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Vážení spoluobčané,
věřím, že si všichni užíváte klidný adventní čas
a již očekáváte nové číslo našeho obecního
zpravodaje.
Připravili jej pro Vás stejní dopisovatelé jako vždy
a pevně doufám, že na dalším čísle už budou
pracovat další, noví členové redakční rady.
Přeji Vám příjemné čtení a krásný zbytek adventu.
Za celý tým zpravodaje
Bohuslava Krupová
Milí spoluobčané,
konec roku bývá většinou čas bilancování
a přemítání nad vším, co se nám během
uplynulého roku stalo. Prožili jsme rok oslav
stoletého výročí vzniku republiky a každý z nás
si jej mohl oslavit, jak chtěl. Někdo slavil více,
někdo méně, někdo teprve slavit bude. Každý dle
své libosti.
Na podzim po volebním klání se v naší obci
po dvanácti letech udála změna ve vedení obce.
Do zastupitelstva obce se dostalo mnoho
nováčků. Někteří možná čekali, že po nástupu
nového vedení se vše v obci převrátí vzhůru
nohama. Takhle to ale není. Nechceme udělat
za vším tlustou čáru, ale naopak chceme v práci
navázat a pokračovat. Seznamujeme se do
základů se všemi skutečnostmi, připravujeme
nové projekty, pracujeme na žádostech o dotace,
zvažujeme, co je pro obec nejlepší a jak
pokračovat v projektech, které jsou v běhu.
Bolestí dneška je, že lidé velmi často vnímají
pouze stinné stránky činnosti druhých. Na to

dobré, co udělali se totiž rádo zapomíná
a vytahují se pouze chyby. Jsme lidé a chybám
se nevyhneme. Ale bylo by velmi přínosné pro
nás všechny, kdybychom se naučili více chválit
než kritizovat. Vnímat práci druhých v dobrém,
i když se nám některé věci nelíbí a sami bychom
je udělali jinak.
Proto si dovolím velmi poděkovat bývalému
vedení obce, radním, zastupitelům, členům všech
komisí za jejich práci, nápady, za spoustu času,
který nám všem věnovali při své činnosti.
Přijměte prosím toto poděkování od všech
občanů Vřesiny a věřte, že si Vaší práce vážíme.
Zároveň bych chtěla požádat Vás milí
spoluobčané – mluvte s námi o tom, co Vás
trápí. Přijďte nám říci, jaký je Váš názor na
připravované akce, nebojte se ozvat. Velmi rádi
Vás vyslechneme. Ať už na zasedání rady obce,
zastupitelstva obce nebo přijďte za mnou osobně.
Vy jste nás volili. Vy jste pro nás důležití.
Žijeme tady společně. Váš názor je pro nás velmi
podstatný.
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Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků,
odpočinek s nejbližšími, spoustu rodinné
a osobní pohody, mnoho lásky, zdraví a Božího
požehnání v roce příštím, více veselých zážitků,

důvodů k radosti a úsměvu, příležitosti
k pochvalám a mnoho dobrých informací.
Bohuslava Krupová
starostka obce

