas, který jste nám a dětem v roce
2014 všichni věnovali.
Na úplný závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála klidné a pohodové Vánoce a do nového roku
2015 hlavně pevné zdraví.

Bc. Blanka Losková
členka výboru a jednatelka za KRAS, o. s.

Vážení spoluobčané, příznivci Lidové strany,
Prioritou roku 2014 byly komunální volby. Tímto bychom chtěli poděkovat všem příznivcům KDU-ČSL
za jejich podporu a hlasy. Dále děkujeme obci za úpravu areálu na výletišti, kde budeme i nadále pořádat
Dožínkovou slavnost. Nyní se už připravujeme na vánoční svátky a tím i na závěr roku. Přejeme všem
kouzelné vánoce, zdraví a požehnání na rok 2015.

za KDU-ČSL D.Fojtíková a předseda ing.V.Hluchník
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Jak fungoval v roce 2014 Klub seniorů Vřesina
V našem klubu bylo přihlášeno 101 členů. V současné době máme o 4 členy méně, opustili nás-úmrtím.
Stejně jako v minulých letech scházeli jsme se v pravidelných měsíčních intervalech. Místem našeho
setkání bývá sál obecního úřadu.
• Lednové setkání – jako obvykle mívá vždy slavnostní atmosféru – uvítání v Novém roce.
K tomuto setkání jsme přizvali na besedu zástupce firmy Energetix-magnetické výrobky, jejich
léčivé účinky – úleva bolestí.
• Únor – byl ve znamení našeho plesu. K tanci i poslechu hrál pán Višnický. Ples se vydařil ke
spokojenosti, byla dobrá nálada.
• Březen – posezení bylo spojeno s oslavou MDŽ|. Muži popřáli ženám k svátku a společně jsme se
bavili. Také ještě naše členka výboru p. Stoczková H. spolu s p. Šlosárkovou J. – spisovatelkou
Hlučínska a také i p. Gajdovou J. z Píště – uspořádala pro mladé maminky - kurz pečení koláčů.
Kurzu se zúčastnilo 18 děvčat. Byla velká spokojenost.
• Duben – posezení bylo uvedeno tak, že na oplátku popřejí ženy-mužům ke Dni mužů. Na naších
posezeních se scházíme v hojném počtu – okolo 65 členů. Plánujeme další činnost a dobře se
bavíme.
• Květen – bývá opět slavnostní – spojen s oslavou Dne Matek. Tohoto setkání se zúčastnilo 86
členů. Z toho 59 žen. Ženy, které byly nemocné, byly navštíveny doma. Celkem tedy 62 žen.
Program nám zpestřili žáci zdejší školy pod vedením paní učitelky Vitáskové.
• Červen – přizvali jsme zástupce policie města Hlučína, kteří nás upozornili jak se chránit před
zloději a nepouštěli nikoho cizího do svých domovů, když jsme sami doma.
• Červenec – scházíme se u slavnostního nedělního oběda. Praktikujeme to tak, že si dáme sloužit
velkou mši sv. za živé a zemřelé důchodce-členy a pak přímo na společný oběd, který si důchodci
rádi zaplatí a společně se dobře pobavíme. Na obědě se letos sešlo 84 členů. Jelikož se na OÚ dá
promítat na plátno, pouštěli jsme si DVD a poslouchali písničky.
• Srpen – 20.8. jsme na přání členů zajeli do Rohova na pečená kolena. Spojili jsme to návštěvou
kostela v Hrabyni a také návštěvou památníku. Všichni byli moc spokojeni.
• Září – členové byli obeznámeni tím, co pro nás připravuje Městský úřad a čeho se mohou
zúčastnit. Naplánovali jsme opět další zájezd na jižní Moravu-Milotice, Mikulčice, Čejkovice.
• Říjen – zájezdu jsme se 9.10. zúčastnili, zájezd se vydařil, všichni byli spokojeni. Ke konci měsíce
října jsme měli ještě také naše posezení a naplánovali vánoční besídku na 13. prosince, kde se
sejdeme v počtu 92 členů. Na besídce vystoupí žáci zdejší školy pod vedením paní učitelky
Vojáčkové. Také jsme přizvali p. R. Kupku, aby nás doprovázel hudbou, abychom si mohli
zazpívat společně vánoční písně.
Zvlášť je nutno zmínit se o naší taneční skupině VŘES, kterou vede Mgr. Jana Šandalová. V tomto roce
taneční skupena VŘES vystupovala:
4.-6. dubna na uměleckém setkání v Polsku Warsztaty Wokálno-taneczne Ústroň a Kobyla v
V červnu na posezení seniorů a na sportovní slavnosti.
13.července na Festivalu kultury v Hlučíně.
V září na ukončení prázdnin ve Vřesině – tancem i prodejem ve stánku (zákusky, koláče a káva), v Polsku
na dožínkách a v kulturním domě v Hlučíně – kluby klubům.
Na závěr – Díky zástupcům obce za podporu jak finanční, tak i umožněním scházet se v prostorách
budovy obecního úřadu.
Za klub seniorů: předsedkyně Brünhilda Hříbková
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Včelaři v roce 2014
Uplynul opět jeden rok a je tu čas zhodnotit činnost a aktivity včelařů ve Vřesině. Ve vřesinském spolku i
nadále zůstávají včelaři z Bohuslavic, Bělé, Píště a Závady. Spolek měl k 1.1.2014 40 členů, k tomuto
datu se přihlásili dva mladí nadějní včelaři, v průběhu roku se přihlásil další mladý včelař, jeden včelař
k 31.12.2014 svou činnost ve spolku ukončil. K 31.12.2014 má spolek 42 členů a zazimovali celkem 590
včelstev. Ve Vřesině je 11 včelařů se 159 včelstvy. Alarmující je však věkový průměr včelařů ve Vřesině.
Je to 65 let a přáli by jsme si tento průměr snížit.
V Bohuslavicích pracuje včelařský kroužek s 5 dětmi pod vedením přítele Karla Ostárka. Scházejí se
pravidelně každou středu v průběhu školního roku. Zúčastnili se krajského kola soutěže Zlatá včela, kde
se svými vědomostmi mezi dětmi neztratili.
Včelaři – členové spolku se zodpovědně starají o svá včelstva. Jaro v letošním roce bylo velmi příznivé
