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Vážení spoluobčané,

půl roku uběhlo rychleji než voda a ve Vašich
rukou máte další číslo Zpravodaje obce Vřesina.
Snažili jsme se pro Vás připravit nejen články
shrnující spolkovou činnost, ale také různé
zajímavosti týkající se hlavně naší obce.
Přeji Vám příjemné čtení a věřím, že každý
z Vás zde objeví nějaký článek, který ho zaujme.
Za celý tým zpravodaje
Bohuslava Krupová
Vážení spoluobčané,
nastávají prázdniny, tak mi dovolte krátké
zamyšlení o dětech. Je jistě zbytečné se ptát:
Chceme pro naše děti to nejlepší? Ovšem na
otázku – co je pro naše nejmilejší ratolesti právě
to nejlepší? – se už budou odpovědi někdy
i značně lišit. Většina se asi shodne na tradičních
hodnotách jako je materiální zabezpečení (často
i již vzdělání dokončivších dospělých) a mezi
důležité pokládáme odpradávna přirozené
zajištění pocitu bezpečí, vhodného vzdělání
a volnočasových aktivit. Téma vzdělávání, studia
a aktivit v tomto krátkém zamýšlení nebudu
rozvíjet, snad jen poznámku, zda si na svých
dětech nechceme dohánět naše vlastní
neuspokojené ambice. Opravdu poznáme ve
4 letém dítěti mimořádný talent na tenis, tanec,
jazyky…?

Opravdu má jasnou představu 13/14 leté dítě, že
chce po gymnáziu studovat práva, ekonomii,
filozofii, nebo to jen my bychom mu to striktně
doporučili, nebo teď je to in, teď to letí, teď je to
dobře honorováno. Úvahy na toto téma jsou na
dlouhou dobu.
Dva měsíce prázdnin je však doba, kdy se svým
dětem můžeme intenzivněji věnovat, být více
spolu, společně poznávat „svět“ a nástrahy, které
skýtá. Svět nepoznáme za dva měsíce,
ale nejbližší okolí bydliště tak náročný úkol není.
A děti se osamostatní, tedy alespoň ty starší.
Zajistit bezpečí neznamená vodit děti za ručičku
do plnoletosti, vozit autem odrostlejší děti
na pěšky dostupná místa. Kdy se mají
osamostatnit?

Zpravodaj obce Vřesina
Na oficiálním dětském hřišti, ve škole, na
zahradě školky vyžadujeme, aby prostředí,
prolézačky, hračky, nářadí bylo dle ČSN nebo
EN a přitom mnozí vzhlíží k lesním školkám, ke
školkám v Norsku. Asi bychom měli vést děti
k tomu, že stromy v lese a jiné překážky nejsou
omotané 20 cm molitanem, nerostou dle ČSN,
že kůra smrku umí poškrábat, že kopřivy pálí,
že kolem převráceného stromu (který vybízí
k přeskočení) není dopadová plocha z kačírku
apod. Je vždy smutný pohled na dítě
(i dospělého) se sádrou na ruce či kulhající,
zafačované. Ale úrazy se stávají od nepaměti
a určitě se stávat budou. A neplatí, že za všechno
někdo může.
Dávno pryč je doba, kdy si děti běžně hrály na
cestě, na jaře vydlabaly v cestě důlek a hrály
nerušeně kuličky. Tenkrát jsme situaci vzhledem
k počtu aut a stavu „vozovek“ vyhodnotili
bezpečnou. Dnes je situace někde úplně jinde –
ono i ty důlky by se v asfaltu dlabaly těžce. A o
provozu aut nemluvě. Někdy se až divím, jak
jsme to dětství mohli přežít.
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A pak ještě pubertu. Sám jsem se snažil své děti
přimět k tomu, aby rozlišovaly, kdy hrají
„na počítači“ Need for speed, a že v reálném autě
není tlačítko Reset, kterým se dá zajistit
nezranitelnost. Ano, vím, doba pokročila. Ale tak
jako za 20 let se zněkolikanásobil autoprovoz
a technika pokročila mílovým krokem, za dalších
5,10 let aut určitě neubude, budou tišší
a rychlejší, technika bude zase o kus dál.
Deseticentimetrový betonový nebo žulový
obrubník zůstane tvrdý, o pařez, větev nebo
velký trs trávy půjde zakopnout. A dětství
zůstane dětstvím. Virtuální realita zůstane
virtuální. Přizpůsobit svět našim a dětským
představám se nám nepodaří. Poskytněme dětem
poznání a naučme je žít v reálném světě,
prázdniny jsou vhodná příležitost
Přeji všem příjemné a pohodové prožití
prázdnin, dovolených, léta a těším se na setkání
s Vámi.
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce

Klub seniorů v roce 2016

Naše první letošní setkání proběhlo 14. ledna
s přípitkem a blahopřáním všeho dobrého do
celého roku. Na tomto posezení byli senioři
obeznámeni s akcemi na celý rok. Naplánovali
jsme v lednu ples, v březnu MDŽ, v dubnu
zájezd na Turzovku a Obecní školu
v Kozlovicích, v květnu Den Matek spolu
s kulturní komisí obce, v červnu kolena a žebra
na koupališti.
Také jsme měli přednášku z rychlé záchranné
služby o první pomoci po infarktu nebo mozkové
příhodě. Druhá přednáška byla „Chodci a
doprava“, kterou vedl pan Olšovský z Městské
policie. Účastnili jsme se také akce „Ukliďme
Česko, ukliďme Vřesinu“. Každý senior dostal
reflexní pásku. Na každém měsíčním setkání je
vždy pohoštění s kávou.

Také vzpomeneme na kulaté nebo půlkulaté
narozeniny, zlaté svatby či úmrtí členů. Naše
tanečnice Vřesu chodí vystupovat na akce, kde
jsou zvány. Snažíme se také aktivně zapojit
do všech akcí obce.
Vím, že senioři jsou vždy všude viděni. Přála
bych jim spoustu elánu a zdraví do další činnosti.
Helena Stotzková
2

Zpravodaj obce Vřesina
Činnost KRASu
Ve spolku KRAS jsou organizováni rodiče,
přátelé a sponzoři ZŠ a MŠ Vřesina, kteří
pořádají zábavné akce pro děti i dospělé,
pomáhají při zajišťování obecních akcí.
Předsedkyní je Renáta Pašková.
Naše činnost v 1. polovině roku 2016:

V lednu jsme uspořádali Maškarní ples ZŠ
a v únoru Maškarní ples MŠ, oba plesy se konaly
v místní tělocvičně, byl zajištěn zábavný
program pro děti, tombola a bohaté občerstvení.
V březnu se uskutečnil bazárek dětského
oblečení a dětských věcí na období jaro - léto.
U příležitosti Dne učitelů jsme pro pedagogy
připravili malou pozornost.
V červnu jsme uspořádali tradiční Den dětí, který
se uskutečnil na Výletišti. Letošní tématem bylo
112. Děti si na soutěžních stanovištích mohly
vyzkoušet
dovednosti
hasičů,
policistů
a zdravotníků, např. smotání hasičské hadice,
otisky prstů, natáhnutí injekční stříkačky nebo
jízdu na dopravním hřišti. Bylo připraveno
i jedno nesoutěžní stanoviště U Dařbujána pro
dospělé. Současně si děti i dospělí mohli
prohlédnout sanitku a hasičský vůz.
Ke konci školního roku rodiče předškoláků
připravili Rozloučení s předškoláky v MŠ,
na který jsme zajistili zábavný program a dárky
na památku pro odcházející děti. Dárky
na památku jsme pořídili i pro odcházející žáky
páté třídy ZŠ.
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Jménem vedení KRASu bych chtěla poděkovat
aktivním členům a všem, kteří nám pomáhají při
realizaci akcí pro děti, za jejich ochotu, dobré
nápady a práci na realizaci akcí.
Na závěr vás všechny zveme na Letní kino
konané 2. září na školní zahradě.
Za KRAS
Lucie Dvořáková