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás seznámit s činností TJ Vřesina za
druhé pololetí právě teď končícího roku 2018.
V červnu jsme pořádali tradiční sportovní
slavnost se sobotním „Turnajem 3.konců“
k tomu jenom pro osvěžení paměti zvítězila po
druhé za sebou Korea. Hajduk skončil druhý
a Mexiko třetí. Počasí nám sice o tomto víkendu
neukázalo svou letní tvář, ale kdo se zastavil
mohl se v sobotu pobavit s kapelou Coverband
a v neděli byly ukázky a kapela Metamorfóza,
bohužel díky počasí jsme nemohli využít
všechny atrakce pro děti.
První červencový svátek jsme udělali brigádu
na zaštěrkování hřiště a natírání pergoly, všem
velké díky, hlavně panu Janu Stoškovi, který
poskytl traktor s rozmetadlem. Letní příprava
našich mužů začala 10.července a 1.přípravný
zápas hráli naši muži s Ludgeřovicemi doma
a prohráli 3:5. V úterý 24. července jsme hráli
další přípravný zápas doma se Strahovicemi
a vyhráli jsme 6:1. V sobotu 28.7. se uskutečnil
pohárový zápas, kdy jsme se utkali
s Darkovicemi,
které
jsou
pravidelným
účastníkem I.B a zápas skončil 3:3 a pak
následovaly penalty, kde jsme prohráli 3:5 a tím
do dalšího kola postoupil náš soupeř. V sobotu
4. srpna jsme pořádali 70.výročí založení TJ.
Akce začala už dopoledne turnajem žáků,
kterého se zúčastnili 2 družstva Vřesiny,
Štěpánkovice, Skřipov a Komárov. Turnaj
se všem zúčastněným moc líbil. Ve 14:00 hodin
začalo vzpomínkové setkání starších hráčů, členů
TJ, přišli i zástupci sousedních TJ a to
z Darkoviček,
Darkovic
a
Šilheřovic.
V zastoupení se dostavil předseda RS ČUS,
a v neposlední řadě starosta p. Smolka J.,
místostarosta Rončka P. a člen rady p. Konečný
A. Zavzpomínali jsme i na zemřelé hráče a členy
TJ. V pět hodin odpoledne začal zápas mužů