pro jejich rychlý rozvoj. To bylo také znát na výnosech prvního medobraní. Počasí v červnu bylo však
studené a výnos druhého medu byl mizivý, u některých včelařů žádný. Přesto na včely nezanevřeli,
zakrmili je a v podzimním období léčili proti roztočům Vaooráza a připravili na zimu. Počasí tohoto roku
ale také přálo rozvoji i tohoto roztoče a v důsledku jeho přemnožení, někteří včelaři utrpěli částečné nebo
úplné ztráty včelstev. Jsou to pro nás všechny bolestivé ztráty.
V průběhu jara a léta se věnujeme převážně chovu včel, v zimním období se vzděláváme prostřednictvím
přednášek s včelařskou tématikou. Zveme odborníky, kteří nás seznamují jednak se svými zkušenostmi
v chovu včel, ale také i s novými poznatky. V letošním roce jsme měli 4 přednášky. Jedna přednáška byla
zaměřena na anatomii a biologii včel, druhá na právní otázky ve včelaření, třetí na ošetřování včelstev od
podletí až do jara a čtvrtá na tlumení včelích nemocí. Zvlášť tato přednáška byla aktuální v době, kdy
docházelo ke ztrátám včelstev. Výklad se přišli poslechnout i včelaři z Hatě, Darkovic, Hlučína, Kozmic a
také spolupracující přátele včelaři z Polska. Důležité je léčení včel podle stanovené metodiky. I když
došlo k nějakým ztrátám včelstev, přesto všechno jsme nesmírně rádi, že se v naší oblasti i v rámci
okolních spolků nevyskytuje obávaná nemoc Mor včelího plodu. Proto si včelaři musí uvědomit, že po
ztrátách včelstev by neměli nakupovat včelstva z neznámých chovů a oblastí, kde jsou ohniska nebo
ochranná pásma k této nemoci.
Důležité informace a požadavky přednášíme na členských schůzích nebo prostřednictvím důvěrníků
v obcích. Členské schůze jsme měli dvě a 7 schůzí výboru s důvěrníky. Důvěrníci pak zajišťují úkoly u
ostatních členů spolku.
O propagaci chovu včel se staráme na veřejných akcích a slavnostech v obcích. Ve Vřesině při oslavě
dětského dne děti obdivovaly se svými rodiči včely v proskleném úlku, kreslily včelky, vybarvovaly
omalovánky se včelami. Za účast si mohly vybrat cukrovinky. Také jsme se prezentovali na vřesinských
dožínkách a slavnosti „Vřesina se baví“ prodejem včelích produktů a besedováním s návštěvníky.
K propagaci včelaření jsme zakoupili rolovací panely s obrázky a informacemi o včelách a stojanové
panely. K tomu jsme využili i dotace Obecních úřadů, za které moc děkujeme.
Nezapomínáme ani na naše jubilanty. Od 60 let a pak každé půlkulaté i kulaté jubileum dostane člen
spolku dárek a navštíví ho důvěrník s členem výboru. Ve Vřesině to byli 3 členové.
O významu včel v přírodě bylo již mnoho napsáno a mnoho napsáno ještě bude. Přesto chceme včelaření
představit jako velmi zajímavou činnost. Produkty, které od nich získáváme, jsou jen malou částí toho,
proč jsou včely tak důležité. Hlavní činností včel v přírodě je opylování, aby byla zachována pestrost
rostlin. Z průzkumů i rozhovorů se včelaři víme, že kdo se k chovu včel jednou dostal už s ním nepřestal.
Zveme proto každého, kdo má rád přírodu, aby začal včelařit. Informace o chovu včel poskytne rád každý
zkušený včelař. V dnešní době internetu a dalších různých sítí se každý začínající včelař i laik dostane
k informacím a zprávám o včelách a včelaření.
Za vřesinský spolek včelařů chci touto cestou poděkovat všem, kteří nám byli při různých akcích
nápomocni jakýmkoliv způsobem.
Naším spoluobčanům přejeme krásné vánoce a hodně zdraví a pohody v nadcházejícím roce 2015.
Citát: Včelaření podobá se čtení krásné knihy, která se každou stránkou stává zajímavější
a napínavější.
Gravenhorst
Ottová Viktorie jednatelka ZO ČSV Vřesina
Zpravodaj obce Vřesina
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TJ Vřesina – založena v roce 1948
Vážení sportovní přátelé, vážení fanoušci, vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vám všem hned na úvod tohoto krátkého referátu o činnosti naší tělovýchovné jednoty
v uplynulém roce, popřál hezké a radostné Vánoce a v novém roce 2015 pevné zdraví, hodně lásky a
vzájemného porozumění. Protože, bez toho všeho by naše další klubová činnost a práce pozbyla jaksi na
významu. Proto bych byl moc rád, kdybyste za každou činností naší organizace viděli především tváře
těch obětavých lidiček, kteří si neváhají ukrojit díl ze svého volného času a věnují se dobrovolné činnosti
pro zajištění chodu naší TJ. Myslím si, že by nemělo valného významu vyjmenovávat v tomto článku
jednotlivé akce pořádané v uplynulém roce naší organizaci, protože dle mého názoru je tato skutečnost
omílána dostatečně. Mnohem důležitější pro chod naší jednoty je abyste nám i nadále věnovali svou
přízeň a vyjádřili tím svou podporou našim sportovcům. Pevně věřím tomu ,že sport provozovaný na naší
úrovni je především o vzájemné toleranci a porozumění a měl by nás dokázat spíše stmelovat než hledat
rozdíly. Na závěr mi dovolte, abych Vám všem touto cestou poděkoval za projevenou přízeň
v uplynulém roce, abych poděkoval všem aktivním členům podílejících se na svolávaných brigádách, dále
všem trenérům a členům výkonného výboru za jejich obětavou práci a v neposlední řadě zastupitelstvu a
vedení naší obce za příkladnou spolupráci a podporu.
Takže ještě jednou, krásné Vánoce a bohatého Ježíška všem!
Za TJ Vřesina předseda Hyrák Václav

