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Vážení a milí spoluobčané,
už zase utekla voda v potoce a s ní i čas a nebylo
ho málo. Před Vámi je další číslo Zpravodaje obce
Vřesina. Opět jsme se pro Vás snažili připravit
články nejen o spolkovém životě, ale i různé
zajímavosti, které se Vás více či méně dotýkají a
věřím, že si je přečtete s chutí třeba u dobré
kávičky. Nebudu tedy zdržovat a přeji příjemné
čtení.
Bohuslava Krupová
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v tomto vydání Zpravodaje poděkovat
všem za práci zejména s dětmi. Je konec školního
roku, žákům i učitelům začínají prázdniny – tedy
čas si odpočinout ode všech školních povinností.
Poděkování patří všem, kdo ve škole učí a pracují
s dětmi. I když – trochu jízlivě – jsou za to
placeni, nikterak to nesnižuje jejich přínos pro
vzdělání a výchovu mladé generace. Dnes chci
zejména poděkovat těm, kteří práci s dětmi
nemají v popisu práce. Ať už je to Klub rodičů
KRAS, který bezprostředně organizuje akce jak
pro školkové tak i školní děti. Dlouhodobě se
věnuje přípravě na dospělý fotbal TJ Vřesina od
přípravky mini-žáků, žáků až po dorost. Taktéž
dlouhodobě se dětem věnují hasiči – od žáků po
dorost. Trochu kratší období se věnují dětem naši
Včelaři. Děkuji také rodičům, kteří se aktivně
zúčastňují v rámci výše jmenovaných složek akcí
pro děti a tvoří důležitou součást organizování

akce. Bez sponzorů by to bylo poněkud
ochuzenější. Považují za důležité, aby před
výsledky různých soutěží byla upřednostněna
radost dětí z pohybu, z kolektivu. Všem
dospělým, kteří se věnují dětem zdarma ve svém
volném čase, je největší odměnou úsměv na tváři
svěřenců, radost v kolektivu – a to přesto, že to
zní frázovitě. Děkuji všem i za to, že se umí
vyrovnat s různými novými a dalšími restrikcemi,
zákazy, nařízeními, vyhláškami apod. Většina
těchto omezení umí pořádně ztrpčit život
dobrovolným pořadatelům akcí nejen pro děti.
Tak ještě jednou děkuji za činnost ve prospěch
dětí. Přeji všem hezké prázdniny, dovolené.
Načerpejme novou energií a po prázdninách hurá
do nového školního roku.
S povděkem a úctou
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce
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Rada obce Vřesina:
LEDEN
- projednala a schválila
uzavření smlouvu o výkonu
činnosti odborného zástupce
s Ing. Martinem Jarošem –
Vodohospodářské služby,
IČ 11180528, dle
předloženého návrhu.
- projednala a schválila
podání žádosti na přípravu
projektové dokumentace
nové tělocvičny z Programu
na podporu přípravy
projektové dokumentace
2017 vyhlášeném
Moravskoslezským krajem.
- projednala a rozhodla
vyzvat min. 3 projektanty
k podání nabídky na
zpracování projektové
dokumentace nové
tělocvičny.
- rozhodla o vyhlášení
záměru pronajmout
nemovitostí včetně
příslušenství v areálu
koupaliště ve Vřesině
s možností následného
prodeje.
- projednala, vzala na
vědomí informace
k vyhlášenému programu
INFRASTRUKTURA PRO
VZDĚLÁVÁNÍ:
ZÁKLADNÍ ŠKOLY –
INTEGROVANÉ
PROJEKTY ITI ve vazbě
na výzvu č. 66 Řídícího
orgánu IROP na zřízené
bezbariérového vstupu a
přestavby bývalé knihovny

na učebnu a pověřila
ředitelku ZŠ a MŠ Vřesina
k výběru administrátora pro
podání žádosti o dotaci.
- projednala a vzala na
vědomí výsledek
výběrového řízení na akci
„Projektové práce
(zabezpečení vstupních
podkladů, studie, DUR,
DSP už položkově vč. DPS,
rozpočty, inženýrská
činnost – zajištění ÚR a
SP), na akci "Novostavba
tělocvičny Vřesina u
Hlučína".
- schválila Ing.Bc. Reného
Vojtala, IČ 60316497, jako
dodavatele na akci
„Projektové práce
(zabezpečení vstupních
podkladů, studie, DUR,
DSP už položkově vč. DPS,
rozpočty, inženýrská
činnost – zajištění ÚR a
SP), na akci "Novostavba
tělocvičny Vřesina u
Hlučína".
ÚNOR
- projednala a vzala na
vědomí informace o podané
žádosti na akci „Nový pár
autobusových zastávek
Dařanec“ z programu
Dotační program Podpora
obnovy a rozvoje venkova
MSK 2017.
- projednala a vzala na
vědomí informace o podané
žádosti na akci „Tělocvična
při ZŠ Vřesina“ z programu
Program na podporu

přípravy projektové
dokumentace 2017.
- projednala sestavený návrh
rozpočtu obce Vřesina na
rok 2017 s celkovou výší
příjmů vč. financování
45 525.061,- Kč a výdajů ve
výši 45 525.061,- Kč,
doporučila předložit
finančnímu výboru a
následně předložit ke
schválení zastupitelstvu na
11. zasedání konaného dne
14. března 2017.
- schválila společnost
KRAKOWSKI SILESIA
s.r.o., IČ 293 89 984, jako
nájemce nemovitosti včetně
příslušenství v areálu na
Dařanci ve Vřesině na dobu
neurčitou.
BŘEZEN
- bere na vědomí Soupis
provedených prací a Zápis o
předání díla a schvaluje
proplacení faktury za
realizaci díla
„Protipovodňová opatření
obce Vřesina“.
- projednala návrh příkazní
smlouvy na komplexní
služby v oblasti
projektového řízení u
dotačního titulu
strukturálních fondů EU, z
Integrovaného regionálního
operačního programu
(IROP) z jeho SC 2.4
Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní
učení, v rámci výzvy ITI
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ostravské aglomerace Mgr.
Tomáše Šína, projektového
manažera a jednatele, TZ
Grants s.r.o. a rozhodla
příkazní smlouvu schválit.
- schválila uzavření Smlouvy
o veřejných službách
v přepravě cestujících,
poskytnutí kompenzace za
veřejné služby pro rok 2017
se společností ARRIVA
Morava a.s., IČ 258227405,
dle upraveného návrhu a
výši roční úhrady 158.000,Kč.
- schválila uzavření příkazní
smlouvy s Ing. Bc. René
Vojtalem, IČ 60316497, na
vypracování PD a zajištění
inženýrské činnosti na akci
„ Novostavba tělocvičny přístavba ke stávající škole,
vč. parkovacích stání, na
parc. č. 1, 37/11, 37/14 a
47/3, v k.ú. VŘESINA U
OPAVY“ dle předloženého
návrhu.
DUBEN
- schválila uzavření Smlouvy
o veřejných službách
v přepravě cestujících,
poskytnutí kompenzace za
veřejné služby pro rok 2017
se společností ARRIVA
Morava a.s., IČ 258227405,
dle upraveného návrhu
z 10.4.2017 s výši roční
úhrady 142.800,-Kč.
- projednala a schválila
společnost JHF
Heřmanovice spol. s r.o.,
IČ 479 729 12, k provedení
oprav místních komunikací
tryskovou technologií

JARO/LÉTO 2017

-

-

-

-

Jetpatcher do objemu
schválené částky na opravy
v rozpočtu na rok 2017.
vzala na vědomí obdržené
rozhodnutí Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje ze
dne 16. 3. 2017 usnesení
číslo 3/178 poskytnout
účelovou dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na
rok 2017 v rámci dotačního
programu „Podpora obnovy
a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje
2017“ a schválila přijetí
účelové dotace na realizaci
projektu „Nový pár
autobusových zastávek na
Dařanec“.
schválila uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace
z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na
rok 2017 v rámci dotačního
programu „Podpora obnovy
a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje
2017“ na realizaci projektu
„Nový pár autobusových
zastávek na Dařanec“.
projednala a vzala na
vědomí 20.4.2017 obdržené
oznámení jednatele
společnosti KRAKOWSKI
SILESIA s.r.o., o
odstoupení záměru
pronájmu nemovitosti
včetně příslušenství v areálu
na Dařanci ve Vřesině.
rozhodla o vyhlášení
nového záměru pronajmout
nemovitostí včetně
příslušenství v areálu
koupaliště ve Vřesině