Statistika nuda je…

Jen jsem přemýšlela, co všechno je možné o nás, občanech Vřesiny, zjistit. Tak vězte:

Nejčastější ženská jména: Anna – 46, Marie – 37, Jana – 33, Lucie – 26, Helena – 26, Kateřina – 25.
Nejčastější mužská jména: Martin – 42, Pavel – 40, Jan – 38, Jiří – 37, Josef – 31, Tomáš – 29.
Nejčastější ženská příjmení: Smolková – 22, Vilkusová – 15, Halfarová a Krupová – 12.
Nejčastější mužská příjmení: Smolka – 19, Vilkus – 16, Halfar a Krupa – 12.
Počet obyvatel k 1.1.2016 – 1600.
Počet domů k 1.1.2016 – 445.
Průměrný věk obyvatel – 39.
Počet registrovaných dárců kostní dřeně – 15.
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Slyším, rozumím, mluvím
Doba se rychle mění. Až dnešní školkové děti
vyrostou, nebude už existovat spousta
současných povolání a budou vznikat nová.
Jak je tedy připravovat na život, když si těžko
dovedeme představit, jak ten život bude za 20,
30 nebo 50 let vypadat? Pro člověka je jednou
z nejpodstatnějších dovedností řeč. Schopnost
dorozumívat se, domlouvat se a předávat
zkušenosti umožňuje přežití a rozvoj lidského
druhu na této planetě.
Většina vyspělých zemí ale zaznamenává u dětí
zhoršení komunikačních dovedností. Civilizace
nám svými vynálezy pomáhá, ale my je často
neumíme využívat tak, aby zároveň neškodily.
Na děti mluví televize, tablety a mobily. Děti se
méně hýbou a méně pracují rukama. Pasivní
zábava si vybírá svou daň. Do první třídy
nastupuje většina dětí s vadnou výslovností. Mají
potíže
vyslechnout
soustředěně mluvenou řeč
bez obrázků, porozumět
a zapamatovat si slyšené,
vyprávět
jednoduchý
příběh.
Ministerstvo
školství
proto vyhlásilo rozvojový
program
s názvem
Podpora
logopedické
prevence v předškolním
vzdělávání v roce 2016.
Zpracovali jsme v MŠ
projekt
“Slyším,
rozumím, mluvím” a
získali dotaci ve výši
29.190,- Kč. Za tyto
peníze byla proškolena
jedna učitelka v logopedické prevenci a
zakoupili jsme pomůcku Klokanův kufr.
Pro
rodiče
jsme
připravili
setkání
s Mgr. Kunzovou, která je odbornicí na dětskou
řeč a má dlouholeté zkušenosti. Jednalo se
o vzdělávací akci Řeči o řeči aneb Aby moje dítě
správně mluvilo. Pořídili jsme zvukové záznamy

řeči dětí a využili je na individuálních
konzultacích s rodiči.
Projekt nám pomohl podpořit to, o co v rámci
našeho Školního vzdělávacího programu už
dlouhodobě usilujeme. Pravidelně zařazujeme
činnosti a aktivity, které rozvíjejí sluchové
vnímání a porozumění. Vytváříme situace, které
podněcují děti ke komunikaci. Cvičíme celé tělo,
rozvíjíme
jemnou
motoriku,
provádíme
gymnastiku mluvidel, dýchací a chirofonetická
cvičení. Každý den dětem čteme.
Co ještě můžeme udělat? Můžeme se za děti
přimluvit. Dospělí, vypněte televize a počítače,
odložte mobily, vytáhněte děti z autosedaček,
dívejte se jim do očí a povídejte si s nimi!
Bc. Silvie Šremerová
vedoucí učitelka MŠ Vřesina

„Babičko, ty tvoje brýle zvětšují nebo
zmenšují?“ ptá se Adélka.
„Zvětšují, Adélko.“
„Tak si je, babi prosím na chvíli sundej a
ukroj mi kus dortu.“
4

Zpravodaj obce Vřesina
Výtah z usnesení Rady obce od ledna do
května 2016
Leden

--Rada obce Vřesina schválila uzavření darovací
smlouvy na poskytnutí peněžitého daru Charitě
Hlučín, IČ: 44941960, U Bašty 275/3, 748 01
Hlučín, ve výši 15.000,-Kč, který bude použit na
činnost pečovatelské služby Charity Hlučín.
--Rada obce Vřesina projednala a vzala na
vědomí výsledek výběrového řízení na
poradenské služby za účelem získání dotací z
IROP k projektu „Přístavby, nástavba a stavební
úpravy mateřské školy Vřesina u Opavy, Vřesina
č.p. 105, parc.č. 38/1, 39/1 a 1 v k.ú. Vřesina u
Opavy“, následnou administraci projektu a
zajištění
všech
zadavatelských
činností
souvisejících s vypsáním a administrací veřejné
zakázky.

--Rada obce Vřesina schválila společnost Bon
Finance s.r.o., 28. října 68/165, 709 00 Ostrava,
IČ 294 54 760 na poradenské služby za účelem
získání dotací z IROP k projektu „Přístavby,
nástavba a stavební úpravy mateřské školy
Vřesina u Opavy, Vřesina č.p. 105, parc.č. 38/1,
39/1 a 1 v k.ú. Vřesina u Opavy“ “, následnou
administraci projektu a zajištění všech
zadavatelských činností souvisejících s vypsáním
a administrací veřejné zakázky.
--Rada obce Vřesina projednala a schválila
upravenou kapacitu mateřské školy po dobu
rekonstrukce ve školním roce 2016/2017.

--Rada obce Vřesina schválila pořízení 10 ks
zahradních lavic s opěradlem v provedení betondřevo od společnosti BETON EXTERIER
KULTUR, Písečná 5, Hlučín.
--Rada obce Vřesina vzala na vědomí Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina
za rok 2015 z provedeného přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 pracovníky MSK
odboru kontroly a interního auditu dne
21. ledna 2016.
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Březen

--Rada obce Vřesina projednala a vzala na
vědomí výsledek výběrového řízení na akci
„Dodávka a montáž kancelářského nábytku do
místností Obecního úřadu Vřesina“.

--Rada obce Vřesina schválila společnost
AMBRA – Group, s.r.o., IČ 25379887, Nádražní
1088 738 01 Frýdek-Místek jako dodavatele
akce „Dodávka a montáž kancelářského nábytku
do místností Obecního úřadu Vřesina“.

--Rada obce Vřesina projednala a schválila
účetní závěrku Základní škola a mateřská škola
Vřesina, okres Opava – příspěvková organizace,
21. dubna 6, 747 20 Vřesina, IČ 75029006
k rozhodnému dni 31. 12. 2015 bez výhrad.