Milí spoluobčané, sportovní příznivci,
Náš nohejbalový klub nyní čítá již 15 aktivních členů. Náplní je scházet se 2x týdně, abychom si
zasportovali a mohli se účastnit různých turnajů a tím reprezentovat obec Vřesina. V květnu jsme zahájili
sezonu na kurtech a pak to byly turnaje v Klimkovicích, Píšti, Těškovicích. Ve Vřesině byl hlavní turnaj
čučo-cup s 16-ti družstvy. Již za týden obecní turnaj O pohár starosty. Dále se těšíme na Duo nohec a
26.12. na turnaj v Bohuslavicích. A to už bude všude vládnout vánoční nálada, pomalu se budeme těšit
na rok 2015, do kterého nám všem (i našim sponzorům) přeji zdraví a sportovního ducha.
Za Nohejbalový klub předseda Richard Fojtík

K činnosti chovatelů v roce 2014
Účast na schůzích v Opavě, obesílání výstav drobného zvířectva – těch se zúčastňuje hlavně ing. Kotula,
který má kvalitní chov holubů a přítel Kufka Augustin s králíky. A protože těch, kdo něco chovají není
zase tolik, tak děti z mateřské školy se chodí dívat na zvířátka obvykle k panu Kufkovi na králíky,
k Sebralovým na kozičky, husy a kachny a k paní Stočkové na prasátka. Hlavním úkolem je zajišťování
očkování králíků proti moru a myxomatóze – to zajišťuje přítel Kufka, který domlouvá termíny
s veterinářem MVDr. Ostárkem a pak s ním chodí a pomáhá mu. V r. 2014 bylo naočkováno 320 králíků.
U p. Sebraly se byly děti podívat na kamerunské kozy a to 2x.

