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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám s končícím volebním obdobím předložil krátké hodnocení. Obecní
zastupitelstvo (ve složení dle tabulky níže) se sešlo celkem 19x. Po velmi složitých
povolebních jednáních v r. 2006 došlo s podporou 10 mandátů ke zvolení rady obce ve
složení: Ing. Jaroslav Smolka, Ing. Petr Rončka, Stanislav Boček, Pavel Keller a Karel
Smolka.
Rada se sešla k dnešnímu dni 105x. Zpočátku jsme se potýkali s nezkušeností, byli jsme
nuceni řešit akutní problémy. Postupně v jednání začala převažovat koncepčnost. Jedním z
nejdůležitějších rozhodnutí bylo nechat vypracovat Strategický plán rozvoje obce na roky
2008 – 2018, který byl schválen ZO v polovině r. 2008. Na tomto plánu jste se významně
podíleli Vy – spoluobčané. V příštím roce bude vhodné tento Strategický plán aktualizovat.
Důraz byl a je kladen na maximální využití všech dostupných dotací při současně udržitelném
rozvoji. V praxi to znamená, že jsme nechali vypracovat takové projekty, které mají přínos
pro co nejširší cílovou skupinu obyvatel a současně minimální provozní náklady. Příkladem je
přepracování projektové dokumentace Multifunkčního domu, kdy z projektu ubylo 4.NP nad
novým sálem, změnila se dispozice 1.PP a podstatně se zvětšila kuchyňka. Dalším je
projektová dokumentace nové tělocvičny jako součást areálu školy a to tak, aby kromě
sportovní funkce plnila roli společenskou – tj. aby bylo i místo pro diváky při školních
akademiích apod. Na tyto akce sice byly dotace na vypracování projektové dokumentace,
bohužel opakovaně neúspěšné byly žádosti o dotaci na realizaci. Podobný osud má projektová
dokumentace na úpravu areálu Dařance – vybudovat přírodní koupaliště bez chemie, bez
plavčíka a vstupného (vybírání vstupného a plavčík by bylo dražší než kolik by se vybralo)
s celoročním využitím. Nejzdařilejším projektem tak vychází Rekonstrukce sportovního
areálu. Každý projekt má tzv. způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Ty nezpůsobilé hradí v plné
výši investor, způsobilé výdaje byly z 92,5% podpořeny z Evropských Strukturálních Fondů
prostřednictvím Regionálního Operačního Programu. Podíl investora byl z celkových nákladů
cca 11,5 mil. Kč přibližně 2,5 mil. Kč. Shrnuto – dá se říci, že obec za 2,5 mil. Kč
zrekonstruovala sportovní areál v hodnotě 11,5 mil. Kč. Pro srovnání obec investovala v r.
2006 cca 3 mil. Kč do nástavby OÚ z vlastních peněz a výsledkem je nová střecha a zatím
holé zdi 4.NP). Kromě podílu obce se velmi aktivně na úspěšné rekonstrukci sportovního
areálu podílela TJ tisícemi odpracovaných hodin zdarma. Dovolím si proto šíření pomluv a lží
některými občany (i z řad zastupitelů) nazvat chorobnou nehoráznosti.
Výčet dalších hlavních akcí je v přehledu uveden níže. Velkou snahou bylo a je zkulturnit
střed obce. Začalo to přebudováním návsi z původně nefunkčně oplocené požární nádrže na
důstojnou náves (Kampel). Nejviditelnější změny doznala louka mezi školou a obecním
úřadem přebudováním na ojedinělé dětské hřiště s labyrintem. Úpravu doznala orelská louka.
(Místo původně bezúplatného převodu Orla Vřesina ji po zásahu místostarosty Orla obec
vykoupila za 859 tisíc Kč.) Změnu doznala škola – v r. 2007 výměna oken a dveří, v r. 2008
zateplení a výměna topení, v r. 2009 mateřská školka rekonstruovala soc. zařízení. Na návrhu
konečné podoby interiéru se podíleli koncoví uživatelé – ti, kteří tam jsou jako doma.
Současně došlo ke zklidnění dopravy v prostoru mezi školou a obchodem a došlo k
rekonstrukci dopravního značení v celé obci. Letos bude dokončena rekonstrukce veřejného
osvětlení a hlavního chodníku na hřbitově. Taktéž za pomoci dotace se podařilo obnovit polní
cestu s novou alejí ovocných stromů.