--Rada obce Vřesina vzala na vědomí návrh
rozpočtu ředitelky Základní škola a mateřská
škola Vřesina na rok 2016 z prostředků
zřizovatele a doporučila zastupitelstvu schválení
v upravené výši.
Duben

--Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
kontejnerů-dočasné mateřské školky ze dne 31.
3. 2016 se společností KOMA RENT s.r.o., IČ
270 87 514, Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10Dolní Měcholupy dle předloženého návrhu.
-Rada obce schválila uzavření smlouvy o
poskytnutí nadačního příspěvku č. SME EPP
14_16 s Nadací ČEZ, IČ 26721511, Duhová
1531/3, 140 53 Praha 4 na akci „Čteme v nové
knihovně“ dle předloženého návrhu

--Rada obce projednala nabídku společnosti JHF
Heřmanovice spol. s r.o., k opravám komunikací
tryskovou technologií a schválila následné
opravy v rozsahu dle potřeb obce.
--Rada obce projednala a schválila prázdninový
provoz mateřské školy v roce 2016
--Rada obce projednala a schválila přijetí 2
pracovníků na VPP evidovaných na ÚP a to od
1.5.2016 na dobu určitou.
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--Rada obce projednala a schválila smlouvu o
dílo na zpracování digitálního povodňového
plánu se společnosti ENVIPARTNER, s.r.o.,
Brno, Vídeňská 55 dle předloženého návrhu.
Květen

--Rada obce Vřesina schválila přijetí účelové
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2016“ na realizaci projektu „Relaxačně
cvičební zóna na Dařanci“.
Z činnosti Mysliveckého sdružení BOR –JIH
Vřesina za období leden až červen 2016

Vážení spoluobčané a přátelé naší přírody,
dovolte mi, abych Vás seznámil s prací našeho
mysliveckého sdružení.
Naše myslivecké sdružení má 15 členů
a obhospodařuje celkem 720 ha, z toho je asi
500 ha lesa, zbytek tvoří pole. Tato honitba je
majetkem Českých lesů, myslivecké sdružení ji
má
v pronájmu.
Na
celoroční
provoz
potřebujeme zhruba 300 000,- Kč. Většinu této
částky zaplatíme za pronájem,(ročně zhruba
260 000,- Kč), zbývající částku potřebujeme na
provoz.
V zimním období se naši členové starají hlavně
o přikrmování lesní zvěře, hlavně srnčí, dančí,
zajíců a bažantů. V této době je doba hájení
a loví se pouze černá zvěř a škodná, hlavně lišky,
které se loví celoročně. Jen pro zajímavost,
optimální hustota populace je 1 liška na 500 ha
honební plochy.
V měsíci březnu proběhla v našem sdružení
výroční schůze, na které jsme zhodnotili
uplynulý rok. Od měsíce dubna provádíme
opravy mysliveckých zařízení a probíhá asanace
krmných zařízení, kdy je potřeba vyčistit
a vyvápnit jejich okolí. V polovině května začíná
odlov srnců, kde se zaměřujeme hlavně na ty
kusy, které jsou pro chov nežádoucí, to znamená,
jsou ve zvěřině slabé a nejsou vhodné pro další
chov.
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--Rada obce Vřesina schválila uzavření smlouvy
o
poskytnutí
dotace
z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2016“ na realizaci
projektu „Relaxačně cvičební zóna na Dařanci“
dle předloženého návrhu.
--Rada obce Vřesina projednala cenovou
nabídku a schválila zpracování projektu a
zajištění inženýrské činnosti na akci „Zvýšení
dopravní bezpečnosti v obci Vřesina u Hlučína"

V měsíci květnu se naši členové zúčastnili
i celorepublikové úklidové akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko.“ Rovněž bych chtěl touto cestou
upozornit návštěvníky lesů, že v měsíci květnu
a po celý měsíc červen kladou srny srnčata.
Proto apelujeme hlavně na občany, kteří chovají
pejsky, aby své mazlíčky v tomto období v lese
nepouštěli z vodítek.
V červnu máme již tradiční setkání myslivců
s manželkami, kdy jim chceme tímto poděkovat
za pochopení, které mají pro náš náročný
koníček.
To je zhruba z naší činnosti za 1. pololetí
všechno. Přeji všem milovníkům přírody
a myslivosti hodně hezkých zážitků na
procházkách naší přírodou a našimi lesy
a zároveň chci všechny pozvat na naši
mysliveckou slavnost, která letos proběhne 31.
července.
S pozdravem lesu a myslivosti zdar.

Jan Pudich

Setkají se dva slimáci. Jeden z nich je celý
špinavý, zmlácený a sotva se šine.
Druhý se ho ptá:
„Co se ti stalo?“
„Ale frčím si to takhle jednou plnou parou po
lese a najednou přede mnou vyrostl hřib.“
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Ukliďme Česko – Ukliďme Vřesinu

Dne 16.4.2016 proběhla od 8:00 akce Úklid
okolo Vřesiny v rámci celonárodní kampaně
Ukliďme Česko. Celé akce se zúčastnilo
přibližně 45 osob, z toho 11 dětí, mládeže.
Jelikož část seniorů nemohla se účastnit akce
v hlavním datu, provedli si svou menší akci již
14.4.2016, kdy uklidili část stezky směrem od
Bahen k suché retenční nádrži a směrem na
silnici k Bohuslavicím. Seniorů se účastnilo této
akce 15, celkem tedy se celé akce účastnilo
aktivně 60 osob. Nejmladší účastník, který prošel
stezkou a účastnil se úklidu, měl asi 3-4 roky,
nejstarší pak 83 let.
V rámci hlavního úklidu byly rozděleny skupiny,
které dostaly přiděleny své úseky naučné stezky
Okolo Vřesiny, popřípadě další souběžné a
navazující území. Z provedeného úklidu byla
zhotovena mapka, která zahrnovala přehled míst
a počtu pytlů či dalších velkoobjemových
odpadků, které nebylo možno do pytlů vložit –
pneumatiky, lednička, nárazníky atd. Celkem
bylo sesbíráno kolem 80 pytlů odpadů. Největší
podíl odpadků byl kolem hlavní silnice směrem
na Darkovičky (25+5 pytlů) a směrem na Píšť
(17+4 pytle). Odpad byl dle možností roztříděn
(sklo, plasty odhadem do 200 kg?), Separované
pytle byly označeny.
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Ostatní odpad byl bez označení. Separování
odpadků bylo poměrně problematické. Všechny
pytle a odpadky byly ještě téhož dne odvezeny
pracovníky obce Vřesina do velkoobjemových
kontejnerů a odvezeny v pondělí a úterý
společností OZO na další separaci. V průběhu
akce
byla
pořizována
dle
možností
fotodokumentace. Na závěr proběhlo slavnostní
ukončení u studánky Vodní důl, kde bylo pro
účastníky zajištěno drobné občerstvení a hudba
v podání harmonikáře Jiřího Vesky. Počasí bylo
slunné a akce se vydařila s pomocí podpory
obce, Ekosomáku, Českého svazu ochránců
přírody a zejména občanů obce Vřesina, kteří si
přišli uklidit stezku a své okolí Vřesiny.
Mgr. Adrián Czernik

Nejstarší občankou Vřesiny je paní
Adéla Kristophová.
Narodila se 11. května 1921.