s polským družstvem Gmina Kornowac.
Přátelský zápas skončil vítězstvím našich 7:4.
Po zápase, začala volná zábava. V neděli
12. srpna nás čekal první mistrovský zápas doma
s Březovou, i když bylo očekávání velké, naši
muži remizovali jen 1:1. V sobotu 18. srpna
zajížděl náš mančaft k utkání se Slavii Opava,
kde po dobrém výkonu v okleštěné sestavě
zvítězil 1:2. Další sobotu naši muži zajížděli
k dalšímu venkovnímu zápasu do Stěbořic, kde
vyválčil znova v omezené sestavě remízu 0:0.
První zářijový víkend začal domácím sobotním
zápasem dorostu, kdy náš dorost prohrál
s Raduni „B“ 1:7. V neděli nastoupili naši proti
Dobroslavicím a dali jim kanára, to je,
že zvítězili 6:0. K dalšímu utkání odjel náš
mančaft na jedno nejvýše položené hřiště
s umělým trávníkem v našem okrese, a to
v Těškovicích, kde po bohatém zápase na góly
remizoval 4:4. Náš dorost hrál v daleké Studénce
a prohrál 5:0. V sobotu 15. září hostil náš dorost
Stěbořice a prohrál 1:6. V neděli naše muže
čekala Štítina a houževnatého soupeře naši muži
udolali 3:2. V neděli 23. září naši muži odjížděli
k zápasu do Služovic, kde prohráli 2:1. Náš
dorost dohrával zápas 28. září v Oticích, kde
prohrál 14:0. V sobotu hrál svůj domácí zápas
s V. Hošticemi a prohrál 1:3. Poslední zářijovou
neděli odčinil minulou porážku a zvítězil 3:1
s Hlavnicí.
V sobotu 6. října končil v našem areálu 12.ročník
Hlučínsko-Vřesinské šlápoty, myslím si,
že společně s kul. komisí jsme úspěšně zhostili
pořadatelství cíle tohoto pochodu. V neděli čekal
naše muže zápas v Litultovicích, kde prohráli
v okleštěné sestavě 4:2. V sobotu 13. října náš
dorost hrál poslední podzimní domácí zápas
s Pustou Polomi a nešťastně prohrál 3:4. Naši
muži hostili Kobeřickou rezervu a neslaným
nemastným výkonem prohráli 0:2. V sobotu
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26. října zajížděl náš dorost k poslednímu
podzimnímu utkání do Jakartovic, kde prohrál
10:5. V neděli naši muži zajížděli po 26.letech
k sousedskému derby s Píšti a prohrál po málo
bojovném výkonu 6:5. Poslední říjnovou neděli
naši muži doma hostili Jakartovice a konečně
zabrali a zvítězili 5:0, diváci, kteří nezlomili nad
naším mužstvem hůl, nelitovali a viděli pěkný
„mač“. K poslednímu zápasu podzimu, zajížděl
náš mančaft do Vávrovic, kde potvrdil svou
formu z minulého zápasu a zvítězil 0:4, a teď si
postesknu,
škoda
jen
„Jánošíkovských
počinů“
v některých zápasech, pro mladší
generaci bohatým bral, chudým
rozdával.
Třetího listopadu pořádali naši
trenéři žáků společně s rodiči
ukončení podzimní sezóny, i když
jim počasí moc nepřálo, děti i
jejich rodiče se bavili. Velké díky
trenérům za uspořádání této akce.
V sobotu 10. listopadu jsme
pořádali brigádu na zazimování
hřiště, nesešlo se nás mnoho, ale
udělali jsme, co jsme potřebovali
udělat, takže všem velké díky.
Je třeba zhodnotit podzimní část žákovské
sezóny. Mladší žáci se připravují pod vedením
trenérů Břetislava Balarina a Vítězslava Čecha.
Tréninky probíhají dvakrát týdně a letos jsou
přihlášení v soutěži Mladší žáci 5+1 sk. A.
Momentálně se pohybují na děleném 4. místě za
2 výhry, 1 remízu a 3 prohry. Druhý žákovský
tým mladší přípravky pod vedením trenérů
Lukáše Plačka a Davida Antonína jsou přihlášení
do soutěže. Mladší přípravka sk.A. V této
kategorii se body nepočítají do tabulky, ale
odehráli jsme 7 utkání a z toho jsme 3 zápasy
vyhráli (Mokré Lazce, Bolatice a Kobeřice ,,B"),
1 remizovali (Štepankovice) a 3 prohráli (Hlučin,
Kobeřice a Dolní Benešov). V této kategorii
pracujeme se 17 klukama, kteří navštěvují
mateřskou školu a 7 kluku 1, 2 a 3 třídu. Tímto
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chci poděkovat klukům za skvělou reprezentací
Tj Vřesina a taky obci Vřesina. Velký dík patří
také rodičům za morální podporu hojnou účast
při zápasech tak při tréninku. V zimní přestávce
se budeme připravovat v tělocvičně v Pišti
a doufáme, že příští rok už v naší nové
tělocvičně. Pro kluky se připravují zimní turnaje
a další kulturní akce např. Mikuláš, ukončení půl
sezóny, atd. Na závěr bych rád poděkoval
trenérům za skvělou práci a popřál jím hodně
radostí.

Nábor nových kluků a holek probíhá celý rok.
Bližší informace u trenéra Lukáše Plačka tel.
777 188 826.
Trenéři mládeže (přípravky a žáků), ještě
připravili s rodiči 7. prosince mikulášskou
nadílku na hřišti a na Silvestra na nás čeká
rozloučení se starým rokem „Silvestrovský
fotbálek“, na který jste všichni zváni.
Na závěr bych chtěl všem popřát hodně zdraví,
štěstí a božího požehnání do celého roku 2019,
a taky výbornou spolupráci s novým vedením
naší obce, takže všechno nejlepší.
Za TJ Vřesina předseda
Mrkva Lubomír