Rada přehodnotila způsob opravy některých komunikací, na které již byl zpracován projekt.
V roce 2007 ulice V Úvoze za cca 750 tis. Kč (místo původních 2,4 mil. Kč vč. splaškové
kanalizace), v roce 2008 ul. Stavbařů za cca 470 tis. Kč (místo původních 3,5 mil. Kč vč.
splaškové kanalizace). V loňském roce byla zrekonstruována autobusová zastávka směr Píšť
(za dotované ceny s darováním pozemku pod zastávkou a okolí – 234 m2). Pro příští rok bude
projekt na opravu komunikací U Sadu (vč. odvodnění), ul. Větrná, Ovocná (vč. rozšíření za p.
Válkem) a nový chodník před školou a přes orelskou louku.
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V závěrečné fázi je přijetí nového územního plánu – podařilo se vyúčtovat dotaci 558 tis. Kč.
Z dotace se podařilo zřídit pracoviště Czech Point, kde si může kdokoliv vyřídit záležitosti, za
kterými by jinak musel cestovat na jiné úřady. Současně je možno pořídit barevné kopie (i
oboustranné) do velikosti formátu A3.
V rámci Sdružení Obcí Mikroregionu Hlučínska se v naší obci dařilo udržet nejnižší
nezaměstnanost. Přispělo k tomu zaměstnání registrovaným nezaměstnaných za významné
finanční podpory z úřadu práce. Obec má podstatně více zelených ploch na údržbu a díky
pracovníkům veřejně prospěšných prací se je, myslím, daří udržovat vzhledné.
Na samotný obsáhlý zpravodaj by bylo pojednání o činnosti kulturní komise. Vše začalo
správným „tipem“ rady obce na toho pravého člověka – Jany Teichmannové a ponechání
„volné ruky“ při výběru dalších správných členů. Výsledkem je bohatá činnost, kterou by se
mohlo chlubit i 15 tisícové město. Kromě zachování „návštěv“ jubilantů se velmi zvedla
úroveň jiných tradic a hlavně zavedení tradic nových – novoroční koncerty, ukončení
prázdnin, Hlučínsko-Vřesinská šlápota, Štěpánské koledování. K tomu jednorázové akce –
zájezdy do sklípků, na divadelní představení, jedinečné výstavy (TUTANCHAMÓN) apod.
Omlouvám se za „apod.“, ale rozsah tohoto zpravodaje by byl neúměrný. Za tuto bohatou
činnost členkám kulturní komise děkuji a nejvíce p. Janě Teichmannové. Těší mě, že na
zajištění takových akcí se podílí široký okruh lidí, většinou organizovaných v zájmových
složkách. Příkladem bylo loňské otevření dětského hřiště a letošní oslava 740 let první
písemné zmínky o obci. Při této příležitosti byla vydána kniha o historii Vřesiny nákladem
500 ks autorů Viléma a Magdy Plačkových. Nádhernými fotografiemi knihu obohatila paní
Magdaléna Smolková z Píště. Významný podíl na knize měla kronikářka obce p. Jana
Obrusníková a Vy – občané, kteří jste poskytli historické materiály – fotografie. Všem patří
velký dík.
Děkuji také lidem v aktivních složkách za nezištnou činnost, zejména za tu ve prospěch Vás a
hlavně ve prospěch dětí a mládeže. Děkuji lidem i v neformálních sdruženích – Klub seniorů,
chrámový sbor. Ten nás obohatil o 3 CD, jedno hezčí než druhé.
Naše obec je členem několika sdružení, nejbližší nám je Sdružení Obcí Mikroregionu
Hlučínska. Pestřejší činnost je v širším společenství (celkem 31 obcí) Sdružení Obcí
Hlučínska. Pod vedením předsedy SOH Mgr. Herberta Pavery se činnost a spolupráce
podstatně prohloubila a nabyla hmatatelné podoby. Byly vydány 3 CD s písněmi Hlučínska,
zhotovena vlajka SOH. Poznal jsem za tu dobu spoustu skvělých lidí. Naše obec patřila mezi
ty aktivnější – podíleli jsme se na společenských akcích např. Festival kultury Hlučínska,
přehlídka chrámových sborů … Za to patří velký dík všem účastníkům – seniorkám,
včelařům, řezbářům, výšivkářkám, kovářům, chrámovému sboru. Všichni naši obec vzorně
reprezentovali. Na akcích SOH i mimo ně měli nemalý podíl naši partneři z družební Gminy
Kornowac. 20. prosince si připomeneme 5ti-leté trvání spolupráce. Děkuji našim partnerům
v Polsku za chvíle při společných akcích.