K jejímu životnímu jubileu přejeme vše
nejlepší, hodně štěstí, zdraví a hojnost
Božího požehnání.
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Den Země v naší škole
Na den 16. dubna vyhlásila kulturní komise obce
Vřesina akci „Uklízíme Česko“. Rozhodli jsme
se, že spojíme tuto akci s blížícím se Dnem
Země a uděláme si projektový den. Každá třída
pracovala samostatně a výsledky naší práce byly
překvapivé.
1. třída
Děti se rozdělily do skupin a každá skupina
si vytvořila tabulku – papír, plast, kov,
biologický odpad a sklo. Pak jsme šli ven a dali
jsme se do toho. Prohlédli jsme dětské hřiště,
chodník přes vřesinský park a jeho okolí,
pokračovali jsme kolem zastávky (tu jsme
vynechali) k OÚ a pak zpátky ke škole.
Do tabulek děti zapisovaly počet nalezených věcí
– nic nesbíraly. A jak to dopadlo? Nejvíce bylo
cigaretových nedopalků, následovaly papíry
a plasty.
2. třída
Druháci pracovali celý týden. Od pondělí
si zapisovali odpadky, které vyhodili do koše –
odpadky samozřejmě třídili. V pátek své zápisy
vyhodnotili. Pak šli do obchodu a zjišťovali,
co všechno se dá koupit bez obalu – např.
pečivo, zelenina, ovoce… Potom šli na dětské
hřiště a zjišťovali, co všechno tam lidé odhodí.
3. třída
Děti si nejprve povídaly o obalech
na potravinách – na čem všem jsou vyrobené.
Potom vyráběly papírové tašky na nákup –
nahradí tašky plastové. Nakonec se třeťáci vydali
na procházku Vřesinou a sledovali, co lidé
vyhazují kolem cest.
4. třída
Čtvrtá třída se vydala na vycházku na Dařanec.
Cestou děti získávaly informace z naučné stezky
o chráněné krajinné oblasti, poznávaly
a pojmenovaly rostliny. Sledovaly, jak se lidé
chovají k přírodě, kolik odpadu mizí v lese, kde
je „nikdo nevidí“.
5. třída
Páťáci ráno sledovali program o třídění odpadu
a potom se vydali ven. Rozdělili se do skupin,
vybavili se rukavicemi a pytli a sbírali odpadky

JARO/LÉTO 2016
v okolí školy. A nebylo jich málo. Nasbírané
odpadky samozřejmě roztřídili a vyhodili
do kontejnerů.
Na závěr malá úvaha, nápad, se kterým přišly
děti. Kdyby bylo v obci více odpadkových košů,
možná by se tolik odpadků nepovalovalo na
zemi.
Hana Štefková
učitelka ZŠ

Festival kroužků

Každoročně v ZŠ a MŠ Vřesina probíhá
koncem května Festival kroužků, na kterém
mohou žáci prezentovat svoji mimoškolní
aktivitu. Žáci se mohou dle svého výběru zapojit
do mnoha kroužků, které jsou organizovány
ve škole
například
divadelní
kroužek,
2 keramické
kroužky,
aerobik
mladších
a starších dívek, taneční kroužek pro mladší
a starší děti, florbal, míčové hry, výtvarný
kroužek, sborový zpěv, flétna, angličtina
s úsměvem, včelaři.
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Festival kroužků letos proběhl 31. 5.
v tělocvičně školy, kde s velkým hereckým
nadšením
vystoupilo
divadlo
Vřesáček
s pohádkami Tři přadleny a O smutné princezně,
skvělý aerobik předvedly mladší i starší dívky,
zvesela písně zazpíval pěvecký sbor, techniku
vedení míčku a střelbu na branku předvedli
florbalisté, předškoláci zpestřili odpoledne
několika tanečky a příjemnou hrou na flétnu.
Chválím a děkuji za pěkné vystoupení všechny
děti i vedoucí kroužků.
Věra Vojáčková
učitelka ZŠ
Ve škole nesbíráme jen jedničky
Když se zamyslíme nad otázkou odpadů,
uvědomíme si, kolik nás jich doslova obklopuje.
Není to nic, z čeho bychom měli radost. Proto
jsme se ve škole rozhodli s odpady „zatočit“
a kde začít lépe než u sebe.
Snažíme se odpady co nejlépe roztřídit.
K tradičním barevným kontejnerům jsme získali
další přírůstky a to popelnice na prázdné
tonery, drobný elektroodpad a nádobu pro zpětný
odběr použitých baterií.
Naší snahou je nejen to, aby děti třídily odpad,
ale aby také pochopili, proč by se pro nás mělo
stát třídění samozřejmou činností.
Festival kultury Hlučínska již poosmé

Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s městem
Hlučín a Kulturním centrem Hlučín zvou
všechny milovníky lidové kultury a folkloru na
Festival kultury a hlučínských řemesel, který se
uskuteční v neděli 10. července 2016 na
Mírovém náměstí v Hlučíně.
Těšit se můžete např. na folklorní soubory
Vlašanky, Karmašnice a Bolatické seniorky.
Z dechových
kapel
vystoupí
tradičně
Hlučíňanka, Kobeřanka a Rohovanka. Těšit se
můžete také na taneční vystoupení v podání
tanečních souborů Vřes, Slunečnice, seniorek ze
Závady a z Velkých Hoštic.
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Na konci školního roku 2014/2015 nás se svým
programem navštívil Tonda obal. Letos jsme
odpadům věnovali projektový den s názvem
„Den Země“, který jsme naplánovali před akci
Ukliďme Česko, Ukliďme Vřesinu 2016.
Již druhým rokem jsme se zapojili do recyklační
soutěže Zelený strom a celý rok třídili
a shromažďovali papír. V průběhu dvou termínů
se nám podařilo za pomoci žáků a jejich rodin
nashromáždit celkem 7 086 kg papíru. Finance,
které jsme za sběr získali, poputují zpět k dětem.
Letos formou příspěvku na dopravné na školu
v přírodě.
Také stále pokračujeme ve sběru PET víček pro
Marušku Kučerovou. Označenou nádobu na
víčka s letáčkem a fotografií Marušky najdete ve
vstupu školy.
Do dalších let plánujeme v obdobném trendu
pokračovat a zaměřovat se nejen na třídění
odpadů, ale také například na předcházení jejich
vzniku a podobně. Je velmi důležité, aby si děti
uvědomily, že jsme na této krásné planetě jen na
návštěvě, a proto je třeba ji udržet v co nejlepší
formě i pro další generace.
Lenka Bizoňová
učitelka ZŠ

Nově se představí také gymnastky za Závady a
samozřejmě nebude chybět skupina Bobři.

Součástí festivalu bude i jarmark řemesel a
tradičních výrobků, kde si návštěvníci budou
moci mimo jiné zakoupit např. hlučínské koláče.
Festival začíná ve 14.00 hodin a vstup na akci je
zdarma.
Mgr. Lenka Osmančíková
Sdružení obcí Hlučínska
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Ze života včelařů v naší obci
Vážení spoluobčané!
Jako každoročně tak i letos chceme Vás naše
spoluobčany informovat o činnosti v Základní
organizaci včelařů Vřesina. Nadále sdružujeme
i včelaře z Bohuslavic, Píště, Bělé a Závady. Ale
k samotnému životu včelařů Vřesiňáků. Celkem
k 1.1.2016 nás bylo ve Vřesině 11 a měli jsme
zazimováno 125 včelstev. K 1.5.2016 jsme
evidovali 123 včelstev.
Zemřel náš člen
p. Evžen Kryštof – čest jeho památce.
Po horším roce 2015 v chovu včel, bylo
vyzimování dobré a ztráty včelstev minimální.
Přišlo příznivé jaro a rozvoj včelstev začal velice
slibně. Během března a dubna při výměně staré
generace včel za novou – mladou, nenastaly
žádné výkyvy. Jak začaly kvést stromy a řepka
a včely byly v dostatečné síle, aby mohly nanosit
dostatek nektaru a medníky se začaly plnit
medem. Byla radost to sledovat. Ale trochu horší
už bylo, když jsme začali chytat roje včel na
stromech u sousedů. Kdo věděl, že je to jeho roj,
mohl si ho ponechat, nebo ho věnovat někomu,
kdo chtěl počet včelstev rozšířit. Když to byl roj
neznámý, musel se odchytit a utratit. Je to
předpis Státní veterinární správy a to proto, aby
se nešířily nemoci a nebezpečné nákazy.
Výbor Základní organizace se schází skoro
každý měsíc, aby řešil potřeby a úkoly
vyplývající z činnosti spolku. V lednu jsme
uspořádali přednášku pro členy na téma:
Právní otázky ve včelařství. V únoru jsme
připravovali hodnotící Výroční členskou
schůzi, která pak byla začátkem března. Při
této příležitosti bylo předáno našim
včelařům p. A. Kubenkové a p. A. Sochovi
ocenění Vzorný včelař. V dubnu jsme se
zúčastnili akce „Uklízíme Česko“ v počtu 4
osob a děti z Včelařského kroužku. Děti
z včelařského kroužku se od října 2015
pečlivě učily o včelách, o přírodě, učily se
znát
včelařské
pomůcky,
včelařské
názvosloví.