s možností následného
prodeje.
- schválila Ing. Libora
Kozubka, IČ 01223861, aby
jménem obce Vřesina
vykonal zadavatelskou a
administrativní činnost, tj.
přípravu a zajištění průběhu
výběrového řízení na výběr
dodavatele pro projekt
„Autobusové zálivy v obci
Vřesina u Hlučína k.ú.
Vřesina u Opavy“.
KVĚTEN
- schválila aktualizaci
investičních záměrů
Základní a mateřské školy
Vřesina v souladu s
aktualizovaným
strategickým rámcem
Místního akčního plánu
vzdělávání pro Hlučínsko
východ ze dne 4. 1. 2017.
- vzala na vědomí zahájení
řízení Státního
pozemkového úřadu
v rámci Komplexních
pozemkových úprav ve
Vřesině.
- projednala dotaz České
pošty, s.p. z 25.4.2017 zda
bude obec souhlasit
s provozováním Partnera ve
stávajících prostorách
jinému subjektu než Česká
pošta, s.p. a rozhodla, že
souhlasí s provozováním
Partnera ve stávajících
prostorách jinému subjektu
než Česká pošta, s.p.
- rozhodla podílet se na
společné úhradě nákladu na
dopravní obslužnost v rámci
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oblasti Hlučínska v dalším
období.
- schválila Ing. Josefa
Ondruše k technickému
dozoru investora na akci
„Autobusové zálivy ve
Vřesině“ dle předloženého
návrhu.
ČERVEN
- projednala a schválila
Zpracování variantní studie
odkanalizování obce
Vřesina jako podklad pro
změnu Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací
Moravskoslezského kraje
od společnosti ProVenkov,
spol. s r.o.,IČ 27699455, dle
předložené cenové nabídky.
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- projednala a vzala na
vědomí vyjádření Řídicího
výboru ITI ostravské
aglomerace o souladu
projektového záměru
„Vybudování učebny
přírodních věd a řešení
bezbariérovosti“ se Strategií
ITI ostravské aglomerace.
- doporučila zastupitelstvu
obce Vřesina udělit
Základní škole a mateřské
škole Vřesina, příspěvkové
organizaci, souhlas k účasti
v rámci výzvy č. 6 Nositele
ITI ostravské aglomerace k
předkládání projektových
záměrů „Základní školy“
pro výzvu ŘO IROP č. 66

„Vybudování učebny
přírodních věd a řešení
bezbariérovosti školy “ a
rozhodnout o zařazení
částky na předfinancování
projektu včetně spoluúčasti
žadatele do návrhu rozpočtu
na rok 2018
- vzala na vědomí výsledek
výběrového řízení na akci
„Autobusové zálivy v obci
Vřesina u Hlučína k.ú.
Vřesina u Opavy“ a
schválila uzavření smlouvy
o dílo se společností
EUROVIA CS, a.s., IČ:
45274924, dle předložené
nabídky.

Pozemkové úpravy v katastrálním území
Vřesina u Opavy
Státní pozemkový úřad, na základě žádostí od
obce Vřesina a vlastníků zahájil komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Vřesina
u Opavy. Důvodem vyvolávajícím potřebu
pozemkových úprav je především řešení otázky
protipovodňových a protierozních opatření.
Pozemkové úpravy řeší pozemky mimo
zastavěnou část obce a velké lesní celky.
Komplexní pozemkové úpravy jsou rozsáhlým
souborem zeměměřických a projektových prací.
Provedení těchto prací, bylo na základě
výběrového řízení zadáno firmě ORIS spol. s r. o.,
která již zahájila zadané práce. V první fázi,
v etapě přípravných prací, uskutečnila geodetické
zaměření celého řešeného území. Projektant
vypracuje a s vlastníky projedná informace o
jejich pozemkovém majetku (tzn. nárokové listy
vlastníků pozemků). Vlastníci pozemků, účastnící
se procesu pozemkových úprav byli podrobně
informování o svých právech a povinnostech na
úvodním jednání, které svolal Státní pozemkový
úřad.

Ve druhé fázi pozemkových úprav, v etapě
návrhových prací, vypracuje ORIS spol. s r. o.
návrh plánu společných zařízení ve spolupráci se
sborem zástupců, zvoleným na úvodním jednání.
Plán společných zařízení bude zahrnovat soubor
opatření k ochraně půdy před erozí, soubor
vodohospodářských opatření k ochraně území
před povodněmi a rekonstrukci a doplnění sítě
polních cest. Podstatnou součástí budou i opatření
k ochraně a tvorbě životního prostředí. Plán
společných zařízení poté schválí zastupitelstvo
obce. Tím bude vytvořen základní rámec
řešeného území, ve kterém bude navrženo nové
4
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uspořádání pozemků, jejich umístění, rozdělení
nebo scelení. Nové uspořádání pozemků bude
projednáno samostatně s každým vlastníkem,
jehož pozemky vstupují do pozemkových úprav.
Cílem tohoto projednávání je dosáhnout souhlasu
vlastníků s jejich novým uspořádáním. Etapa
návrhových prací bude ukončena závěrečným
jednáním, které zhodnotí postup a výsledky
pozemkových úprav.
Následně Státní pozemkový úřad, ve správním
řízení vydá rozhodnutí o schválení návrhu
Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vřesina
u Opavy. Toto správní řízení poskytuje
účastníkům pozemkových úprav zákonné
opravné prostředky tj. možnost odvolání proti
rozhodnutí správního úřadu. Správní řízení bude
14. ročník Tříkrálové sbírky ve Vřesině
První sobotu v novém roce 2017 se již po čtrnácté
v naší obci konala Tříkrálová sbírka. Ani ten
nejmrazivější den roku neodradil malé koledníky
převlečené za tři krále, aby svým zpěvem
podpořili a pomohli se sbírkou peněz pro Charitu
Hlučín. Těmto malým i velkým koledníkům, kteří
propůjčili svůj volný čas k dobrovolnictví
v extrémně mínusových teplotách bych opravdu
za celý realizační tým moc poděkovala, jelikož
bez nich, by sbírka nemohla proběhnout.
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zcela ukončeno druhým rozhodnutím Státního
pozemkového úřadu, Pobočky Opava o výměně a
přechodu vlastnických práv k pozemkům.
Ukončením návrhové fáze pozemkových úprav
bude umožněn přechod do fáze realizace. Ta
znamená zápis nového stavu do katastru
nemovitostí včetně nového mapového díla tj.
digitální katastrální mapy. Vlastníci pozemků
budou mít v tomto stádiu možnost plně se ujmout
hospodaření na nově uspořádaných pozemcích,
které budou na žádost vlastníků nově vytyčeny.
Součástí realizační fáze pozemkových úprav bude
samotná realizace prioritních prvků plánu
společných zařízení.
Ing. Veronika Panáčková
Státní pozemkový úřad. Pobočka Opava
se odráží ve štědrosti našich občanů, čímž bych
všem spoluobčanům za jejich peněžní dary ráda
poděkovala.
Tříkrálová sbírka 2017 je tímto úspěšně za námi
a připomínat nám ji bude už jen křídou vepsaný
nápis KMB na dveřích našich domů. Ještě jednou
Vám všem děkuji a prosím o podporu
i v následujícím roce 2018.
Za realizační tým
Lucie Pašková

V letošním roce se vybrala rekordní částka a to
52 903 Kč, což je o necelé 3 tisíce více než
v loňském roce. Věnované peníze využije Charita
Hlučín ve prospěch lidí z celého regionu např. pro
nákup zdravotnického materiálu pro klienty
ošetřovatelské či pečovatelské služby. Tato částka
Vážení spoluobčané,
byla jsem vyzvána, abych napsala pár vět za
místní KDU-ČSL do letního Zpravodaje obce
Vřesina. Jaro bylo pro všechny členy organizace
KDU-ČSL ve znamení konferencí. Naší členové
se zúčastnili okresní, krajské a pan M.Chřibek byl
na celostátní konferenci v Praze. Přivezl si mnoho
poznatků a zážitků a členy výboru s tímto

seznámil. Teď nás čeká příprava Dožínkového
posezení spolu se scholou Vřesina, na které Vás
všechny co nejsrdečněji zveme. Prožijte krásné
prázdniny, úžasné dovolené a 12.08.2017 na
Výletišti s mnohými spoluobčany na shledanou.
Za KDU-ČSL Vřesina
Danuše.Fojtíková
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Z činnosti MS BOR- JIH Vřesina
Tímto článkem bych vás rád seznámil s aktivitami
mysliveckého spolku BOR JIH Vřesina, a poskytl
Vám tak informace, které Vám pomohou vytvořit
si o činnosti našeho spolku vlastní, a doufám,
že pozitivní obrázek.
Cílem našeho sdružení je společný výkon práva
myslivosti v najaté honitbě v souladu se
schváleným plánem mysliveckého hospodaření a
lovu a s podmínkami nájemní smlouvy.
Provádíme činnosti směřující zejména ke zlepšení
životního prostředí zvěře, k propagaci ochrany
přírody a myslivosti. Z toho vyplývá, že členové
našeho (a všech dalších) sdružení nejsou jenom
lovci zvěře, ale jsou také i jejími ochránci, kteří se
o zvěř musí celoročně starat, ať formou zimního
přikrmování nebo tlumením zvěře škodící a
samozřejmě i průběrným lovem u zvěře spárkaté,
kdy jsou eliminováni slabí a pro další chov
nevhodní jedinci, nemocné nebo poraněné kusy.
Na honitbě žije především zvěř srnčí, zajíc,
bažant, daněk a prase divoké, které v posledních
letech mnohonásobně zvětšilo své počty a stává
se vážným problémem našeho zemědělství. Proto
se snaha udržet lovem únosné stavy divočáků
a omezení škod, které působí, stala jedním
z významných úkolů myslivců, nejen našeho
mysliveckého sdružení, ale dalo by se říci i celé
střední Evropy.
Černá zvěř se drží hlavně v blízkosti polí, kde se
pěstuje kukuřice a řepka. Divočáci mají rádi
podmínky, když vytrvale prší a přijdou mlhy.
Potom vychází z lesa a ryjí, klidně i v počtu třeba
třiceti kusů. Jedná se o zvířata, která jsou v
pohybu a přesouvají se. Aby černá zvěř mohla být
odlovena, musí k tomu mít podmínky i myslivci.
Proto, aby ani u nás nedocházelo k velkým
škodám, loví i naši myslivci divočáky, aby se
nepřemnožili. Všichni totiž víme, že nejlepší je
divočák s knedlíkem a se zelím, a proto Vás jako
každým rokem srdečně zveme na Mysliveckou
slavnost, která se koná 30.7.2017 od 11.00 hod.
na hřišti ve Vřesině, kde se právě mimo jiné bude