předseda: Sebrala Vilibald
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VŘESINĚ
Vážení spoluobčané,
končící rok 2014 se blíží mílovými kroky k cíli. Utekl letos nějak obzvláště rychle. Dovolte mi seznámit
Vás s tím, co se za ten rok u hasičů událo.
V lednu jsme se tradičně pobavili na maškarním bále. Vynalézavost účastníků nezná mezí a počátkem
příštího roku se necháme opět mile překvapit novými maskami. Po plese jsme zhodnotili celoroční
činnost na výroční valné hromadě.
V březnu jsme již plánovali stavění máje a další akce. Na louce vedle potoka naše sportovní družstvo
započalo svépomocí vybudování zpevněné plochy a úpravu tratě bez nároku na odměnu. Objevily se i
kritické hlasy, že děti budou mít rozbitou trať… Trávník se však uchytil velmi rychle a tak i nejmenší
mohli trénovat na rovné ploše bez velkých drnů a propadlin. Pak už terén narušovala jen voda
z přívalových srážek, ale i ta byla později usměrněna.
V dubnu jsme nevynechali stavění máje. Když se sejde dobré počasí, nálada, není nikdy dost uzených
žeber a jiných pochutin. Závěrem akce stavění máje byl i ostrý výjezd k požáru hospodářské budovy na
Karlovci.
První květnová neděle patří oslavě patrona hasičů – sv. Floriána. Ani letos jsme nezapomněli poděkovat
Bohu za ochranu a vzpomněli jsme na ty, co nás již opustili. Dvě družstva se zúčastnila okrskové soutěže,
tentokrát v Darkovičkách. Bohužel se nepodařilo navázat na loňský úspěch – nepodařilo se zvítězit,
přesto tým B postoupil do okresního kola, ovšem bez dalšího oslnivého výsledku.
20. července byl jeden ze dvou vrcholů činnosti soutěžních družstev – za vydatného vedra zažilo větší
premiéru hasičské hřiště. Po počátečních trablích s časomírou se uskutečnila denní soutěž za účasti 40
družstev z blízkého i vzdáleného okolí (dokonce bratrský sbor z Hliníku nad Váhom). Potěšila i hojná
účast diváků. Termín se částečně kryl se slavnostním obědem klubu seniorů a tak se mnozí z nich
zastavili a zavzpomínali na mladá léta.
V polovině srpna jsme s praporem podpořili bratrský sbor v Bobrovníkách při jejich oslavě 90 let trvání
sboru.
Na konci prázdnin jsme se podíleli na občerstvení účastníků Ukončení prázdnin. O týden později jsme se
tradičně pochlubili ukázkou pro školku a o půl hodiny později pro školu. Fotky lze shlédnout ve
fotogalerii na obecních stránkách.
Druhým vrcholem soutěžního družstva byla noční soutěž v pátek 19. září. LED osvětlení nádrže, on-line
přenos na internet a efektní úvod, kdy poslední výstřel nádherného ohňostroje zažehl nachystanou vatru,
přispěly spolu s precizní organizací k velmi vydařené bohatě navštívené akci. A všichni zainteresovaní
sklidili velké ovace. I soutěžně v průběhu celé sezóny se soutěžnímu družstvu dařilo. Zadní zeď garáže již
téměř kapacitně nestačí na ceny a poháry, „naštěstí“ jsou některé putovní. Velký dík všem sponzorům i
ostatním příznivcům, kteří podpoří jak finančně, tak morálně konání takových vydařených akcí, které
následně přinášejí a přenášejí dobrou náladu a atmosféru na široké okolí a vytvářejí pozitivní obraz jak
hasičů, tak i nakonec celé obce.
V říjnu a v listopadu jsme již plánovali a zajišťovali další akce i na příští období. V prosinci soutěžní
družstvo zorganizovalo domácí zabíjačku a v prostorách před školou nabídlo chutné „dietní“ výrobky a
obohatilo tak mnohý předvánoční stůl.
Ani „výjezdová“ jednotka letos nezahálela. Školení, výcvik a další akce se staly letos o poznání
pravidelnější a systematičtější. Asistovali jsme u šesti události, z toho jeden požár v obci. Bratr velitel
zorganizoval dvě taktická cvičení, což je vhodné zpestření a zatraktivnění mnohdy „suchého“ školení.
V souvislosti s akcí zateplení a výměna vytápění budovy OÚ jsme dočasně museli vyklidit garáž a
s ohledem na ještě větší stísněnost v šatně i omezit akceschopnost celé jednotky. Při jedné „robotě“ byly i
zvýšeny světlé výšky vrat. To abychom byli připraveni na případné pořízení novější techniky za veterána
T 138 (rok výroby 1966). Jednotka těsně po Mikuláši byla obdarována Moravskoslezským krajem třemi
kusy dýchacích přístrojů Dräger a digitální vozidlovou radiostanicí.
Velmi mě těší stabilizace členů. Došlo k malé obměně. Od Nového roku začal pracovat v jednotce
zkušený a po stránce školení „hotový“ velitel družstva bratr Ing. Zdeněk Janoš, po patřičném školení jako