Děkuji zaměstnancům obce, jak těm krátkodobě zaměstnaným (za 4 roky se jich vystřídalo
mnoho), tak těm dlouhodobě zaměstnaným, zejména pracovnicím zařazeným do obecního
úřadu, jimž za 4 roky přes značnou elektronizaci přibylo papírování. Na jejich profesionalitu a
vstřícný přístup k Vám se dá spolehnout.
Děkuji všem zastupitelům a členům výboru jak finančního tak kontrolního. Potěšilo mě, že při
jednáních obecního zastupitelstva převládala věcná rovina a zastupitelé přistupovali
k problematice individuálně. Zamrzí akorát opakované podání trestního oznámení členem
zastupitelstva na záležitosti, které byly dávno předtím podrobeny kontrole k tomu
kompetentními orgány. Jsme ale v demokracii a každý si může podávat trestní oznámení,
zejména když ho to nic nestojí. Finanční výbor za 4 roky vypracoval 4 řádné zprávy, kontrolní
výbor do června 2008 vypracoval 1 řádnou zprávu, po zvolení nového předsedy kontrolního
výboru v červnu 2008 bylo 5 zpráv.
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Děkuji všem radním a zejména místostarostovi Ing. Petru Rončkovi. Od počátku panovala
mezi všemi radními přátelská atmosféra. I názorově jsme si blízcí. Samozřejmě se vyskytly i
rozdílné pohledy na některé záležitosti. Vždy jsme ale došli k řešení. Nebyly mezi námi
třenice, vždy jsme táhli za jeden provaz. Zda to bylo znát, zda se něco změnilo proti
přecházejícím létům, byste měli zhodnotit Vy – občané. Jedním z prvních úkolů bylo zvýšit
informovanost, proto jsme nechali přepracovat obecní internetové stránky tak, aby byly živé,
neustále aktuální a přinášely užitečné informace. Usnesení obecního zastupitelstva bylo
přístupné na internetu hned následující den po jednání. Při této příležitosti děkuji Miroslavovi
Šandalovi (z Veverkovce) a dalším přispěvatelům za pořizování záznamů z akcí na WEB
stránky. Je vždy znatelné na zvýšené návštěvnosti stránek, když přibude nová upoutávka na
akci nebo když se rozšíří fotogalerie či sekce video.
Děkuji paní ředitelce školy, všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy,
školky a družiny za výborný přístup ke školní, předškolní i mimoškolní výchově. Také děkuji
duchovnímu správci za velmi vstřícné jednání.
Děkuji všem sponzorům za jejich podporu a přízeň při zvelebování obce, kulturních a
společenských akcích.
Děkuji také své rodině, kde jsem vždy našel to správné zázemí. Celá rodina snáší ztrátu
soukromí.
Zejména ale děkuji Vám – občanům za projevenou důvěru a přízeň, za podnětné nápady,
připomínky i kritiku. Nebyly vyhozeny ani anonymní dopisy. (Pisatel mohl využít schránky
naproti schodům vedle pošty a ušetřit tak desetikoruny za známky.) Pokaždé mě mrzí a trápí,
když Vám nemohlo být přes veškerou snahu z jakýchkoliv důvodů vyhověno. Vždy jsem se
snažil jednat nestranně, čestně, upřímně, uvažovat selským rozumem. Nejvíce mě proto mrzí,
když jsem byl nucen vydat rozhodnutí, které je v rozporu s mým vnitřním přesvědčením.
Dodržovat zákony je ale mou povinností.
Volby jsou před námi. Volte. Volte svědomitě dle Vašeho přesvědčení. Hlavně volte. Zvolte
15 nejlepších kandidátů z 60 možných bez ohledu na to, na kterém místě jsou v kandidátce
volebních stran. Buďte nároční při výběru. Ohlédněte se za minulostí každého kandidáta, jak
se zapojil do činnosti ve prospěch obce, spolků, ve prospěch mládeže. Být členem
zastupitelstva není ani za odměnu a zásluhy, ani čestná výstavní funkce.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem hodně štěstí, pevné zdraví, mnoho spokojenosti, lásky, pohody, osobních i
pracovních úspěchů. Přeji Vám, aby Váš život byl plnohodnotný a šťastný.
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce
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Složení obecního zastupitelstva
Jméno zastupitele