i tato specialita podávat. Nebude samozřejmě
chybět ani dančí svíčková a gulášek.
A nyní se vrátíme opět k naší činnosti.
S nástupem jarních měsíců jsme se věnovali
opravám
mysliveckých
zařízení
a jejich
dezinfekci po zimním období.
V měsíci březnu proběhla v našem sdružení
výroční schůze, na které jsme zhodnotili uplynulý
rok.
V měsíci dubnu jsme se jako každým rokem
zúčastnili chovatelské přehlídky loveckých trofejí
ulovených v mysliveckém roce 2016 v okrese
Opava. Letos se tako akce konala v Hradci nad
Moravicí. Jde o významnou událost v našem
okrese, která slouží celospolečenské osvětě
myslivosti a také ke zvýšení odborné úrovně
všech našich členů.
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 měsíci červnu jsme měli jako každým rokem
společné posezení s manželkami, abychom jim
tak poděkovali za trpělivost, kterou mají s naším
náročným koníčkem.
Červen je i měsíc myslivosti. Tato tradice vznikla
v roce 1959. Od roku 1973 pak byla ještě
rozšířená v obsahu i názvu na Červen – měsíc
myslivosti a ochrany přírody.
Odlov veškeré zvěře v mysliveckém sdružení je
prováděn na základě právních předpisů a v
souvislosti s tradicemi české myslivosti. Tyto
tradice ctíme a snažíme se je předávat další
7
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generaci myslivců, neboť každý myslivec musí
mít především srdce pro les a zvěř. Pokud by je
neměl, byl by pouhým lovcem.
Odlov zvěře v honitbě:
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Závěrem chci popřát všem čtenářům hodně
zdraví, osobních úspěchů a hodně hezkých
zážitků na procházkách naší přírodou a našimi
lesy.

16.5. - 30.9.
srnec obecný
1.9. - 31.12. srna, srnče
16.8. - 31.12. daněk, daněla
16.8. - 31.3.
danče
1.11. - 31.12. zajíc polní, králík divoký
celoročně – prase divoké, liška obecná

S pozdravem Lesu a myslivosti zdar!

Vážení sportovní přátelé,

mladší přípravky. Díky tomu budou tyto kategorie
rozděleny a zařazeny do samostatných soutěží.

rád bych Vás seznámil s činností nejmladších
mládežnických týmů TJ Vřesina, tj. mladší
přípravky, starší přípravky a mladších žáků.
Mladší přípravka je tým tvořený hráči do věku 8
let. V současné době pracujeme s 12
registrovanými hráči. V tomto roce funguje
mladší přípravka třetím rokem. Zároveň se třetím
rokem účastníme soutěže HEMAX PALETY 1+4
sk.A. Pro sezónu 2017/2018 jsme se rozhodli
nepřihlásit družstvo mladší přípravky do oficiální
soutěže. Rozhodli jsme se tak ze dvou důvodů.
Prvním důvodem je nerespektování pravidla
věkového omezení soutěže ze stran některých
trenérů. Druhým důvodem je využívání hráčů,
kteří trénují téměř denně, a to v týmech
profesionální úrovně. Hrát s těmito týmy, u
kterých je tlak na výsledek prioritou, je
bezvýznamné a špatné. Nejmenší fotbalisti by
měli hrát proti klukům stejně starým a trénujících
v týmech, ve kterých jsou registrovaní.
Porušování tohoto pravidla, kazí dětem radost
z fotbalu. Našim cílem je hrát zápasy s týmy,
které tento princip respektují.
Prvním rokem se účastníme soutěže mladších
žáků ANDRLA CZ 1+5. Kvůli nedostatku hráčů
byla pro tento rok spojena starší přípravka s
mladšími žáky. V uplynulém ročníku pracovali
trenéři s 15 hráči. V nadcházející sezóně posílí
starší přípravku 7 hráčů, kteří přechází z kategorie

Jan Pudich
Jaký je rozdíl mezi mladým a starým
myslivcem?
Mladý myslivec spí se zajíčkem, zatímco
starý s bažantem.

Ve zbývající části sezóny máme v úmyslu
účastnit se dvou turnajů a fotbalového kempu.
První cesta mladší přípravky povede do Stěbořic,
kde budeme reprezentovat obec Vřesina na
Memoriálu Kamila Krále.
11.8. - 13. 8. 2017 pořádá TJ Vřesina fotbalový
kemp v areálu hřiště TJ Vřesina, pro všechny
mládežnické kategorie. Kemp bude ukončen
v neděli 13. 8. 2017 turnajem starší přípravky.
Následující týden v neděli 20. 8. 2017 pořádá TJ
Vřesina ve spolupráci s obcí Vřesina 2. ročník
turnaje mladší přípravky MiniCup 2017 za účasti
8 týmů.
Mimo sportovní reprezentaci obce, se realizační
tým trenérů a některých nadšenců podílí na
organizaci Dne rodiny a Ukončení prázdnin.
Součástí naší činnosti je pravidelná účast ve
výuce tělesné výchovy na základní škole ve
Vřesině. Cílem této činnosti je vést děti ke sportu
jako takovému.
Na tomto místě bych rád zdůraznil svůj osobní
pohled na problémy, se kterými se nyní
potýkáme. Osobně vnímám problém v ochotě lidí
angažovat se v TJ, spousta lidí chce využívat
areál, což je pochopitelné, ale na druhou stranu by
TJ měli taky něco přinést, přičemž možnosti
realizovat je opravdu hodně a pár nadšenců
mnohdy na vše nestačí.
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Dále vnímám potřebu větší pomoci při organizaci
sportovních akcí. Pomoc, kterou bychom uvítali
nejvíce, je aktivní zapojení lidí, kteří mají zájem
pracovat a podílet se na výchově mladých
fotbalistů.

Dovolte mi zde poděkovat za podporu a
spolupráci vedení TJ Vřesina, obci Vřesina,
základní škole ve Vřesině a rodičům.

Vřesinští včelaři

Vřesinští včelaři, ale včelaři jsou lidé, kteří
nedokáží ve svém volném čase jen tak koukat a o
nic se nestarat. Spoust lidí si představuje včelaření
tak, že si jen vybere med z úlu. Vždyť všechno
ostatní dělají včely. Opak je pravdou. V zimním
období se připravuje na jaro. Musí protřídit souše,
které jsou ještě vhodné k použití v další sezóně,
vytavit vosk z nepoužitelných, z vytaveného
vosku si nechat zhotovit mezistěny, zhotovit si
rámky,
mezistěny
nalepit.
Vyčistit
a vydezinfikovat nástavky, podmety, provést jarní
prohlídky včelstev, jestli jsou všude matky. Dvě
slabá včelstva spojit do jednoho, hlídat přírůstek
včel v úlu, přidat další nástavky, aby měly
dostatek místa a nerojily se.

Pro informaci spoluobčanům musím navázat na
závěr roku 2016, kdy jsme s radostí přivítali
zprávu, že na našem katastru se nepotvrdily žádné
příznaky nebezpečné nákazy moru včelího plodu.
Nadále však musíme hlídat nebezpečného roztoče
Varoóza destruktor – česky kleštíka včelího, který
dokáže udělat mezi včelami hodně zlého. S tímto
stavem jsme se už několikrát setkali. V zimním
období skrytě žije na včelách a čeká na příznivou
dobu, kdy se začínají včely rozmnožovat a pak se
začíná s nimi rozmnožovat i Varoóza. Samička
kleštíka si před zavíčkováním buňky včelí
larvičky pěkně zaleze k ní. Naklade tam vajíčka
a tam se vyvíjí a saje krev – hemolymfu včelí
larvičky. Při líhnutí mladé včely se dostanou ven
dospělí roztoči a koloběh začíná znovu. A toto
musí včelaři bedlivě sledovat hlavně v červnu
a dále i ve 2. pololetí kalendářního roku a dělat
určitá opatření ke snížení kleštíka mezi včelami.
Přišlo jaro, začalo velice slibně, brzo rozkvetly
meruňky, začaly kvést třešně a včely se začaly
rozmnožovat velmi dobře. A jak to už tak bývá,
z velké radosti bývá i smutno. Jak všichni víte,
přišlo chladné počasí a včely nemohly ven za
snůškou, ovocné stromy odkvetly bez nich.
Všichni jsme netrpělivě čekali na teplejší dny.
Měli jsme obavu z hynutí včel hladem. Matky
přestaly klást vajíčka, rozvoj ustal. Naštěstí to
přečkaly, ale pozdě se dostaly do síly. To už
kvetla řepka. V letošním roce kvetla 3 týdny, v r.
2016 skoro 5 týdnů. To se odrazilo při medobraní,
kdy výnos květového medu byl oproti r. 2016 o
hodně nižší. Situaci jarního období jsme probírali
na setkáních ve výboru ZO a také soukromě mezi
ostatními včelaři.