hasič bratr Marek Gula. S koncem roku ukončí činnost v jednotce její dlouholetý člen a v minulosti velitel
jednotky bratr Josef Harasim. Za veškerou činnost mu patří velký dík, obdiv a uznání. Bohužel, nikdo
z nás nemládne (i když u některých by se dalo přinejmenším pochybovat).
Zpravodaj obce Vřesina
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10. ledna nás „čeká“ maškarní rej a koncem ledna výroční valná hromada, která po pěti létech zvolí na
dalších pět let vedení sboru. V pátek 20. února pak budeme hostit bratrské sbory z našeho 13. hlučínského
okrsku. Také tato výroční valná hromada bude volební.
V dalším období určitě chceme zachovat a udržet osvědčené tradiční akce (stavění máje, oslavu sv.
Floriána 3. května se společným obědem, denní, noční soutěž,…). Na jaře 8. května chceme pořádat pro
mladé hasiče jarní část celostátní soutěže Plamen. Doposud jsme pořádali jen podzimní část spojenou
s branným závodem v okolí koupaliště. Teď však máme hasičskou louku připravenou na jarní disciplíny.
Co se týká členské základny, velmi mě těší hlavně trvalý zájem nových zájemců z řad dětí. Bezmála 40
členů ve věku od 6 do 17 let vyvolává velkou radost a současně velký závazek a zodpovědnost náležitě se
o tak početný kolektiv postarat. Proto hodně zamrzí odchod vyškolených a zkušených vedoucích – členek
do jiných sborů, ale v žádném případě jim nelze bránit. Lze jen doufat, že získané zkušenosti budou
uplatňovat v okolních sborech. Pomoc bližnímu nelze omezovat pouze na domovský sbor. Kolektiv MH
vede Ing. Zdeňka Smolková, pomocní vedoucí jsou Ondřej Koslowský a Lenka Obrusníková. 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.
Tréninky žáků jsou každý pátek od 16 do 19 hodin. Zimní tréninky dorostu jsou spolu s dospělými každé
pondělí od 18 hodin v tělocvičně, od jara na louce.
Žáci se v průběhu roku zúčastnili těchto soutěží:
1)mezinárodní žákovská hasičská halová soutěž v Havířově – starší žáci celkové 17. místo z 33 družstev.
2)Hlučínská Liga Mládeže 2013/2014 (požární útok, štafeta dvojic, popř. štafeta CTIF a uzlová štafeta),
jarní část - čtyři kola soutěže pro mladé hasiče. Celkové a konečné umístění v HLM 2013/2014: mladší
žáci 3. místo, starší žáci 2. místo.
3)okresní jarní kolo dorostu v Malých Hošticích – běh na 100 m s překážkami, požární útok. Smíšené
dorostenecké družstvo 2. místo.
4)Hlučínská Liga Mládeže 2014/2015 (požární útok, štafeta dvojic), podzimní část. Celkové umístění
v podzimní části HLM 2014/2015 po 6 kolech: mladší žáci 2. místo, starší žáci 2. místo.
5)okresní podzimní kolo dorostu ve Zlatníkách - branný závod a odborný test. V kategorii jednotlivci
starší dorostenci: Tomáš Bražina 3. místo, Jakub Štefek 8. místo. V kategorii jednotlivkyně starší
dorostenky: Lenka Obrusníková 2. místo.
6) uzlovací soutěž v Neplachovicích – naši starší žáci se umístili na 4. místě z 15 zúčastněných družstev
a naši mladší byli na 15. místě. Ve starších jednotlivcích se naši umístili: Renáta Vilkusová 3. místo,
Marie Mazochová 5. místo, Eva Felgenträgerová 15. místo, Kateřina Hošková 29., Jan Fojtík 34.,
Alice Sebralová 36., Petra Gulová 37., Tereza Hošková 38., Bořek Ondruch 38. místo a Veronika
Fichnová 41. místo. V mladších jednotlivcích se naši umístili: Ondřej Raschka 27. místo, Zuzana
Raschková 34., Adriana Bílková 35., Matěj Pacur 37., Anna Lapčíková 45. V dorostenecké kategorii
se Kateřina Mazochová umístila na 3. místě, Rostislav Ondruch na 8. místě.
Další aktivity mladých hasičů: v dubnu jsme si byli zastřílet ze vzduchovky a malorážky na „Střelnici
Bruno Junga“ v Píšti. V říjnu se Lenka Obrusníková a Ondřej Koslowský zúčastnili 3–denního školení
instruktorů v Jánských Koupelích. Školení zakončili úspěšným absolvováním zkoušky instruktorů.
V prosinci navštívil a rozdal dětem balíčky Mikuláš s andělem a dvěma čerty.
Děkuji všem za činnost, za podporu. Budu i nadále rád za přízeň sponzorů a mecenášů, bez kterých by
byla činnost sboru chudší. Buďme a čiňme i nadále „Bohu ke cti, bližním ku pomoci“. I nadále se
vzájemně obdarujme radosti ze setkání a přejme si, abychom se setkávali při příjemných příležitostech.
Těch smutných je kolem nás až příliš.
Hezké Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2015 přeje za Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině

Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH
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Pozdní sběr – Vřesina v roce 2014
Dovoluji si Vás stručně informovat o uplynulé hudební sezoně Pozdního sběru ze Vřesiny.
V naší obci působí radost a potěšení svým pěveckým uměním Schola Vřesina, ale ne všichni chodí
poslouchat hudbu jen do kostelíčka, lidé se spolu setkávají taktéž při jiných příležitostech a hudba je
všechny spojuje - proto se zeptám, proč si nezazpívat v šenku?
Tato základní filozofie by se dala vystopovat u vzniku amatérského hudebního sdružení přátel folku a
country music, Pozdního sběru ze Vřesiny. Vznik skupiny se datuje asi od roku 2011, kdy se pár
muzikantů, kteří se doposud sporadicky scházeli několikrát za rok na hudebních večerech (tzv. Gagarin
nebo Den ČSLA), rozhodlo svým vystoupením z ilegality podpořit konání 1. ročníku obecních slavností Ukončení prázdnin - akce, kterou si Vřesiňáci měli pokrýt z vlastních domácích zdrojů. Tento princip
býval uplatňován i v dalších ročnících oslav Ukončení prázdnin, kdy se navíc vedení obce podařilo získat
audiosystém pro ozvučení z dotace a členové skupiny se podíleli na obsluze a zabezpečení akcí pod
vedením Kulturní komise, která to vše měla na starost.
Kde jsme v roce 2014 stačili zahrát a zazpívat:
Únor - vyjíždíme za sněhem a hraním do Starých Hamrů na Gruň - pravidelný výjezd.
Duben - Spolu s taneční skupinou našich seniorek z Vřesu a žáky ZŠ Vřesina se účastníme společného
česko-polského projektu Warsztaty wokalno taneczne s velkým finále v Kobyle.
Červen - vystupujeme v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích na jejich slavnostech a také
hrajeme na Sportovních slavnostech Tj Vřesina při nedělním kulturním zakončení třídenního maratonu
oslav.
Srpen - Ukončení prázdnin 2014 včetně zajištění ozvučení této akce.
Září - spolu s Vřesem přijímáme pozvání polských přátel na dožínky do Pogrzebiene.
Říjen - vítáme v cíli Hlučínsko - Vřesinské šlápoty stovky podzimních turistů.
Všechny tyto aktivity jsou k uvidění na obecních internetových stránkách obce Vřesina:
www.vresina-u-hlucina.cz v sekcích fotogalerie a videoreportáže.
Prosinec - děkujeme našim fanouškům a taktéž vedení obce za podporu a důvěru a těšíme se na další
setkání v novém roce, do kterého přejeme z Pozdního sběru všem lidem hlavně radost ze života, úsměv
na rtech a píseň a slunce v duši.
Pozdní sběr
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Rekapitulace vybraných výdajů a získaných dotací v roce 2014