Odměnou jim byla účast v oblastním kole
soutěže Zlatá včela v Příboře. 7.5.2016 se
zúčastnili 3 chlapci s nejlepšími znalostmi –
Matyáš Kubík získal z 57 soutěžících 5 místo,
Ondřej Groh 17 místo a Radim Bednář 24 místo.
19.6.2016 děti z Mateřské školy navštívily
zahradu se včelami, kde byl umístěn pozorovací
úlek, vyslechly si povídání o včelách, podívaly
se na zajímavé obrázky, vyzkoušely si včelařské
klobouky a včelařské oblečení. Na závěr jako
sladkou tečku dostaly ochutnat med na
piškotech. Také zajišťujeme pro členy včelaře
zájezd na Pokusný včelín Kývalka a odpoledne
navštívíme zámek v Rosicích. Pojedeme
i s rodinnými
příslušníky.
Uskuteční
se
16.7.2016.
To už ale zasahujeme do druhého pololetí.
Včelaři ze Vřesiny Vám spoluobčanům děkují
za přízeň, kterou nám věnujete a odpustíte nám i
včelám, když Vás naše včelky, byť nechtěně
obtěžují. Vždyť i ty včely patří do naší krásné
přírody, kterou všichni milujeme. Do dalšího
poloetí přejeme všem hodně pohody a úspěchů
ve všech činnostech.
Včelařské mudrosloví: Žihadlo jen trochu
bolí, ale revma dobře hojí.
Ottová Viktorie
Za včelaře ze Vřesiny
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Kolektiv mladých hasičů SDH ve Vřesině
Do činnosti sboru dobrovolných hasičů ve
Vřesině je ze 44 registrovaných aktivně zapojeno
39 mladých hasičů od 5 do 17 let, 13 žáků a 26
žaček. Kolektiv mladých hasičů vedou Ing.
Zdeňka Smolková, Markéta Pacurová a Ondřej
Koslowský. Přes zimu se žáci scházeli
v tělocvičně nebo v klubovně. Jarní příprava
probíhala na louce vedle potoka.
LEDEN - pokračovali jsme v přípravě
na uzlovou štafetu v Neplachovicích. Výsledky
v Neplachovicích - starší žáci: 1. místo
Kateřina Gavlová, 2. místo Marie Mazochová,
14. Jan Fojtík, 24. Tereza Hošková, 30. Ondřej
Raschka, 35. Richard Giecek, 37. Nikola
Lamžíková, 39. Alice Sebralová, 42. Tomáš
Groh. Výsledky - mladší žáci: 12. místo Zuzana
Raschková, 32. Karolína Grigorovová, 40. Matěj
Pacur, 42. Amálie Pacurová, 46. Anna
Lapčíková. Výsledky - dorost: 3. místo Eva
Felgenträgerová, 7. Kateřina Mazochová,
8. Renáta Vilkusová. Vítězům blahopřeji a všem
děkuji za vzornou reprezentaci.
ÚNOR - zúčastnili jsme se již 11. rokem
mezinárodní halové soutěže v Havířově.
Po sečtení bodů z disciplin štafeta 4x40m, štafeta
dvojic a uzlová štafeta se naši mladší žáci
umístili na 14. místě (z 31) a naši starší žáci
se umístili na 22. místě (z 37).
Mladší žáci se zúčastnili zdravotnické besedy,
kterou vedla dětská zdravotní sestra, paní Jana
Teichmannová. Žáci byli poučeni jak se
vyvarovat nejčastějším úrazům dětí doma, ve
škole, v přírodě. Naučili se správně ošetřit ránu,
zlomeninu, apod.
BŘEZEN - kreslili jsme výkresy do soutěže
Požární ochrana očima dětí a pokračovali
s nácvikem zapojování a svinování hadic.
DUBEN - třídenní výlet do Albrechtiček
s návštěvou
záchranné
stanice
zvířat
v Bartošovicích a s projížďkou v motokárách na
dráze mošnovského letiště. Začala jarní část
Hlučínské ligy mládeže 2015/2016, a to soutěží
v Ludgeřovicích. Po podzimní části byli naši
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mladší žáci na 6. místě a naši starší žáci na
1. místě.
KVĚTEN - pokračuje Hlučínská liga mládeže
8. a 9. kolem v Dobroslavicích a Bobrovníkách.
Proběhlo oblastní kolo celostátní hry PLAMEN,
ve kterém mladší žáci obsadili 4. místo a starší
žáci 2. místo a postoupili tím do okresního kola.
ČERVEN ve Slezském zemském muzeu
v Opavě proběhlo vyhodnocení okresního kola
Požární ochrana očima dětí. V kategorii žáci 6. 7. ročníků ZŠ se umístila Tereza Halfarová na
2. místě.
Poslední 10. kolo Hlučínské ligy mládeže se
konalo v Bohuslavicích. Umístění – mladší žáci
v tomto kole byli na 8. místě a celkově v HLM
ročníku 2015/2016 skončili na 5. místě. Naše
družstvo s mnoha nováčky velmi úspěšně
reprezentovalo náš hasičský sbor. Starší žáci
v 10. kole obsadili 1. příčku a v HLM
2015/2016 se celkově umístili na 1. místě.
Našim starším žákům moc blahopřeji k 1. místu,
a také vyslovuji pochvalu za celoroční vzornou
přípravu na soutěže a za vzornou reprezentaci
našeho hasičského sboru a naší obce. Mladší i
starší družstvo si svým umístěním v HLM
vybojovalo postup do okresního kola, tzv. Pohár
starosty OSH Opava.
Starší žáci měli od svého vedoucího Ondry
přislíbeno, že pokud v Hlučínské lize mládeže
vybojují 1. místo, mohou navštívit a prohlédnout
si jeho stádečko pštrosů. Z Bohuslavic tedy
nejeli přímo domů, ale zastavili se nejprve za
Ondrovými pštrosy.
Ing. Zdeňka Smolková
vedoucí kolektivu mladých hasičů
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Okénko do historie

Marně přemýšlím, kdo z nás si vzpomíná na
věci, které jsou více než pár let za námi. Někteří
máme problém vzpomenout si, co bylo k obědu
(hlavně, že to bylo dobré). Proto bych chtěla
připomenout, co zajímavého se v naší obci událo
třeba před dvaceti nebo pětadvaceti lety.
Vrátíme se tedy nejdříve do roku 1991. Bylo
krátce po revoluci, starostou v té době byl pan
Hubert Krupa a ze zápisu z kroniky vybírám tyto
události:
1. Převzetí celé agendy bývalého MěNV
Hlučín a budov do majetku obce.
2. Zahájení stavby vodovodu Markvartovice
– Vřesina.
3. Výstavba vodojemu „Na Františku“.
4. Vstup do Sdružení obcí Hlučínska.
5. Pořízení prvního telefonního automatu
v obci.
6. První obnovené dožínky od roku 1958.
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A co se u nás dělo před dvaceti lety? Psal se rok
1996, starostou obce byl Ing. Vilém Hluchník a
událo se kupříkladu toto:
1. 24. února - odborná přednáška o
plynofikaci rodinných domků.
2. 7. dubna – celou Vřesinu zasypalo 26
centimetrů sněhu.
3. 4. května – návštěva tehdejšího ministra
obrany Miloše Holaně.
4. 1. června – volby do Parlamentu České
republiky s volební účastí 86,68%.
5. 29. července – zahájení přípravných prací
pro hlavní větev plynovodu.
6. 24. září – tlaková zkouška hlavní trasy
plynovodu.
7. Dokončeny tenisové kurty.
To je pro tuto chvíli z historie obce vše. A na co
si vzpomenete z historie Vaší rodiny? Stalo se
Vám také něco důležitého? Krásné vzpomínání
přeje
Bohuslava Krupová