S přáním příjemného dne
Jan Lampart, Lukáš Plaček, Břetislav Balarin

A k tomu jsou vedeny i děti včelařského kroužku
při Základní organizaci včelařů ve Vřesině.
Schůzky jsou pravidelně každou středu. 5 kluků
pokračuje z loňského roku a 2 se přihlásili nově.
Nejmladší ale nevydržel a docházku ukončil.
V zimním období se učí o životě včel, nemocech
včel, zootechnických a veterinárních nařízeních,
včelařských
pomůckách,
pylodárných
a nektarodárných rostlinách a dřevinách.
Informací je pro ně opravdu hodně. Od jara pak
jsou schůzky ve včelíně ZO na suchém poldru za
obcí. Zde se seznamují se zákroky ve včelstvu.
Také si rozeberou jednotlivé rámky podívají se na
zásoby pylu, nektaru. Rozpoznávají zavíčkovaný
a otevřený plod. Někdy se jim podaří najít
i vajíčka, která naklade matka do buňky.
Vyvrcholení jejich snažení je pak účast v soutěži
„Zlatá včela“ – oblastní kolo Moravskoslezského
kraje. Tak jako v r. 2016 se i naší včelaříci letos
mezi soutěžícími neztratili. Mezi staršími žáky,
kde otázky byly už těžší, se Ondřej Groh umístil
na 11. místě, Matěj Kufka a Matyáš Kubík shodně
na 14 místě. Začátkem června se zúčastnili
9
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medobraní. Bylo to pro ně náročné. Všichni se
vystřídali u všech prací tj. od vybrání medných
plástů z úlu, ometání včel, uložení do nástavků,
odvíčkování, vkládání medných plástů do
medometu. Na závěr jim za práci byla odměnou
sklenice medu.
A proč začali do včelařského kroužku chodit a jak
odpověděli na některé otázky? Zde jsou jejich
odpovědi.
Proč jsem se přihlásil do včelařského kroužku?
Matěj Kufka: Chtěl jsem to zkusit.
Matyáš Kubík: Chtěl jsem se co nejvíce dozvědět
o včele.
Ondřej Groh: Zaujalo mě to. Chtěl jsem se to
naučit.
Šimon Willaschek: Protože mám rád přírodu
Jakub Konečný z Píště: Minulý rok na Píštěckém
táboře jsem se o včelaření bavil s vedoucím, který
chová včely. Nějak mě to zaujalo, a abych se do
včelaření nevrhl bosou nohou, tak jsem se do
kroužku přihlásil
Co jsem se v kroužku
naučil?
Matěj: Pracovat s úlem
a včelami.
Matyáš: Naučil jsem se
jak včelařit a jak se stáčí
med.
Ondřej: Naučil jsem se o životě včel a jak se starat
o včelstvo.
Šimon: Vytáčet med, vyrábět rámky, svíčky.
Jakub: Vše co budu potřebovat ke včelaření, o
životě včely, včelařských pomůckách a botanice.
Co víš o včele?
Matěj: Sbírá pyl, je chlupatá, užitečná. Poznal
jsem její anatomii a život.
Matyáš: Je to velmi užitečný hmyz, který opyluje
květy rostlin.
Ondřej: Kolik je druhů, části těla, jaké úkoly plní,
co dělá v úle, čím se živí, po kolika dnech se
vylíhne.
Šimon: Včelka má zadeček, trup a hlavu a tvoří
super med.
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Jakub: Má tři páry nohou, na zadním páru má
košíčky pro sběr pylu a má 2 páry křídel, díky
kterým umí létat.
Co Tě na včele a včelaření zaujalo?
Matěj: Včely umí zajímavé věci.
Matyáš: Jak se chovají včely a jak se vytváří
med.
Ondřej: Jak je tak maličký tvor pro člověka
důležitý.
Šimon: Medomet a vytáčení medu
Jakub: Organizace, kterou včely v úlu udržují. V
naší třídě je nás 30 a nemáme zdaleka tak dobrou
orientaci jako včely, kterých je v úle 40000.
Myslíš si, že budeš jednou samostatně
včelařit?
Matěj: Asi ano.
Matyáš: Budu včelařit, ale až za nějakou dobu.
Ondřej: Ano, rád bych včelařil.
Šimon: Asi jo, ještě nevím.
Jakub: Ano. Už dokonce včelařím, mám na
zahradě 2 úly a čerpám ze znalostí, co jsem se
naučil v kroužku.
Budeš do včelařského kroužku
docházet i v příštím roce?
Všichni odpověděli, že do kroužku budou
docházet, aby si zdokonalili znalosti o
včelách.
Všem děkujeme za pomoc, spolupráci,
přízeň a úspěšnou další polovinu roku 2017.
Wilhelm Bolsche: „Na světě jsou dvě největší
záhady života – člověk a včely. Starší jsou
včely.“
Za včelaře ze Vřesiny
Viktorie Ottová
"Bodla mě vaše včela!" rozčiluje se soused na
včelaře.
"Která - ukažte - hned jí vynadám!"
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Atletický čtyřboj ve Vřesině
Dne 26. 5. 2017 proběhl na hřišti TJ Sokol Vřesina atletický čtyřboj,
kterého se zúčastnili žáci ZŠ Darkovice, ZŠ Vřesina a ZŠ
Darkovičky. Všechny školy vyslaly za každou třídu 2 čtyřčlenná
smíšená družstva. Soutěžilo se ve 3 kategoriích: I. kategorie - 1. třída,
II. kategorie - 2. a 3. třída, III. kategorie -4. a 5. třída. Sportovci
soutěžili ve čtyřech
disciplínách:
hod
kriketovým
míčkem,
skok do dálky z místa
snožmo,
překážková
dráha, krátký běh na 40
m. Ostatním žákům
děkujeme za skvělé

Děkujeme všem sportovcům
za skvělé výkony, učitelům za
organizaci a doprovod, Klubu
rodičů a sponzorů při ZŠ
Vřesina za prodej občerstvení
a TJ Sokol Vřesina za
pronájem
hřiště.
Akce
proběhla v radostné sportovní
atmosféře.
Mgr. Věra Vojáčková

povzbuzování a přípravu transparentů s pěknými hesly.
Sponzorem této akce byl Vítkovice STEEL. Z projektu
„Lidé ze STEELU pomáhají“ byly hrazeny pomůcky
k jednotlivým disciplínám, diplomy a ceny.
První tři družstva v každé disciplíně byly ohodnoceny
diplomy. Každá škola obdržela diplom a sladkou odměnu
pro všechny sportovce a vítězné škole byl předán putovní
pohár. Na 3. místě se umístila ZŠ Darkovičky, na 2. místě
ZŠ Darkovice a na 1. místě ZŠ Vřesina.

Blahopřejeme úspěšným reprezentantům školy
V tomto školním roce vzorně reprezentovala školu Klára Stošková z 1. třídy, která se v recitační soutěži
probojovala do krajského kola, kde zvítězila. V její kategorii se do celostátního kola nepostupovalo.
Za 1. místo v pěvecké soutěži Hlučínský slavíček
si zaslouží pochvalu Veronika Stuchlíková z 1.
třídy.
Velice úspěšným řešitelem všech matematických
soutěží v 5. třídě byl Simon Veiser.
V matematické soutěži Pangea obsadil 2. místo
v moravskoslezském kraji a reprezentoval školu
v celostátním kole v Praze.
Mgr. Věra Vojáčková
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Sázení stromků ve Vřesině
Žáci naší školy pilně sbírali po celý školní rok
2016/2017 starý papír. Celkem jsme nasbírali
neuvěřitelných 7810 kg sběrového papíru. V této
sběrové soutěži se nejlépe umístili tito žáci:
1. místo Jana Kusáková (1. třída, 291 kg),
2. Amálie Pacurová (1. tř., 238 kg), 3. Valérie
Gajdová (1. tř., 184 kg), 1. Amálie Solichová
(2. tř., 349 kg), 2. Jakub Wojnar (2. tř., 320 kg),
3. Matěj Paskuda (2. tř., 253 kg), 1. Marek
Hotárek (3. tř., 1194 kg), 2. Nela Králová (3. tř.,
236 kg), 3. Adéla Fichnová (3. tř., 61 kg),
1. Natálie Stuchlíková (4. tř., 489 kg), 2. Šimon
Willaschek (4. tř., 240 kg), 3. Patricie Gajdová
(4. tř., 181 kg), 1. Valérie Strakošová (5. tř.,
460 kg), 2. Tereza Přečková (5. tř., 145 kg) a
3. Lukáš Zušťák (5. tř., 114 kg). Nejen díky
Odkud jsme? Kam směřujeme?
Tak zní název projektu ZŠ Vřesina s polskou
školou Pogrzebieň, se kterou spolupracujeme již
dlouhodobě. Cílem projektu bylo uvědomit si,
odkud jsme, jaká byla naše minulost a kam
směřujeme, jaká asi bude naše budoucnost.
V říjnu proběhla 1. etapa projektu. Žáci páté třídy
od nás i z Polska jeli do planetária v Porubě, kde
se seznámili s historií naší planety - shlédli
program Ze Země do vesmíru a příběhy o
souhvězdích. Potom obešli naučné atrakce
planetária a dostali mikiny s logem projektu.
Další zastávka byla v ostravské zoologické
zahradě. Tamější program byl zaměřen na vývoj
člověka. Po obědě si všichni prohlédli zoo,
vydováděli se na dětských atrakcích a svezli se
vláčkem.
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financím, které jsme za starý papír získali, ale také
za peníze z Adventních trhů jsme mohli
zrealizovat náš cíl, který jsme si dali na začátku
školního roku. Cílem nás všech bylo nejen sbírat
starý papír, třídit odpad a tím pomoci přírodě, ale
hlavně za získané peníze nakoupit stromečky –
mladé jablůňky. Ty jsme potom v březnu vysázeli
v naší
obci.
Za
pomocí
Mgr. Radima
Lokoče Ph.D., zaměstnanců OÚ Vřesina, rodičů
a prarodičů žáků 1. třídy a žáků 1. a 5. třídy, a také
vás všech ostatních se nám náš cíl podařilo
zrealizovat. Stromečky jsou vysázené a mají se
pěkně k světu. Tímto ještě jednou všem srdečně
děkujeme za Vaši pomoc.
Mgr. Monika Hofrichterová
koordinátorka EVVO