Neúčast

Stanislav Boček

1

Ing. František Císař

5

Ing. Vilém Hluchník

1

Pavel Keller

0

Ing. Josef Kotula

0

Ing. Jaroslav Obrusník

6

Pavel Pašek

6

Ing. Petr Rončka

1

Ing. Jaroslav Smolka

0

Karel Smolka

1

Ing. Milan Srb

9

Silvie Šremerová

5

Jana Teichmannová

2

Karin Thielová

3

Bc. Hana Willaschková

1

Přehled získaných dotací:
Dotace 2007
Výměna oken ZŠ
Projektová dok. „Tělocvična a oprava školy Vřesina“
Projektová dok. „Multifunkční dům Vřesina“
Výstavba dětského hřiště 1. etapa
Obnova polní cesty
Neinvestiční dotace ze SR- úřad práce
Neinvestiční dotace od kraje – SDH
Celkem získané dotace
Dotace 2008
Projektová dokumentace-koupaliště
Neinvestiční dotace od kraje – SDH
- ZŠ
Neinvestiční dotace ze SR-úřad práce
Dotace celkem
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300.000,-Kč
300.000,-Kč
250.000,-Kč
200.000,-Kč
232.635,-Kč
301.290,-Kč
3.400,-Kč
1.587.325,-Kč

300.000,-Kč
17.400,-Kč
58.000,-Kč
541.372,-Kč
916.772,-Kč
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Dotace 2009
Neivestiční dotace ze SR- Czechpoint
Úřad práce
Neinvestiční dotace od kraje – SDH
Rekonstukce soc. zařízení MŠ
Dopravní značení v obci
Rek. sport. areálu, ROP
Úspora energie ZŠ
Dětské hřiště – dar
Dotace celkem

73.816,-Kč
461.679,-Kč
40.500,-Kč
400.000,-Kč
350.000,-Kč
2.482.575,-Kč
1.138.474,-Kč
900.000,-Kč
5.847.044,-Kč

Dotace 2010
Neinvestiční dotace ze SR – úřad práce (1.-8.měsíc)
Neinvestiční dotace od kraje – SDH
Rek. sport. areálu, ROP
Územní plán- Ministerstvo pro místní rozvoj
Veřejné osvětlení – dotace od kraje
Dotace celkem

379.682,-Kč
8.800,-Kč
4.154.005,-Kč
558.110,-Kč
600.000,-Kč
5.700.597,-Kč

Přislíbené dotace
Hřbitov – MAS Hlučínsko
Rek. sport. areálu, ROP

Poskytnuté dotace obcí
Český svaz chovatelů
Český svaz včelařů
Myslivecké sdružení Bor
Klub rodičů a sponzorů
Římskokatolická farnost
Tělovýchovná jednota
JUNÁK, oddíl Vřesina
Klub seniorů
Charita Hlučín
SDH
Celkem

585.000,-Kč
cca 2.200.000,-Kč

2007
3.000
5.000
12.000
7.000
100.000
40.000
7.000
12.000
12.280
10.000
208.280

2008
3.000
5.000
12.000
7.000
100.000
35.000
7.000
17.000
7.910
15.000
208.910

2009
3.000
5.000
12.000
7.000
119.000
70.000
7.000
12.000
4.680
10.000
249.680

2010
celkem
3.000
12.000
5.000
20.000
12.000
48.000
7.000
28.000
300.000
619.000
70.000
215.000
7.000
28.000
15.000
56.000
10.000
34.870
10.000
45.000
439.000 1.105.870

Přehled hlavních výdajů
Rok 2007
Náklady na investiční akce:
Výměna oken ZŠ – celkové náklady
Energetický audit ZŠ
Studie dětského hřiště
Výsadba alejí-obnova polních cest
Úprava prostoru Na Návsi
Nabytí komunikace U koupaliště
Rozšíření veřejného osvětlení
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758.620,-Kč
30.000,-Kč
43.078,-Kč
299.000,-Kč
248.000,-Kč
119.000,-Kč
141.800,-Kč
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Náklady na opravy:
Oprava ulice V Úvoze
Opravy dalších komunikací
Podbití střechy obecního úřadu
Manipulační řád suché retenční nádrže
Úprava topení budovy na koupališti
Doplatek Radekov – budova obecního úřadu
Opravy a úpravy veřejného osvětlení