Náklady na investiční akce:
Komunikace U Sadu
Zateplení a změna vytápění OÚ Vřesina
Autobusová zastávka – zálivy
Čistící vůz

1.134.318,-Kč
2.680.252,-Kč
63.000,-Kč
2.049.740,-Kč

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

522.040,-Kč
27.977,-Kč
366.454,-Kč
36.813,-Kč

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

162.970,-Kč
91.690,-Kč
891.521,-Kč
1.115.228,-Kč
7.680,-Kč
152.250,-Kč
1.218.000,-Kč
367.121,-Kč

Získané dotace v roce 2014:
Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce
Neinvestiční dotace ze SR – studie proveditelnosti
Neinvestiční dotace od kraje -SDH
Neinvestiční dotace - výsadba zeleně Na Chabovci
Neinvestiční dotace - výsadba zeleně Hřbitov
Neinvestiční dotace – výstavní stánky
Investiční dotace – Zateplení a změna vytápění OÚ
Investiční dotace – Snižování prašnosti – čistící vůz
Dotace celkem:

208.000,-Kč
978.876,-Kč
2.000,-Kč
198.171,-Kč
316.634,-Kč
81.000,-Kč
548.739,-Kč
1.844.766,-Kč
4.178.186,-Kč
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INFORMACE PRO OBČANY
Vítání občánků
V neděli 9. listopadu 2014 jsme na Obecním úřadě ve Vřesině přivítali od loňského vítání 23 narozených
dětí (z toho bylo 19 dětí narozených letos a 4 děti narozené v roce 2013)
K 19. prosinci se v letošním roce v naší obci narodilo asi 23 dětí, zemřelo 11 lidí, přistěhovalo se
30 obyvatel a odstěhovalo asi 21 obyvatel. Tyto údaje jsou pouze orientační, protože nemáme přístup
do centrální evidence. K témuž datu má naše obec asi 1 600 obyvatel a 435 domů.
Úřední hodiny Obecního úřadu Vřesina se mění v úterý 23. prosince, kdy bude provoz jako v pátek, tedy
8 – 12 hodin a ve středu 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
10. ledna
Hasiči
17. ledna
Obecní
24. ledna
KDU-ČSL
31. ledna
KRAS
6. února
Tělovýchovná jednota
7. února
Klub seniorů

Přehled bohoslužeb ve vánoční době v kostele svatého Viléma:

Štědrý den
Boží hod vánoční

24. prosince
25. prosince

Štěpán

26. prosince

Silvestr
Nový rok

31. prosince
1. ledna
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22:00
08:00
10:00
15:00 vánoční scéna dětí
09:00
17:00 Štěpánské koledování
17:00
09:00

prosinec 2014

Zpravodaj obce Vřesina

23/24

prosinec 2014

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za dosavadní podporu a přízeň. Přejeme Vám ze srdce
hezké a radostné Vánoce a v novém roce 2015 pevné zdraví, hodně
štěstí, Boží požehnání, mnoho lásky a radosti ze splněných přání.
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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