postup – odstředily mléko, utloukly máslo,
vyrobily chlebovou placku a pak si na ní
pochutnaly. Potom si prohlédly různé zemědělské
stroje a nářadí. Další zastávka byla ve Slezském
muzeu ve Wisle. V muzeu si prohlédly kovárnu,
dům, kroje, hračky a nářadí, které naši předkové
denně používali. Nejvíce se dětem líbilo ve staré
škole.
Třetí výlet byl naplánován do Juraparku v
Krasiejówě. Je to významné naleziště pozůstatků
dinosaurů, kde do dnešních dní probíhá
archeologický výzkum. Zde se všichni ocitli mezi
dinosaury a s průvodcem prošli celý park, poté si
zahráli na archeology a díky „stroji času“ si
prohlédli vývoj lidstva v obrazech.

Druhý výlet byl naplánovaný na březen. Druháci
s vrstevníky z Polska jeli na výlet do polské
vesnice Gòrka Mala. Děti se dozvěděly, jak žili
naši předci. Navštívily chlebovou chatu, kde
viděly, jak se mele obilí, jak se z mouky udělá
chlebové těsto a pak bochník chleba, jak
se z mléka odstředí smetana a z té se pak utluče
v máselnici máslo. Děti si samy vyzkoušely celý
12
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Poslední výlet byl zaměřen na techniku. Čtvrťáci
spolu s polskými dětmi navštívili Velký a Malý
svět techniky. V Malém světě techniky spolu
s průvodkyní prošli celou expozici. Výstava Malý
svět techniky U6 je členěna do osmi tematických
expozic inspirovaných názvy knih francouzského
spisovatele Julese Verna. V každé z těchto sekcí
si mohli vyzkoušet různé stroje, např. tkaní na
tkalcovském stroji, soustružení, frézování,
dozvěděli se zajímavé informace o vývoji
železniční dopravy, vyzkoušeli si roli výpravčího,
mototrenažer Honda nebo autotrenažer Škoda
Fabia. V sekci byly k vidění ukázky aut značky
Škoda nebo kabina autobusu Karosa B 932. V
konečné části expozice mohli žáci vstoupit do
ponorky Nautilus kapitána Nema, kde si prohlédli
dobový interiér a vyzkoušeli si periskop. Po obědě

se všichni odebrali do Velkého světa techniky,
kde si prohlédli a vyzkoušeli různé stroje ve Světě
vědy a objevů, Světě civilizace a Světě přírody.
Nakonec shlédli v kinosále 3D film Divoká
Afrika a spokojeně odjeli domů.
Na každém výletě měly děti zajištěnu svačinu i
oběd. Dostaly batůžky a podle počasí mikinu,
tričko nebo čepici s logem projektu. I přes
jazykovou bariéru se žáci skamarádili a domů se
všichni vrátili šťastni a plni dojmů a nových
zážitků.

Mgr. Eva Fichnová
ředitelka školy

Páťáci naší školy se loučí
Páťáci naší školy se loučí
a odcházejí na 2. stupeň na
tyto školy:
ZŠ Hornická Hlučín:
Magdaléna Halfarová,
Valérie Strakošová, Eliška
Hebdová, Zuzana
Raschková, Anna
Lapčíková, Petr Hýbl,
matematické zaměření –
Lucie Poštulková, Tereza
Přečková, Adéla
Kozubková, Zuzana
Žalmánková, Adam
Žalmánek, Lukáš Zušťák,
David Beutel, Lukáš
Kobělař.
ZŠ Rovniny Hlučín – Tereza Laryšová, Lukáš Mamula, Adam Smolka, Eliška Bílková, Matěj Gargoš,
Johana Solichová.
Gymnázium Wichterlovo Ostrava – Simon Veiser. Všem žákům přeji na nové škole mnoho
vzdělávacích úspěchů, skvělé pedagogy a dobré spolužáky.
Mgr. Věra Vojáčková
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Milí spoluobčané!
Myslela jsem, že už mě ve školce nic nepřekvapí.
Za více než třicet let jsem zažila mnoho
zajímavých akcí s dětmi. Možná je to pohodou
v kontejnerové budově, možná nová doba přináší
i nové možnosti. V každém případě byl letošní
školní rok plný novot. A tak teď nebudu zmiňovat
tradiční akce a podělím se s vámi „jen“ o ty
novoty.
Abychom pomohli dětem s mluvením, pozvali
jsme hned v září paní logopedku Lucii
Maršálkovou. Povídala si s nimi celé dopoledne a
některým doporučila pravidelné návštěvy u
logopeda. Adolf Dudek – malíř, ilustrátor, autor
dětských knih, a hlavně velký srandista, nás
všechny rozesmál během svého zábavného
programu „Hrajeme si na malíře“.
Několikrát jsme měli hudební dílny, kdy děti
společně s lektorkou z Lidové školy umění
vytvářely hudbu na témata s názvy Podzimní
počasí, Voda a Půjdem spolu do Betléma. Děti ze
třídy Šikulové vystoupily jako andílci na
adventních trzích a andělský zpěv učitelského
sboru zazněl před
rozsvíceným
stromem. Do duše
promluvil rodičům
těsně
před
Vánocemi dětský
psycholog
Jan
Svoboda
na
přednášce Povídání
o dětech.
Nový rok jsme zahájili společným setkáním
v místním kostele a neopakovatelným koncertem.
Každý ze školy a školky, kdo na něco umí hrát, se
s menší nebo větší trémou předvedl. I učitelský
sbor přispěl písní „Radujme se“. Tato píseň
předškoláky
evidentně
zaujala,
protože
,,radúúújme se, vesééélme se“ si zpívaly ještě při
malování kraslic:-).
Když se blížil termín zápisu do prvních tříd,
zorganizovali jsme pro rodiče schůzku. Na ní paní
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psycholožka Kateřina Dobešová mluvila o školní
zralosti a paní učitelka Hana Štefková o výuce
matematiky metodou profesora Hejného.
Moc se nám líbilo ve Světě techniky ve
Vítkovicích. Tam si mohly děti všechno osahat a
vyzkoušet. Trochu náročnější byla výstava
klobouků v Hlučíně. Ale i nedotýkat se
skleněných vitrín a prohlížet si exponáty z dálky,
je dovednost, kterou je třeba si odnést do života.
Že vážná hudba děti nebaví? Omyl! Koncert
Královská hudební hostina plný skladeb Johana
Sebastiana Bacha děti nadchl a celý týden si
notovaly hlavní melodii. A protože umění není
nikdy dost, zařadili jsme také návštěvu Výstavní
síně Sokolská a viděli obrazy současného autora
Iva Sumce.
Poprvé jely děti soutěžit na Sportovní hry
v Hlučíně. No soutěžit není asi to pravé slovo.
Výkony v běhu, hodu a skoku se sice měřily, ale
nebylo vítězů ani poražených. Vyhrál každý a
odměněni byli všichni rovným dílem.
Barevný týden je ve školce sice tradiční, ale ne ve
vojenském stylu. Pokud jste ve
Vřesině zahlédli zvláštní armádní
bandu, tak se nejednalo o
manévry. To si paní učitelky a děti
hráli s tatínky na vojáky, aby měli
radost, když mají v červnu ten
svátek.
Všechno nové i tradiční bylo fajn
a bylo toho dost. Teď už se těším
na prázdniny a přeji vám krásné a
slunné léto plné pohody a
odpočinku.
Silvie Šremerová
V mateřské školce: "Jak dělá pejsek,
Honzíku?" "Haf."
"Mařenko, jak dělá kočička?" "Mňau."
"Jiříčku, jak dělá žabička?""Kvák."
"Jiříku, jak dělá myš?"
"Klik, paní učitelko."
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V letním zpravodaji v roce 2015 Vám mí předchůdci slíbili rozhovory s občany Vřesiny, či lidmi, kteří se
zapojili do vřesinského života. Myslím, že paní učitelka Magdalena Smolková v našich životech zanechala
nejednu stopu, ať už výchovou a vzděláváním dětí ve školce či fotografováním nejen školních akcí ve
Vřesině po dlouhá léta. Letošní rok je pro paní učitelku ve školce rokem posledním, protože odchází do
zaslouženého důchodu. Nejen proto jsem jí položila několik otázek:
Jak dlouho působíte ve školce ve Vřesině a
jaký je Váš nejsilnější zážitek z vřesinské
školky?
Do vřesinské školky jsem nastoupila v roce
2002. Bylo to po smrti rodičů, o které jsem se
starala sedm let doma. Měla jsem za sebou
devatenáct let učitelské praxe v mateřské škole
v Píšti. V té době odcházela do důchodu bývalá
paní ředitelka Renata Oborná a novou, tenkrát
ředitelkou mateřské školy se stala Silvie
Šremerová. Ve třídě jsem pracovala s Marcelou
Gajkovou.
Na kolegyně jsem měla štěstí. Práce ve
vřesinské školce byla pro mne radostí. Svérázná
Jarka Válková jako „výdej stravy“ a školnice
Mařenka Kotzurová, která si pamatovala den
narození všech dětí. Radostná byla také
spolupráce s rodiči. Obrovské nadšení a elán při
společných akcích. Stačí si projít fotografie
v kronikách a veselé vzpomínky se jen hrnou.
Nejsilnější zážitek pro mne je bohužel spojen se
smrtí všemi dětmi milované „paní kuchařky“
Jarky Válkové. Bylo to velmi těžké období.
Jarka byla naše kamarádka, která uměla potěšit a
rozveselit každou smutnou dušičku. Pro všechny
zaměstnance školky to byla obrovská ztráta a
šok. Je to těžké, ale i smrt patří do života lidí.
Učitelkám bylo ze strany rodičů vyčítáno, že drží
smutek se všemi tradicemi. Někteří rodiče si
nepřáli, abychom o smrti s dětmi mluvily.
Setkávala jsem se s nepochopením, výčitkami a
to bolelo. Nastal zlom a přišla nedůvěra…
Co byste naší školce popřála?
Aktuálně, aby se včas otevřela zrekonstruovaná
budova školky a aby se vyřešily všechny
prostorové problémy.