744.977,-Kč
241.622,-Kč
105.375,-Kč
26.180,-Kč
47.703,-Kč
305.460,-Kč
47.000,-Kč

Další výdaje:
Dopravní obslužnost
Elektrická energie – veřejné osvětlení
Náklady na provoz knihovny
Pořízení 8 ks odpadkových košů
Nákup mulčovače
Odvoz odpadů OZO Ostrava
Příspěvek (dotace) Základní škole

143.735,-Kč
130.624,-Kč
53.000,-Kč
34.080,-Kč
68.901,-Kč
615.000,-Kč
1.000.000,-Kč

Rok 2008
Náklady na investiční akce:
Projektová dok. – tělocvična a oprava ZŠ
Projektová dok. – Multifunkční dům
Žádost o dotaci-Multifunkční dům
Rekonstrukce sport. areálu
Zateplení ZŠ
Dětské hřiště-montáž her. prvků
proj. dokumentace
Rozšíření hřbitova – proj. dokumentace
Rozhlasová ústředna
Nákup pozemků

789.000,-Kč
521.000,-Kč
40.000,-Kč
357.500,-Kč
3.129.165,-Kč
53.323,-Kč
53.669,-Kč
77.767,-Kč
154.408,-Kč
958.720,-Kč

Náklady na opravy:
Opravy komunikací (z toho ul. Stavbařů 470.300,-Kč)
926.625,-Kč
247.990,-Kč
Opravy a udržování – TJ, koupaliště
Opravy VO (sněhové vločky- 44.100,-Kč)
83.854,-Kč
Zahradně arch.úpravy-Kampel
73.934,-Kč
Další výdaje:
Dopravní obslužnost
148.192,-Kč
Elektrická energie VO
148.648,-Kč
Náklady na provoz knihovny
79.918,-Kč
Odvoz odpadů OZO
590.361,-Kč
Nákup zahradní techniky, elektrocentrály
176.310,-Kč
Nákup vitrín
95.622,-Kč
Příspěvek na dojížděnící žáky a stravné
337.500,-Kč
Příspěvek (dotace) ZŠ
1.000.000,-Kč
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Rok 2009
Náklady na investiční akce:
Projektová dokumentace-koupaliště
Rekonstrukce autobusové zastávky
Dopravní značení
Sociální zařízení MŠ
Dětské hřiště
Rekonstrukce sport. areálu
Náklady na opravy:
Opravy komunikací
Opravy a udržování – kanalizace
Opravy a udržování TJ, koupaliště
Opravy VO
Rozvaděče VO
Pasport-kanalizace, komunikace, rozbor odp.vod
Další výdaje:
Dopravní obslužnost
Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpadů OZO
Vzhled obce a veřej.zeleň-terén.úpravy, sečení
Nákup traktorové sekačky
Příspěvek na dojíždějící žáky a stravné
Příspěvek (dotace) ZŠ

Rok 2010 (1.-8. měsíc)
Náklady na investiční akce:
Klidová zóna-hřiště
Rekonstrukce hřbitova
Veřejné osvětlení
Dětské hřiště
Rekonstrukce sport. areálu

605.035,-Kč
149.200,-Kč
471.079,-Kč
812.500,-Kč
1.519.166,-Kč
5.210.308,-Kč
143.664,-Kč
103.487,-Kč
101.070,-Kč
28.628,-Kč
47.350,-Kč
276.310,-Kč
158.565,-Kč
165.760,-Kč
78.492,-Kč
653.063,-Kč
133.981,-Kč
95.000,-Kč
340.402,-Kč
1.000.000,-Kč

53.550,-Kč
51.650,-Kč
14.000,-Kč
403.533,-Kč
5.817.260,-Kč

Náklady na opravy:
Opravy komunikací
Opravy a udržování – kanalizace
Opravy a udržování TJ, koupaliště
Opravy VO

188.772,-Kč
7.650,-Kč
183.976,-Kč
14.580,-Kč

Další výdaje:
Dopravní obslužnost
Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpadů OZO
Vzhled obce a veřej.zeleň-terén.úpravy, sečení
Příspěvek na dojíždějící žáky a stravné
Příspěvek (dotace) ZŠ

118.923,-Kč
125.520,-Kč
59.392,-Kč
73.810,-Kč
96.871,-Kč
246.055,-Kč
600.000,-Kč

Zpravodaj obce Vřesina
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