3

Zpravodaj obce Vřesina
Nebe na zemi, peklo na půdě a uprchlá koza
Letos, stejně jako každým rokem, jsme mohli
býti svědky nevšedních adventních trhů, které
uspořádala základní a mateřská škola a jež se
svou úrovní jistojistě rovnaly velkolepým trhům
ve Vídni či v Praze. Pro všechny návštěvníky byl
přichystán velmi pestrý program, připravený
žáky a zaměstnanci ZŠ a MŠ, KRASEM
a místními složkami. Vůně svařáku střídal jen
smích a zvuk vánočních písní a všude kolem se
ve vzduchu linula nálada Vánoc, kterou nám
podpořili místní žáci se svým vánočním
vystoupením, a všem návštěvníkům vykouzlili
úsměv na rtech. Mohli jsme se také těšit

z neobyčejného pohledu na živý betlém, který se
ovšem neobešel bez menších problémů.
Z betléma totiž utekla koza, která se však
naštěstí po bleskovém zásahu přítomných dostala
zpět do své ohrady. Ve škole na nás již mezitím
byla připravena pestrá škála aktivit k nahlédnutí
a vyzkoušení – od tvoření vánočních baněk,
Pečení perníčků
17.11. 2018 Se konalo na obecním úřadě pečení
perníčků pro páťáky
a pro děti z výtvarného
kroužku. Mohli jsme se
díky
tomu
setkat
s kamarády a společně
se bavit. Zpočátku jsme
vyváleli
těsto
na
perníčky a vykrajovali
z něho
různé
vánoční věci

PODZIM/ZIMA 2018

pochutin, sněhuláčků a mnoha dalších dílen,
po návštěvu pekla pro ty nejotrlejší či nebe pro
všechny hodné duše.
Jednou z dominant
letošních trhů byla také výstava betlémů,
zapůjčených od místních, a výstava adventních
kalendářů, které vytvořili rodiče s dětmi. Žáci
školy si krom dílny navíc připravili stánek pro
výběr dobrovolných příspěvků, kde se vybralo
více než 5000 Kč, které budou dále použity na
nákup sedacích pytlů do tříd a za které mockrát
děkujeme. Nic však netrvá věčně a s nástupem
tmy svolala slavnostní fanfára všechny přítomné
k vánočnímu stromu, jež se za zpěvu koled
a vánočních písní rozzářil do temného
a chladného
večera,
jako
předzvěst
nadcházejících svátků. Děkujeme všem, kteří
nám pomohli s touto akcí a také všem, kteří nás
přišli navštívit. Krásné a požehnané prožití
svátků, plné voňavého svařáku, jehličí, dárků a
pohody přeje ZŠ a MŠ Vřesina.
Jakub Homola
formičkami. Potom jsme těsto upekli a cukrovou
polevou jsme mohli perníčky zdobit, jak se nám
to líbilo. Domů jsme si mohli
odnést až 50 perníčků! Nejvíce se
mi na tom asi líbilo, že jsme se
mohli společně setkat s kamarády
a mohli jsme si ozdobit perníčky,
jak jsme chtěli.
Veselé Vánoce přeje
Zita Maria Holod
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Vážení spoluobčané,
druhý půlrok roku 2018 uběhl raketovým
tempem a už se nám blíží ke konci. Proto
bychom se chtěli poohlédnout za akcemi,
které KDU-ČSL pořádala. V letním
zpravodaji jsme Vás zvali na Dožínkové
posezení, které se opět moc vydařilo.
Počasí bylo nádherné a lidé se náramně
bavili, proto se již můžete těšit na další
Dožínkovou slavnost, která se uskuteční
opět příští rok.
Poté bylo naše úsilí vloženo do přípravy
na komunální volby. Věnovali jsme
mnoho času, snahy a také elánu do přípravy
kandidátek a volebního programu, za což jsme
byli následně odměněni vítězstvím trojkoalice
v čele se Stanislavem Bočkem, Radkem Kupkou
a Bohuslavou Krupovou. Nyní chceme plnit
slíbený volební program ke spokojenosti všech
občanů.
Stále ještě prožíváme adventní čas, který je pro
mnohé z nás časem úklidu, pečení, nakupování,
ale také stresem z předvánočního shonu, který
kolem panuje. Doufáme tedy, že pro naladění té
správné atmosféry před Vánocemi a Novým
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rokem, jste navštívili i naše krásné kostely
a adventní koncerty v nich konané. Snad do té
nastávající doby vánoční budete vcházet
naplněni klidem, mírem, dobrou náladou
a především s úsměvem na rtech.
Do nového roku 2019 Vám přejeme mnoho
zdraví, lidského přístupu k sobě a Boží
požehnání.
Za KDU-ČSL
Danuše Fojtíková
Veronika Hluchníková
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Tříkrálová sbírka ve Vřesině
Každý rok se najdou dobrovolní
koledníci v naší obci, kteří chodí
dům od domu a svým zpěvem „My
tři králové jdeme k vám, štěstí,
zdraví vinšujeme Vám…“se snaží
vykoledovat co nejvíce příspěvků
na Charitu Hlučín, která je dále
zúročí pomoci potřebným lidem
v našem regionu. Ne jinak tomu
bylo hned z kraje roku 2018.
6. ledna se před místním kostelem
setkala početná skupina dětí
v bílých
pláštích,
s korunami
na hlavě a vydali se do ulic
Vřesiny. Dohromady se vřesinským
králům podařilo v letošním roce
vybrat 64 792 korun, což je
o necelých 12 tisíc více, než v roce
2017. Velké poděkování patří všem
občanům za jejich peněžní dary
i koledníkům za jejich ochotu.