Zdraví, trpělivost a nekončící houževnatost
vedoucí učitelce Silvii Šremerové. Protože její
zásluhou, především optimistickým přístupem,
veselou myslí a moderními nápady se vracejí
radostnější časy a snad i důvěra ze strany rodičů.
Obdivuhodně umí spojovat kolektiv, který často
v práci tráví dobrovolně celé dny až do večera.
Umí učitelky nadchnout a ty pak dělají s radostí i
to, co původně odmítaly.
Nejdůležitější je samozřejmě spokojenost a
radost těch nejmenších a jejich rodičů.
Na co se nejvíce těšíte, až začne Vaše
„dovolená“?
Ještě nevím, jaké to bude. Teď cítím únavu a
těším se na volno. V září mi bude trochu smutno.
Mám plány a velkého koníčka. Nudu neznám a
občasné nicnedělání si užívám. Každý den se
snažím na něco těšit.
V čem vidíte největší rozdíl mezi dětmi dnes a
v době Vašich začátků práce ve školce?
Děti jsou stejně milé, živé, akční i rozpustilé.
Změnily se nároky na děti a přístup k dětem ze
strany dospělých. Rychleji se vyvíjejí rozumově,
pomaleji motoricky. Když jsem začínala, bylo ve
třídách kolem třiceti dětí. Nebylo výjimkou, že si
i tříleté děti uměly zavázat tkaničky, zapnout
knoflíky na zástěrce nebo košilce, obout
přezůvky. Dodržování osobní hygieny bylo
samozřejmostí od tří let. Byly samostatnější.
Chodili jsme často na dlouhé procházky do lesa.
V lese se děti nebály hmyzu ani klíšťat. Nebyla
dětská hřiště a děti se dovedly zabavit samy nebo
vzájemně. S procvičováním drobné motoriky
souvisí i správná výslovnost. Nebylo tolik
logopedických poraden a nebylo tolik řečových
vad.
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Čemu se ráda zasmějete?
V posledních letech v Klubíčku u nejmladších
dětí máme veselo denně. Je nás tam méně,
všichni se dobře známe a celkem si rozumíme.
Na každý den jsem se těšila. Intenzivněji jsem
vnímala, jak se děti mění a vyspívají, s radostí se
učí. Díky některým rodičům jsem pocítila důvěru
a ta mi pak dodávala elán a radost do dalších
aktivit.
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Poslední výroky dětí, které Vás baví
- „Tvůj pan Smolka se mi ale líbí!“
- „Teď budeš moje matka a já tvoje dcera.
Říkej mi dcero!“
- „Můžu být tvůj manžel? Ale jako!“
- Při uklízení: „Teď si už to douklízej sama,
musím jít čurat!“
- Říkej mi paní Brebeck, Jonáš je můj
manžel!“
- V lese: „Slyšíš co to dělá ťuk, ťuk? Specht!“
- „A je to kaput! Teď mám pauze“
„Já budu taky tvoje matka! Tak
budeš mít dvě matky!“
Roztrhané nové kraťasy při lezení
na strom. Učitelka: „No nazdar, co tomu
řekne maminka, určitě mi bude
nadávat“…“ Tak až přijde, tak se
schováš!“
„Můj děda je tvůj nejlepší
kamarád“
Učitelka:„Au,nakopla jsem si
palec.“……. „Říkáš palec a držíš si
malíček!“
„Už jsi mi dlouho neřekla lásko“.

Mnohokrát děkuji za rozhovor a přeji mnoho krásných slunných dnů a zážitků v době zaslouženého
odpočinku.
Bohuslava Krupová
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva
Pro koho je dotace určena?

Na co je dotace určena?

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na
území Moravskoslezského kraje, které jsou
převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s
ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným
na otopnou soustavu a komínové těleso.

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu
stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za nový ekologický zdroj tepla,
kterým může být:

Za rodinný dům je pro účely dotace považován
také bytový dům maximálně se 3 bytovými
jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti,
která splňuje definici pro byt.

· kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze
automatický)

· kotel pouze na biomasu (automatický i s
ručním přikládáním)

· plynový kondenzační kotel
· tepelné čerpadlo
16
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Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na
„seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové
dotace - Seznam výrobků a technologií, který je
průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese
https://svt.sfzp.cz.
V případě nákupu nového kotle s ručním
přikládáním (na kusové dřevo) je povinností
žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o
objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l
vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1100 litrů u
kotle s výkonem 20 kW).
Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů
realizované v období již od 15. 7. 2015.
Nejpozději musí být výměna kotle provedena do
13. 12. 2019, do tohoto data musí být rovněž
předloženo závěrečné vyúčtování.
V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit
náklady na:
· výměnu zdroje tepla a s tím související stavební
úpravy
· novou otopnou soustavu nebo její úpravu
· akumulační nádobu, kombinovaný bojler,
zásobník TUV
· zkoušky a testy související s uvedením majetku
do stavu způsobilého k užívání – revize komínu,
kotle
· projektovou dokumentaci (není podmínkou)
Jaká je výše dotace?
Základní míra podpory - část nákladů, která bude
proplacena žadateli:
· 75 % z celkových výdajů v případě pořízení
automatického kombinovaného kotle na uhlí +
biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč
· 75 % z celkových výdajů v případě pořízení
plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95
tis. Kč
· 80 % z celkových výdajů v případě pořízení
kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním,
nejvýše však 100 tis. Kč
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· 80 % z celkových výdajů v případě pořízení
automatického kotle pouze na biomasu nebo
tepelného čerpadla, nejvýše však 120 tis. Kč
Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v
případě, že je výměna kotle realizována v
prioritní obci. V ORP Hlučín jsou všechny obce
prioritní!
Všem úspěšným žadatelům pak přispěje
Moravskoslezský kraj dalšími 7 500 Kč.
Posledním způsobem, jak snížit míru vlastních
prostředků na výměnu kotle, je případný
příspěvek obce. Seznam přispívajících obcí a
výše jejich příspěvku je uveden na adrese
http://lokalni-topeniste.msk.cz.
Jak o dotaci požádat?
Dotační program pro občany bude vyhlášen dne
29. června 2017. Žádosti budou přijímány do
vyčerpání alokace, která činí pro
Moravskoslezský kraj téměř 900 mil. Kč.
Žádost o poskytnutí dotace bude podávána
elektronicky, a to prostřednictvím webové
aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese
https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno
jedinečné registrační číslo, a to podle času
odeslání žádosti v aplikaci.
Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září 2017 v
10 hod. Od tohoto okamžiku bude možné
žádost v elektronické aplikaci odeslat.
Následně je nutné žádost vygenerovanou z
aplikace vytisknout, podepsat a tuto listinnou
podobu žádosti, včetně všech relevantních
příloh, doručit (osobně nebo poštou) na Krajský
úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do
10 pracovních dnů od elektronického podání.
Na výměnu 1 zdroje tepla je možné zaregistrovat
a podat pouze 1 žádost!