Vážení spoluobčané, čtenáři i nečtenáři,

v posledním zpravodaji jsem Vás prosila
o pomoc při vysportování částky 100.000,-Kč na
vybavení naší knihovny v rámci projektu „Čteme
v nové knihovně“ aplikace EPP Pomáhej
pohybem NADACE ČEZ. Vaše sportovní body
jsou v tuto chvíli již přeměněny v reálné koruny
a dne 15. 6. 2016 byla naše knihovna znovu
otevřená po přestěhování do budovy obecního
úřadu. Otevření se zúčastnila také regionální
manažerka skupiny ČEZ.
Celková částka, která byla proinvestována, činí
146.000,- Kč. Byl zakoupen nový nábytek,
počítač pro potřeby veřejnosti, tiskárna a nové
knihy v hodnotě 20.000,- Kč. Jak jsem již výše
uvedla, 100.000,- poskytla NADACE ČEZ
a zbývající částku doplatila obec Vřesina.
Věřím, že naši knihovnu budete podporovat
i dál, a to jako aktivní čtenáři – vždyť knihovna
neslouží pouze žákům školy, ale také veřejnosti,
takže pokud máte zájem, není nic jednoduššího,
než přijít v kteroukoli středu v době od 10:00 do

16:00 hod. na obecní úřad, zaregistrovat se a
vybrat si nějakou hezkou knížku, popřípadě
zajímavý časopis. Jistě Vás také potěší
informace, že půjčování knih je zdarma. Navíc
celý katalog knih lze najít na webových
stránkách naší obce, takže se můžete mrknout, co
pěkného si lze půjčit.
Nebo jednodušeji - přijďte se podívat.
Bohuslava Krupová
realizátorka projektu
12
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Nejen kulturní komise se stará o kulturní a
společenský život v naší obci

Vážení přátelé, vážení spoluobčané,

blíží se měsíce letní pohody, které si „kulturka“
užije ve znamení odpočinku, ale také přípravou
naší již tradiční letní slavnosti UKONČENÍ
PRÁZDNIN ANEB VŘESINA SE BAVÍ. Je to
zábavné odpoledne, kde se prezentují amatérská
sdružení a zájmové skupiny převážně z řad
našich občanů.
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Ukliďme Česko, ukliďme Vřesinu
Senioři začali úklidem o dva dny dříve a svým
elánem vyzvali všechny příznivce čisté obce,
ekology a úklidu schopné občany k sobotní akci.
Kulturní komise nabídla svou pomoc Ing.
Adrianovi Czerníkovi, který tuto akci připravil
nejen za naší podpory, ale i ostatních složek
v obci. V závěru jsme si mohli společně
popovídat, zazpívat a dát si nějakou sladkost či
opéct párky.

Pokud máte zájem se na této akci podílet, ať už
nabídkou svých produktů, vystoupením,
sponzorským darem či jiným způsobem, ozvěte
se.

Těšíme se na Vás 27. 8.

Ohlédnutí do prvního pololetí letošního roku
Od počátku roku 2016 proběhlo několik akcí,
které jsme pro Vás připravovali rádi, a to nejen
za velké podpory obce, ale i za spolupráce
dalších aktivních lidí.

Oslavu Dne matek jsme připravili společně
s Klubem seniorů. Mají skvělé nápady,
spoustu energie, umí se dobře bavit a my jim
za to moc děkujeme. Jejich zákusky jsme si
vychutnali s kávičkou a skleničkou vína za
poslechu i zpěvu cimbálové muziky z Háje u
Opavy. Všechny přítomné ženy přivítali naši
muži úsměvem a kytičkou. Třešničkou na dortu
byla malá harmonikářka Anička a divadlo
z místní školy Mgr. Věrky Vojáčkové.

Na počátku nového roku proběhl v našem
kostele
svatého
Viléma
koncert
Ostravského smíšeného sboru, který
tematicky navazoval na úžasný adventní koncert
naší Scholy.
První společenský večer v naší obci roztančily
páry Klubu sportovního tance KD
Hlučín a o tom, že je tanec relax a
zábava nás přesvědčil Mistr světa
v tanci Martin Svetlánsky.
13

Zpravodaj obce Vřesina

JARO/LÉTO 2016

Den rodiny slavíme společně již druhým rokem.
Akci předcházela výtvarná soutěž s názvem
Zvířátka na farmě. Kulturní komise naší obce
napekla a nazdobila perníčky, kterými odměnila
všechny přítomné účastníky soutěže. Nejlepší
práce byly navíc oceněny drobnými dárky
a vítězem celé soutěže se stala rodina Kufkova se
svou „Pštrosí farmou“.
Za finanční i technickou podporu děkujeme naší
obci a velké poděkování patří i členům kulturní
komise. Ti vše zorganizovali a zajistili spolu
s volejbalisty a nohejbalisty občerstvení. Do
organizace jsme zapojili i ročníky školou
povinné, takže si už vychováme naše nástupce.
Děkujeme tedy nejen sportovcům, ale i Denisce
a Barunce.
Zahráli jsme si pohádku nejen s
herci z Dobroslavic, ale i s
nadějnými herci z divadelního
kroužku paní učitelky Věrky
Vojáčkové. Zpívání pohádkových
písniček proběhlo pod taktovkou
Petry Strakové, které s malými
zpěváčky pomáhala i Kristýna
Straková a rozesmáté obličeje
zdobila Eva Szulová. Děti z
kroužku
aerobiku
Věrky
Adámkové
byly
roztomilé,
usměvavé a potěšily všechna
srdéčka dospělých.

Na své si přišli i příznivci country a folku, kteří
si s námi mohli zazpívat s místní kapelou. Večer
jsme zakončili diskotékou na travnatém koberci.
Kulturní komise naší obce zasílala u
významného
životního
jubilea
nejen
gratulační přání, ale uskutečňovala i osobní
návštěvy s blahopřáním a pozdravem od
celého vedení obce.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli jakýmkoliv
způsobem na kulturních, společenských či
sportovních akcích pořádaných kulturní komisí
obce Vřesina a přejeme Vám pohodovou
dovolenou.
Mgr. Jana Šandalová
Za kulturní komisi

Novinky

posilování), pak bude probíhat úprava pozemku,
vysazení květin a stromů. Jako poslední budou
umístěny lavičky a koše.
Věřím, že se Vám bude nová odpočinková zóna
líbit a budete hojně a rádi využívat vše, co Vám
nabídne.
Bohuslava Krupová
realizátorka projektu

Určitě Vás bude zajímat, co se v naší obci
připravuje nového. Kromě rekonstrukce budovy
školky a úpravy Tatry 815 pro hasiče, vyroste do
konce srpna na obecním pozemku na ulici
Dařanecká cvičebně-relaxační zóna. Povedla se
získat dotace v rámci vyhlášeného programu
Podpora
obnovy
a
rozvoje
venkova
Moravskoslezského kraje 2016.
Práce jsou v tuto chvíli již zahájeny (jak jste jistě
někteří postřehli). Jsou vykopány cestičky, na
počátku července budou instalovány venkovní
posilovací stroje, workout (souprava žebříků k