Ne jinak tomu bude v roce
příchozím. Tímto bych chtěla
pozvat všechny děti i dospělé, kteří
by si na vlastní kůži chtěli
vyzkoušet královské koledování, aby se k nám přidali v sobotu 5. ledna 2019 v 7:30 hod v místním
kostele. Vlastní koledování bude pak probíhat v dopoledních hodinách tohoto dne. A vás milí občané opět
prosím o vstřícnost a štědrost, kterou nám prokazujete každým rokem.
Ještě jednou Vám za celý realizační tým mnohokrát děkuji.
Lucie Pašková
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Už to víme, uspěli jsme!
8. 7. 2018 Festival kultury a hlučínských řemesel
V Hlučíně
na
Mírovém
náměstí
se
na začátku prázdnin uskutečnilo setkání
tanečních, pěveckých či jiných hudebních
souborů z našeho regionu a my jsme byli
u toho.
Za vystoupení a reprezentaci naší obce
děkuji tanečnicím ze souboru VŘES
a country kapele POZDNÍ SBĚR VŘESINA.

25. 8. 2018 „Ukončení prázdnin aneb Vřesina se baví“ v naší obci mělo velký ohlas
Kulturní komise ve spolupráci s vedením obce, místními spolky a aktivními občany naší obce
uspořádala letní akci, která se koná
každoročně na konci prázdnin. Letní
akce
opět
ukázala
týmovou
spolupráci
všech
organizátorů
a uspokojila jak mladou, tak i starší
generaci. Po celou sobotu jste si
mohli vychutnat úžasnou zábavu
a bohaté občerstvení.
VOLTIŽ je jedinou jezdeckou
disciplínou, ve které má Česká
republika Mistra světa a v naší obci
jsme
uvítali
několikanásobné
Mistryně
České
republiky
a účastníky mezinárodních závodů, Mistrovství Evropy a v září světových jezdeckých her
v Tryonu v USA, kde získaly 7. místo.
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Do rytmu hudby Vás vtáhli kocouři a kočky z Darkoviček a malí tanečníci a tanečnice z naší
obce, kteří předvedli moderní i společenský tanec. Zatančily seniorky z Vřesu, které stejně
jako vloni napekly úžasné koláče a provoněly stánky až k místnímu řezbáři panu Czerníkovi,
který vystavil své nádherné dřevořezby. Polské lidové písničky zazpívaly temperamentní
Rzuchowianky.