Převzato z www.lokalnitopeniste.cz
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Rekreace.
Nastává čas dovolených a prázdnin.
Rekreace je latinské slovíčko a
znamená : re-creatio, t.j. znovustvoření.
Čas k rekreaci své bytosti potřebuje
každý. Máme si odpočinout,
načerpat novou energii, dotknout se
svého lidství a připravit se na další
fungování.
Naše lidství má celou škálu oblastí,
které potřebují revizi, nové podněty
a odpočinek. To se zvládne nejlépe
ve chvílích volna, kdy vypneme své
vnitřní napětí a neklid. Potkáme sami sebe,
uspořádáme si myšlenky, všimneme si toho, co
potřebují naše vztahy.
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Přeji Vám krásné dny volna, po kterých nebudete
unavení a život Vás začne opět bavit.
Žehnám Vám
P. Václav, farář

Spolupráce s polskou Gminou Kornowac
V loňském roce naše obec oslavila 10 let
spolupráce s polskou Gminou Kornowac. A také
na počátku druhého desetiletí nezahálíme a
připravili jsme společně dva projekty. První
projekt „Spolu za zdravím“ je celoročním
projektem, který byl zahájen sportovním třídenním
pobytem v polském Ustroňu. Tento projekt dále
pokračoval společně stráveným časem při cvičení
pilates a zumby v kulturním domě v Pogrzebieni
v průběhu dubna a května. Další připravovanou
akcí je cvičení aerobiku, které proběhne v září na
stejném místě. Do tohoto projektu je zapojena i
naše tradiční akce„Vřesinsko-Hlučínská Šlápota“.
Druhým projektem, který tento rok probíhá od
června do konce roku je projekt pod názvem
„Tradice a zvyky na pohraničí“. První aktivitou
byla akce Turnaj tří konců v naší obci, kdy se při
nedělením programu uskutečnil fotbalový
miniturnaj starých pánů Vřesiny a Gminy
Kornowac. Pokračovat se bude na konci prázdnin
na velké obecní akci „Ukončení prázdnin“, která
bude také probíhat ve spolupráci s našimi

polskými partnery. V září poznáme krásy našeho
česko-polského
pohraničí
společným
autobusovým zájezdem. Na polské straně bude
projekt
navazovat
dalšími
aktivitami
v podzimních měsících.
Mimo tyto letošní projektové aktivity jsme vždy
vítáni na sportovních a kulturních akcích
organizovaných na polské straně. V poslední době
jsme společně absolvovali cyklovýlet okolo
Kornowace a velkou sportovní akcí byla
olympiáda v netradičních disciplínách. Naše
družstvo zde získalo krásné třetí místo. Škoda, že
se nenašlo dostatečné množství diváků ze strany
občanů Vřesiny, kteří by svou přítomností a svým
povzbuzováním podpořili naše zástupce.
Věřím, že i nadále bude spolupráce s polskou
stranou úspěšně pokračovat, a budou realizována
další krásná setkání. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem, kteří obětují svůj volný čas a
aktivně se zúčastní na společných česko-polských
akcích nejen aby reprezentovali obec Vřesinu, ale
hlavně se dobře pobavili a zasportovali.
Jana Teichmannová
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Činnost KRASu
KRAS je spolek rodičů školních a
předškolních dětí. V první polovině roku
jsme uspořádali pro děti následující akce:









Maškarní ples pro děti z mateřské
školy včetně tradičního pečení
koláčů
Maškarní ples pro děti ze základní
školy
Rodičovský večírek
Den dětí
Zajištění bufetu na dni rodiny pořádaném
základní školou
Zajištění bufetu na atletickém čtyřboji
pořádaném základní školou
Rozloučení s předškoláky

Maškarní plesy se konaly v místní tělocvičně
s programem Prcka Pepina, bylo zajištěno
občerstvení včetně tradičních koláčů.
Den dětí byl letos na téma Letem světem, děti
procházeli stanoviště od Afriky, přes Nepál, USA,
Rusko i Českou republiku až k Austrálii. Plnily
různé úkoly, za které dostaly odměnu.
Činnost klubu seniorů za první pololetí roku
Nový rok jsme přivítali společným setkáním 11.
1. 2017 a přípitkem s přáním všeho nejlepšího do
Nového roku. V rámci prvního našeho setkání
jsme, měli přednášku o nekalých praktikách na
seniorech, kterou nám zprostředkoval, pan Martin
Nevřela. Přednáška byla velice poučná a aktuální.
V únoru jsme si poslechli výklad o pěstování
různých plodin a výrobků z nich, o chování lidí
k přírodě v různých částech světa, kterou zajistil
pan Adrian Černík s manželkou.
V březnu jsme si připomněli Mezinárodní den žen
malou oslavou s pohoštěním, kde jsme našim
členkám rozdali pozornost v podobě květiny.
V dubnu jsme se připojili k akci „Ukliďme si

KRAS finančně podporuje mateřskou i základní
školu, hradí např. předplatné časopisu, památeční
knihy pro předškoláky a žáky 5. ročníků, finančně
přispěl na den otců nebo čarodějnický den v
družině. Nezapomněli jsme ani na pedagogy a k
jejich svátku učitelů jsme připravili malou
pozornost.
Děkujeme všem aktivním rodičům za jejich
nápady, pomoc při organizaci i realizaci akcí.
Hlavně za jejich ochotu a čas, který akcím pro děti
věnují. Velké poděkování patří i letošním
sponzorům tomboly na maškarních plesech.
Za spolek KRAS
Lucie Dvořáková
Česko“. Uklízeli jsme již v pátek 7. 4. 2017, i přes
nepřízeň počasí jsme úklid zdárně zvládli. Sešlo
se nás 11 a po úklidu jsme i povykládali a završili
práci s malým pohoštěním u paní Heleny
Stočkové. Další akcí tohoto měsíce bylo naše
společné setkání s hudbou a písničkami. Zahrát a
zazpívat jsme si mohli pohodové a lidové písně
v podání pana Radka Kupky. Všem se naše
zpívání líbilo a bylo to pěkné zpestření našich
pravidelných setkání.
Druhého a třetího května výbor seniorů uspořádal
autobusem pouť na Svatou Horu u Příbrami, kde
jsme se zúčastnili objednané mše svaté. Náš
program byl velmi bohatý. Navštívili jsme zámek
v Dobříši, prohlédli jsme si památky v Kutné
Hoře a Litomyšli. Zájezd se vydařil, počasí nám
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Zpravodaj obce Vřesina
přálo a všechna vybraná místa jsme navštívili.
Společně s našimi seniory se zúčastnili také
spoluobčané z naší a jiných vesnic. V květnu
členky klubu dostaly pozvání, od Kulturní komise
Vřesiny, na posezení s vystoupením našich dětí, u
příležitosti Dnu matek. Celý program se všem
zúčastněným seniorkám velmi líbil. Organizace,
děti i pozvaná vystoupení všechny velmi potěšila.
V červnu jsem společné setkání, uspořádali
na koupališti v Píšti, kde nás čekalo bohaté
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pohoštění v podobě uzených kolen a dobrého
piva.
Stále dodržujeme pravidelná setkání jednou za
měsíc, kde všem členům klubu podáváme
informace o chystaných akcích, jak našich, tak
obecních. Jsme velmi potěšeni, že se naši členové
na vzájemná setkání těší a rádi se jich účastní. My
se těšíme na další společné akce.
Výbor klubu seniorů

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH VE
VŘESINĚ

Děti se naučily pravidla první pomoci při
bezvědomí.

Ve sboru dobrovolných hasičů ve Vřesině máme
38 registrovaných mladých hasičů do 18 let.
Aktivně se zapojuje 32 žáků, z toho 9 chlapců a
23 děvčat. Děti se scházejí každý pátek. Kolektiv
mladých hasičů vedou Ing. Zdeňka Smolková,
Markéta Pacurová a Ondřej Koslowský. V zimě
se žáci scházeli v tělocvičně a klubovně. Od jara
se trénovalo na louce u potoka.

V březnu jsme byli na výletě v Železničním
muzeu moravskoslezském, které se nachází
v budově nádraží Ostrava-střed. Po prohlídce a
jízdě na trenažéru strojvedoucího jsme se
přemístili do OC Forum Nová Karolina. Tady se
děti občerstvily, a pak si prohlédly některá ze
stanovišť „Avegers super hrdinové“ a zasoutěžily
si.

LEDEN nacvičovali jsme vázání uzlů a
připravovali jsme se na plnění odborek
znalostí. Kreslili jsme obrázky do
soutěže Požární ochrana očima dětí.
ÚNOR plnění odborek na OÚ
v Závadě. Všechny naše zúčastněné
děti splnily odborku „Preventista“: starší žáci: Marie Mazochová, Tomáš
Groh, Jan Fojtík, Bořek Ondruch,
Tereza Halfarová, Tereza Hošková, mladší žáci: Anna Lapčíková, Eliška
Bílková, Ema Hájková, Vendula
Chroboková, Šimon Willaschek, Matěj
Pacur. Jan Duchoň, - dorost: Kateřina Hošková.
Zúčastnili jsme se mezinárodní halové soutěže
v Havířově. Po sečtení bodů ze tří disciplín se
umístili naši mladší žáci na celkovém 22. místě
(z 29) a naši starší žáci na 21. místě (z 38).
BŘEZEN žáci absolvovali zdravotnickou besedu
se zdravotní sestrou paní Janou Teichmannovou.

DUBEN třídenní výlet do Albrechtiček s exkurzí
u letištních hasičů v Mošnově, s prohlídkou
letištní
METEO
stanice
Mošnov
a věže řízení letového provozu
na letišti v Mošnově. Také jsme nevynechali naši
každoroční projížďku na motokárách.
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Začala jarní část Hlučínské ligy mládeže
v Ludgeřovicích a Hlučíně.
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mladších žáků 6. místo (z 9.), starší žáci se pro
nemoc a školní výlety nezúčastnili.
ČERVEN HLM pokračovala 11. kolem ve
Vřesině a poslední 12. kolo se konalo
v Dobroslavicích, kde byli vyhodnoceni
celkoví vítězové Hlučínské ligy mládeže
2016/2017. Mladší žáci: 1. místo SDH
Strahovice, 2. místo SDH Vřesina, 3.
místo SDH Závada (z 13). Starší žáci: 1.
místo SDH Vřesina, 2. místo SDH
Bohuslavice, 3. místo SDH Hlučín (z 13).
V sobotu 24. 6. se v Hlučíně-Rovninách
naši mladší i starší žáci zúčastnili soutěže
„O pohár starosty OSH Opava“.