Dědeček se rozhodl zhubnout a začal cvičit.
Upažit, připažit, upažit.
Po půl hodině se ho babička ptá:
“Tak co, kolik jsi už shodil?”
“Dvě vázy.”
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Vážení a milí spoluobčané, holky a kluci,
v každém čísle zpravodaje se Vám vždy snažím
přiblížit, co jsme jako schola zvládli během
uplynulého půl roku. Nejdříve se musím zmínit o
našem velkém zážitku z koncertu, který proběhl
ve vazební věznici v Ostravě. Když jsme jej
připravovali, všichni byli veselí a rozverní jako
obvykle. Když se za námi zavřely první dveře
zmiňovaného zařízení, úsměvy na tvářích nám
zůstaly, ale pocit stísněnosti prožívali asi všichni.
Po proškolení, odevzdání „nepotřebných“ věcí a
průchodu bezpečnostními rámy (nevím, jestli
někdy někdo přemýšlel nad tím, že reprobedna
se do toho rámu téměř nevejde) jsme procházeli
dlouhými
nám
neznámými
chodbami
s neskutečným počtem mříží. Každou mříž nám
náš průvodce odemkl a hned za námi zamkl.
Naše představa byla taková, že po příchodu
budeme mít alespoň půl hodinky na rozezpívání
a nazvučení, ale toto vzalo za své, neboť při
našem příchodu již byla tělocvična plně
obsazená a my tedy během pár minut vybalili
nástroje a rovnou jsme se vrhli do vystoupení.
Atmosféra byla příjemná a obecenstvo si s námi
s chutí zazpívalo i pár koled. Před odchodem
jsme se byli podívat na nově otevřenou kapli, ve
které slouží náš otec Václav.

Za sebe mohu říci, že návštěvu v podobném
zařízení by měli absolvovat všichni mladí a
mladiství a věřím, že někteří by si rozmysleli své
činy, díky nimž se do podobných míst mohou
dostat. Na druhou stranu již dnes víme, že se do
věznice vrátíme, neboť jsme byli požádáni o
další vystoupení opět v čase vánočním.
A co se děje letos? Musím přiznat, že
první půlka letošního roku pro nás byla ve
znamení odpočinku. Zpívali jsme na mších,
prozatím na jedné svatbě ve Vřesině a byli jsme
pozváni zpívat na svatbě v Kozmicích,
Darkovičkách, Hati, Hlučíně a Bělé. Přislíbili
jsme účast na setkání schol v Píšti na podzim
tohoto roku. Také jsme doprovodili děti k 1. sv.
přijímání.
V současné
době
začínáme
připravovat dožínkové slavnosti, které již pošesté
pořádáme ve spolupráci s místní organizací
KDU-ČSL. Termín konání je 13.8.2016 a
srdečně Vás na ně zveme.
Přejeme Vám krásné prázdniny, spoustu
slunečných dní, občas i nějaký mráček
s pořádným deštěm a klidné chvíle prožité nejen
v kruhu rodiny.
Bohuslava Krupová
Za scholu Vřesina

Prázdniny jsou tady a mnozí z nás vyrazí za
hranice. Možná si rádi přečtete pár řádků o tom,
jak je to nyní s roamingovými poplatky.

(kdy voláte Vy ze zahraničí do ČR) ve výši
1,66 Kč. Za příchozí hovor (kdy někdo volá
Vám), zaplatíte pouze 38 haléřů a za odeslání
SMS zaplatíte cenu, kterou máte v ČR (například
1,50 Kč + příplatek 67 haléřů).
Jednoduché to je, když máte neomezený tarif, to
platíte pouze ty roamingové příplatky. V případě,
že se připojíte v zemích EU k internetu, už to
nejsou astronomické částky. Za každý MB dat to
je opět 1,66 Kč. Pro představu to je přibližně
1 internetová stránka na mobilním telefonu.
Pak operátoři nabízejí různé balíčky na volání za
hranicemi, ale na ty se už musíte ptát sami, těch
už je pěkná hromádka.
Přejeme tedy krásnou dovolenou.
Bohuslava Krupová

Telefony v zahraničí

Poslední změna, kdy došlo ke snížení cen,
proběhla 30.4.2016 a bude trvat necelý rok do
15.6.2017, kdy má dojít k další úpravě směrem
dolů, ale přesné podmínky jsou zatím ještě
schovány ve hvězdách Evropské unie.
Nyní již neplatí zvláštní cena pro roamingové
volání, SMS a připojení k internetu, jako tomu
bylo v minulosti. Aktuálně máte u svého
operátora většinou 2 možnosti.
První varianta – za hovor v České republice máte
sazbu například 3Kč včetně daně (doplňte si tu,
kterou máte sami) a k této částce přičtěte
roamingový příplatek za odchozí hovor
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SDH Vřesina
Naši dospělí hasiči se v lednu bavili maškarním
bálem. Díky štědrým sponzorům a příznivcům
měli bohatou tombolu, takže bez ceny snad
neodešel nikdo. Týden na to jsme zhodnotili
celoroční činnost na výroční valné hromadě.
V únoru jsme opět hostili VVH 13. hlučínského
okrsku za účasti starostů města a obcí členských
sborů. V březnu – v relativně poklidném období
– absolvovali členové zásahové jednotky četná
odborná školení a testy. Všichni hasiči, zejména
zásahoví, byli potěšení, že zastupitelstvo
v rozpočtu schválilo dofinancování rekonstrukce
T815 darované městem Fulnek. Nyní probíhá
soutěž, nejpozději do konce listopadu bychom
měli mít zásahovou cisternu lepší než novou.
V dubnu jsme úspěšně stavěli máj, výjimečně
v pátek 29. dubna, neboť v neděli 1. května jsme
oslavili svátek našeho patrona sv. Floriána jako
každý rok – mše svatá, průvod, výborný oběd
(svíčková), buchta, kafe a příjemné přátelské
posezení napříč generacemi. V pátek 13. května
odstartovala Noční Hlučínská Hasičská Liga
(NHHL) v Píšti a od té doby se se soutěžemi
roztrhal pytel a to dvojitý – převážně se soutěží
zúčastňují jak družstvo A tak B. Ačkovému
družstvu se podařilo vyhrát okrskové kolo
postupové
soutěže
v požárním
sportu
v Kozmicích,
pravda,
v okresním
kole
z organizačních důvodu se již dařilo méně.
¨
Úspěšný půlrok Pozdního sběru Vřesina

Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. A my jsme si
hráli celý ten půl rok a možná i déle. No, na
zlobení nebylo ani pomyšlení.
Je nás parta deseti nadšenců country a folkové
muziky. Hrajeme si sobě pro radost nebo třeba
zahrajeme na obecních slavnostech. Prostě jen
tak, protože nás to baví. Téměř každý týden se
sejdeme, něco nacvičíme, povykládáme a i
nějaké pivínko popijeme. To už tak jaksi k sobě
patří. Ne, nechci tady vypočítávat, kde jsme
všude a kolikrát hráli, ale je to zajímavý koníček.
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Začátkem května jsme s praporem podpořili
oslavu 130 let trvání sboru v Dolním Benešově a
v polovině června 105 let sboru v Darkovicích.
Koncem června máme čerstvě vymalováno
v garáži, zbývá napenetrovat podlahu.
Mladým hasičů soutěžní sezona (velmi úspěšně)
skončila, dospělým pokračuje. Jedním z vrcholů
bude denní soutěž v neděli 24. července na
hasičské louce. Srdečně Vás všechny zvu.
A vyvrcholením sezóny bude noční soutěž –
součást NHHL v pátek 16. září taktéž na
hasičské louce. Loni byla laťka nasazena hodně
vysoko, sám jsem zvědav, zda se úroveň podaří
udržet.
Zásahová jednotka kromě zmíněných školení
měla několik zásahů. Jednalo se o technické
pomoci – odstranění překážek po silném větru,
čištění koupaliště, likvidaci obtížného hmyzu,
naštěstí drobnější požár v lese apod.
Děkuji všem hasičům za činnost, odvedený
pořádný kus práce. Děkuji sponzorům a
příznivcům za podporu a spolupráci. Děkuji také
rodičům mladých hasičů za pomoc při dopravě
tolika děti k soutěžím a asistenci a
povzbuzování. Velmi si toho vážíme.
Přeji všem hezké prázdniny a dovolené. A moc
si přeji, aby nikdo nepotřeboval zásah jak hasičů,
tak ostatních záchranných složek.
Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH

Dostaneme se i do míst, kam bychom si jen
těžko sami od sebe zajeli. Ať už je to místo
někde za humny nebo takový Dobešov, nádherná
vesnička na jednom z kopců Oderské vrchoviny.
A nebo třeba i malebné vesnice v Polsku, kde
tenhle styl hudby není tak rozšířen. A připadáme
si jako průkopníci country muziky v těchto
krajích.
Samozřejmě jsme otevřeni všem příznivcům
hudby a country zvláště. Kdo chce, může přijít
na naši zkoušku a zahrát si s námi.
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Vystupovali jsme i na Dni
rodiny
a Sportovních
slavnostech. Na co se
můžeme těšit v nejbližším
období?
Čekají
nás
takové
akce
jako
Ukončení
prázdnin,
Šlápota
a
poprvé
i vystoupení
na „píšteckém“ odpustu.
Tak třeba se někde
uvidíme a uslyšíme.
Václav Návrat
Za Pozdní sběr Vřesina
Hlučínsko se prezentovalo v Praze a
v Poslanecké sněmovně

V pondělí 23. 5. 2016 se Hlučínsko představilo
v Praze. Odpolední část prezentace probíhala na
Malostranském náměstí. Přítomní turisté si mohli
jednak poslechnout lidové písně v podání
dechové kapely Kobeřanka a souboru Bolatické
seniorky, a také obdržet propagační materiály o
našem regionu.
V podvečer proběhlo zahájení týdenní výstavy
obrazů a fotografií slavnostní vernisáží v budově
Poslanecké sněmovny PČR za přítomnosti
pozvaných hostů. Návštěvníci zde mohli
obdivovat obrazy Jiřího Turka a Jany Jabůrkové,
obrazy amatérských malířů a fotografů z našeho
regionu, ochutnat regionální potraviny jako
hlučínské koláče, kozí sýry, uzeniny, brambůrky
nebo pivo a samozřejmě se dozvědět o
zajímavostech z našeho regionu včetně jeho
pohnutého historického vývoje. Atmosféra
vernisáže
byla
podpořena
kulturním
vystoupením Bolatických seniorek a hudbou
v podání dechové kapely Kobeřanka. Celý večer
se nesl v duchu výborné zábavy. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na organizaci této
prezentace.

Poděkování patří rovněž všem sponzorům, kteří
podpořili prezentační akci:
-

Hospoda a minipivovar u Komárků Ing. Artur Komárek Rohov
Farma u Halfarů Bohuslavice - Anna
Halfarová
Jaroslava Klemensová - MASOMA
Dolní Benešov
ISOTRA a. s. Opava
AZPEK, s.r.o. Bolatice
Město Kravaře
Drogerie Paschek, Hlučín.
Mgr. Lenka Osmančíková
Sdružení obcí Hlučínska
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Partnerská gmina Kornowac

Gmina Kornowac- administrativní okrsek obcí
s výhledem – toto není jen reklamní slogan, ale
skutečnost. Ačkoliv je to jedna z nejmenších
Gmin
v ratibořském okresu a Slezském
vojvodství na jihu Polska s rozlohou 26.3 km2
s celkovým počtem obyvatel 4967, může se
pochválit, že má mnoho hodnot v oblasti krajiny
a turistiky. Ty jsou lákadlem pro turisty, kteří do
této oblasti zavítají.
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Gmina zahrnuje pět obcí, které všechny mají
kořeny ve středověku. Nejstarší je Pogrzebień
nyní s 1288 obyvateli, Kobyla s 1087obyvateli
a Kornowac s 927 obyvateli, mladší je Lance
s 582 obyvateli a Rzuchów s 1083 obyvateli.
Střediskem je obec Kornowac, kde sídlí vedení
Gminy v čele s Wojtem. Mezi zajímavé
památky v obcích by měl patřit Palác
v Pogrzebieniu, který je od roku 1882 ve
vlastnictví rodu von Baldon- nyní sídle
Kongregace salesiánkých sester.

V roce 2005 se dne 20.12 v Domě kultury v
Kobylí konalo slavnostní zasedání Gminy
Kornowac zahrnující radní a zaměstnance
obecního úřadu, ředitele škol, kněží pracující
ve farnostech v obcích a pozvaných zástupců
obce Vřesina. Byla podepsána partnerská
smlouva mezi Gminou Kornowac a obcí
Vřesina. Byla navázána spolupráce při výměně
zkušeností místních samospráv, v oblasti kultury,
umění, sportu, školství, zemědělství a obchodu.
Tato spolupráce pokračuje dodnes při akcích
pořádaných na obou stranách hranice.
Jana Teichmannová

18

Zpravodaj obce Vřesina

JARO/LÉTO 2016

Pokud máte chuť na dobré třešně z našich obecních alejí, nelámejte celé větve. Stromy nejsou na
jedno použití!!
Zároveň upozorňuji, že kůly, které podepírají mladší stromky, nejsou vhodným topivem při
radostném opékání špekáčků.

Peníze, které je nutné vynaložit na dosazení zničených stromků a nové přidávání kůlů by bylo možné
investovat jistě lépe.

DĚKUJEME

16 let Moravskoslezského kraje
Víte, že je to již 16 let, kdy Česká republika
ustanovila rozdělení svého území na jednotlivé
kraje?
Pro zájemce uvádím několik informací:
1. Moravskoslezský kraj je největším
zaměstnavatelem v regionu – ve svých
příspěvkových organizacích zaměstnává
téměř 20 000 osob.
2. Celková hodnota majetku kraje činila ke
konci roku 2014 45,9 miliardy korun.
3. V letech 2004 – 2014 našel kraj
osvojitele pro 469 dětí a pěstouny pro
679 dětí.

4. Na
území
kraje
se
nachází
29 průmyslových zón.
5. Celková délka železničních linek
dosahuje 739 km, což odpovídá
vzdálenosti mezi Ostravou a Mnichovem.
6. Kraj prozatím podpořil výměnu cca 4000
kotlů v rámci tzv. kotlíkové dotace. (Do
této informace nejsou započteny kotle
z dotací za rok 2016). Tzn. -400 000 kg
prachových částic v ovzduší.
7. V našem kraji je přes 60 turistických
informačních center, což je nejvíce ve
srovnání
s ostatními
kraji
České
republiky.
Bohuslava Krupová
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Zpravodaj pro Vás připravili: Bohuslava
Krupová, Jana Teichmannová a všichni
jmenovaní autoři článků.
Fotografie pořídili: Miroslav Šandala,
Magdaléna Smolková a Lukáš Krupa
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