Zábavu jste si mohli užít na nafukovacích atrakcích, děti i malování na obličej a někteří
zvládli i lezeckou stěnu. Možná i vy jste si vyzkoušeli rytířské brnění či souboje a soutěže.
Letos jste poprvé mohli vidět Vřesinu z výšky a proletět se vrtulníkem.
Měli jste možnost poslechnout si kapelu DOLBEND z Dolního Benešova, karvinskou kapelu
FOPA a kapelu TABÁK - KABÁT REVIVAL z Uherského Hradiště. Vtipné taneční a zábavné
vystoupení HYBRIDS CREW aktivně zapojilo nejen děti, ale také dospěláky. DUO FATALE se
svou UV Light show předvedlo
vystoupení, z kterého měli radost
všichni
přihlížející.
Taneční
soubor
DOBRÝ
ROČNÍK
Z LUDGEŘOVIC
zajímavě
propojil prvky moderního tance a
za svou úžasnou choreografii
sklidil obrovský potlesk. OHŇOVÁ
SHOW zakončila vystoupení,
a pak už jste se bavili při noční
diskotéce.
Děkuji
za
pomoc
všem
organizátorům akce – radním, obecním zaměstnancům, členům kulturní komise, hasičům,
myslivcům, volejbalistům, fotbalistům, nohejbalistům, včelařům, Klubu rodičů - KRASU,
seniorkám a všem, kteří se podíleli ať už samotným vystoupením či na přípravě programu.
8
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Podzimní večer jste si mohli zpříjemnit na tanečním parketu
a pobavit se se svými přáteli.

6. 10. 2018 Turistický pochod Hlučínsko – vřesinská šlápota
Vyhřátý autobus dovezl turisty z Vřesiny
na start do Hlučína. Tuto sobotu ušli
skoro 12 kilometrů a podzimní pochod
jim zpříjemnila výtečná káva, chlazené
pivo a velká klobása.
Děkuji všem organizátorům akce, hlavně
kulturní komisi naší obce, oběma
pořádajícím obcím - Vřesině a Hlučínu,
klukům z Orionu a Signálu, včelařům,
sportovcům, panu Strádalovi, který
předvedl svou zahradní železnici, místní
country kapele Pozdní sběr Vřesina
a kapele Taxband.

Podzim je období, kdy i vřesinští zahrádkáři
a sadaři vyjíždějí na olomoucké výstaviště.
Na požádání občanů se díky paní Marie
Veselé uskutečnil zájezd do Olomouce, kde i „naši“ obdivovali výpěstky, potravinářské výrobky
a koštovali víno.
8. 10. 2018 Zájezd na podzimní Floru Olomouc

V neděli jsme přivítali nejmladší občánky naší obce.
4. 11. 2018 Vítání občánků
Dopoledne všem zpříjemnily pohádkové melodie houslistky
Veroniky Obrusníkové a vtipné vystoupení dětí pod vedením paní učitelky Věry Vojáčkové.
Zdravotní cvičení probíhá celoročně každé pondělí v sále OÚ a případní zájemci se mohou
přihlásit u kulturní komise.
9
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Čekání na Vánoce si již druhým rokem
zpříjemnili
školáci
pečením
perníčků.
Pod vedením paní Aničky Cigánové
a za spolupráce kulturní komise proběhlo pečení pro páťáky a výtvarný kroužek. A že se nám to
povedlo, můžete vidět ve fotogalerii na obecních stránkách. Zároveň jsme napekli perníky na
adventní trhy do školy.
17. 11. 2018 Předvánoční pečení perníků