KVĚTEN pokračovala HLM v Bohuslavicích a
Bobrovníkách. Do okresního kola celostátní
soutěže PLAMEN v Borové postoupila naše
družstva mladších i starších žáků. Umístění
Vážení spoluobčané, milí farníci, naši fanoušci,
holky a kluci,
další půlrok našeho života je za námi a proto bych
Vás opět chtěla informovat, co jsme za tu dobu
stihli.
Kromě vánočního koncertu
ve
vazební
věznici
v Ostravě jsme měli ještě
jeden
větší
výjezdní
koncert v Trnavě. Nebojte,
hranice
jsme
zatím
nepřekročili. Trnava je
totiž vesnička u Zlína, kde
slouží
p. Dr. Mgr. ICLic. Mariusz
Sienkowski, kterého si
mnozí
z nás
dobře
pamatují, protože ve Vřesině sloužil od roku …
do roku…. A jelikož nás dobře zná (některé přímo
od miminek, některé od minulého koncertu u něj
v Huštěnovicích) pozval nás do své nové farnosti.

Ing. Zdeňka Smolková
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Abychom zvládli vše dobře připravit a nazvučit,
odjížděli jsme ze Vřesiny již v sobotu před
koncertem. Bylo domluveno, že budeme zpívat na
obou nedělních mších svatých, abychom
navnadili potenciální posluchače. Kdo otce
Mariusze zná, ví,
že si velmi rád
z ostatních
utahuje,
takže
když nás na jedné
ze mší představil
jako „četky ze
Vřešiny“, vlastně
se tomu nikdo
nedivil.
Odpolední
koncert byl pro
nás
úžasným
zážitkem a věřím, že i pro téměř osmdesát
návštěvníků. Perličkou byla knězova žádost o
písničku ve vřesinském nářečí. Bohužel žádnou
takovou stále nikdo nesložil, takže jediná, která
přišla alespoň trochu v úvahu byla „Žádný synek
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ze Vřešiny“ a s lehkou nadsázkou lze říci, že
patřila mezi nejúspěšnější.

Všechny děti, které s námi v průvodu vyrazí,
dostanou malý dáreček.

Další naše zážitky a akce byly zpívání na mši
v Darkovicích, 1. sv, přijímání v Píšti, Den rodiny
ve Vřesině a 1.sv. přijímání ve Vřesině.

Přejeme Vám krásné prázdniny, pohodové
dovolené, spoustu příjemného sluníčka a dostatek
vláhu přinášejících dešťů.

Nyní již pro Vás a Vaše děti připravujeme
Dožínky, které se uskuteční 12.8.2017. Srdečně
Vás zveme nejen na oslavu na Výletišti, ale také
na společný průvod v maskách na téma STATEK.

Za scholu Vřesina

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s činností a
akcemi, ať už pořádaných naším TJ nebo kterých
se naše družstva zúčastnily.
Jako první akce roku 2017 nás čekal v únoru
tradiční ples. I přes menší účast, jsme se výborně
pobavili a užili si to, jak se patří. Do budoucna
bych si přál zejména účast rodičů našich
nejmenších fotbalistů. Čtvrtého února se konala
Valná hromada, jež byla letos volitelná, a byl
zvolen nový Výkonný výbor s mandátem na 4
roky v tomto složení: Antonín D., Bečica R.,
Cigán K., Chvěja M., Kocián O., Kocián V.,
Kocur R., Keller P., Mrkva L., Vilkus R.,
Villaschek M. Předsedou TJ byl znova zvolen
Mrkva Lubomír. V únoru naší další činnosti byla
bezplatná brigáda, kdy jsme ořezávali stromy ať
už z důvodu bezpečnosti, tak kvůli zastínění
umělého osvětlení. V únoru už jednotlivá
družstva začala přípravu na jarní sezónu.
4.března nás čekala další brigáda, kdy se měnily
poškozené lavičky, vyhrabával trávník a hnojil po
zimě aby byl na jarní sezónu v dobré kondici.
11.března jsme pokračovali další brigádou
natíráním laviček a úpravou záchytných sítí.
26.března čekalo naše muže první jarní utkání a to
hned derby s Bělou. Naše družstvo zvítězilo 6:2.
Další týden nás čekal výjezd do Pusté Polomi, kde
jsme zvítězili 2:0. Třetí utkání na jaře nás doma
čekala Slavia Opava, kdy jsme po trošku
neslaném a nemastném výkonu prohráli 0:1.

Bohuslava Krupová

V tomto kole se zapojil do jarních soutěžních
utkání náš dorost a doma prohrál s Hatí 1:2.
Další kolo a to 16.4. naše dorostence čekali doma
Vávrovice a to po vedení v prvním poločase 2:1,
nakonec prohráli 4:2. Naši muži v tomto termínu
vyjeli na dálkovou štreku do Budišova nad
Budišovkou, kde po zlepšeném výkonu zvítězili
2:1. Na další zápas z důvodu špatného počasí
jsme si museli počkat a proto jsme hráli až 8.5.
doma se Stěbořicemi s tímto kvalitním soupeřem
jsme remizovali 2:2. Další zápas nás čekal
v neděli 14.5. doma, kdy jsme se v závěru
protrápili k vítězství nad Vávrovicemi 3:1. Dorost
zajížděl do sousedních Bohuslavic, kde prohrál
8:0. Další víkend 21.5. nás čekal momentální lídr
tabulky Malé Hoštice, kde jsme prohráli po
solidním výkonu 2:1, škoda, ale hraje se na góly.
Ještě v sobotu náš dorost hrál ve Slavkově, kde
prohrál 6:1.
Samozřejmě činnost našeho TJ není jenom na poli
sportovním, ale spočívá i v údržbě a zvelebování
areálu. Na začátku května započaly práce ve
výstavbě přístřešku u vstupu do areálu, tak
rozšíření přístřešku na grilování a opékání a také
jsme se pustili do rozšíření dlažby vedle pergoly.
Hlavně musím vyzdvihnout Reného Vilkuse alias
Rejžu, který si to vzal za své. V sobotu 27.5. jsme
udělali větší brigádu, kde se udělalo kus práce na
věcech, které jsem již prezentoval. Velký dík
všem, kdo přišel pomoct ve svém volném čase,
což už se tak v dnešní době moc nenosí.
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V sobotu se také konal Den rodiny, kde měli
stánky s občerstvením naši volejbalisté a mladí
fotbalisté. Teď se vraťme na náš fotbal v neděli
28.5. hostili naši muži družstvo z Litultovic a
zvítězili 3:2. Naší dorostenci hostili Háj a prohráli
2:7. Poslední květnový den zajíždělo mužstvo
mužů do dalekých Jakartovic a zde prohrálo 3:0
z důvodu mnoho neproměněných šancí. V sobotu
3.6. hostovalo naše mužstvo v Kobeřicích a
vyhrálo s místní rezervou 0:2. V neděli naši
dorostenci hostovali v dalekých Zlatníkách a
prohráli 12:3.
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V pondělí se nám na nesportovním poli podařilo
zafinišovat s chodníkem vedle pergoly. Všem kdo
přišel velké díky. V úterý pokračoval naším
mužům tzv. „anglický týden“ a na našem hřišti je
čekal jeden z adeptů na postup, a to Hradec nad
Moravicí a naši muži zvítězili 5:4. V neděli 11.6.
naše mužstvo zajelo do Hněvošic a prohrálo 5:2.
V neděli 18.6. nás doma čekal poslední soupeř
této jarní sezóny a to Hlavnice a naši borci
zvítězili 4:1. Také náš dorost čekal poslední zápas
sezóny a zvítězili s Malými Hošticemi 3:2.

Družstvo mužů skončilo
v sezóně 2016-2017 na 5. místě
se 44 body v okresním přeboru

.

Dorost se umístil v této sezóně v okresním přeboru
na 8. místě s 12 body.

Poslední červnový víkend nás čekala tradiční
sportovní slavnost „Turnaj tří konců“, ale o tom
vás budeme informovat až v dalším čísle
zpravodaje. Ještě mi dovolte, abych poděkoval
všem hráčům, trenérům a lidem, kteří nám
pomáhají a věnují svůj volný čas ve prospěch

sportu a dalších činností našeho TJ Vřesina a
v neposlední řadě velké díky Vedení obce
Vřesina.
S přáním hodně zdraví za TJ Vřesina
předseda Mrkva Lubomír
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MEXICO HAJDUK KOREA POŘADÍ
MEXICO

X

2:0

1:3

2

HAJDUK

0:2

X

1:3

3

KOREA

3:1

3:1

X

1

Za všechny, kdo napsali své články, věřím, že
se Vám dobře četly, že Vás zaujaly a za půl
roku se na další Zpravodaj obce Vřesina budete
znovu těšit.
Děkuji Všem fotografům za jejich tvůrčí činnost
a možnost použití jejich fotografií.
Přeji Vám krásné dovolené, pohodové léto a ať
se všem vše daří.
Bohuslava Krupová
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