26. 12. 2018 Vás zveme na Svatoštěpánské koledování
Vážím si práce členů kulturní komise, oceňuji jejich nápady, kterými obohatili
život v naší obci. Děkuji Hance, Katce, Lence, Majce, Milošovi, Mirkovi,
Ondrovi, Slávce a Věrce za jejich píli a neubývající energii, se kterou všechny
akce připravovali. Také děkuji gratulantům – oběma Aničkám, Dance a Kájovi za jejich vlídná
slova a energii, kterou potěšili oslavence.
Děkuji všem, kteří dobrovolně na akcích pomáhali. Díky jejich obětavosti a vytrvalosti jsme
vytvořili tým, který si radil, pomáhal, ale často se i bavil. Nové kulturní komisi přeji úspěšný start
a hodně dobrých nápadů.
Mgr. Jana Šandalová
Kulturní komise obce Vřesina
Poděkování
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Půlroční činnost klubu seniorů.
Druhá polovina letošního roku byla bohatá na
akce a pravidelná měsíční setkání.
Červenec je pro náš klub už tradiční tím, že se
sejdeme na společné mši svaté v našem kostele
svatého Viléma a po mši si tento den oslavíme
společným obědem s pozvanými hosty, kterými
tradičně jsou pan starosta s chotí, otec Václav
a kostelník Karel. Odpoledne jsme měli zábavu
zajištěnou kolem štěstí, na které se všichni těší.
Srpen máme bez akcí tzv. odpočinkový. Tento
měsíc se většina seniorů věnuje vnukům, kteří
jsou na prázdninách, nebo tráví hezké chvíle na
dovolených. V tomto měsíci se více věnujeme
akcím pořádaným naší obcí a různými složkami,
rádi na ně v hojném počtu chodíme. Myslíme si,
že naši senioři jsou opravdu hodně vidět od
fotbalu přes různé slavnosti, které jsou v naší
obci.
V září jsme uspořádali zájezd, který nám měl
více přiblížit Havířov a Karvinou. Každoročně se
snažíme zajistit zájezd do našeho okolí. Nejprve
jsme se zastavili v Havířově, kde jsme si
prohlédli „Kotulovu Roubenku“ provázenou
vyčerpávajícím výkladem. Dověděli jsme se
například, jak se kdysi žilo a pracovalo na
vlastním poli a zahrádce. Celkově jsme získali
rozhled o tamějším hospodářství. Pak jsme se
přesunuli na prohlídku šikmého kostela
v Karviné – Kostel sv. Petra z Alkantary. Zde
nám bylo vysvětleno, jakým způsobem došlo
k netradiční šikmosti stavby. Jak vypadal kostel
a okolí, než všechno pohltila těžba uhlí.
Následoval společný oběd a po něm jsme
zamířili na prohlídku zámku v Karviné. Ten se
nachází přímo v Karviné na náměstí a v nynější

době již patří městu. I tam jsme byli mile
překvapeni výkladem, který byl velmi poutavý.
Prostory zámku byly nádherné a je znát, že
město se o svou památku patřičně stará. Na
zpáteční cestě jsme navštívili obchod u výrobny
gumových bonbónů, kde jsme všichni udělali
pěknou tržbu. Prodavačky byly z nás patřičně
nadšené. Zájezd se vydařil a z ohlasů vnímáme,
že měl úspěch.
V listopadu se většina z nás sešla na společné
Svatomartinské huse, kterou jsme měli letos
zajištěnou v Restauraci u Návratů. Všem
chutnalo a u výborného jídla si dostatečně
všichni popovídali.
Konec roku oslavíme, jako vždy Vánoční
besídkou zpestřenou programem dětí z naší školy
a doplníme si program pohoštěním a tombolou.
Závěrem toho shrnutí našich aktivit, bychom rádi
chtěli poděkovat zastupitelstvu obce, za finanční
podporu a možnost, setkávat se společně každý
měsíc na obecním úřadě. Také chceme touto
cestou poděkovat všem pracovníkům obecního
úřadu, kteří nám pomáhají s přípravou
a organizací našich setkání.
Hlavně chceme poděkovat všem členům klubu,
kteří každý měsíc mají chuť se přijít pobavit
a mají stále dobrou náladu.
V poslední řadě chceme poděkovat všem členům
výboru za organizaci akcí a společných setkání.
Přejeme Všem našim občanům krásné a klidné
Vánoce a do Nového roku 2019 pevné zdraví,
Boží požehnání, spokojenost a rodinnou pohodu.

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH VE
VŘESINĚ

TATRU 815 nejen z venku, ale i zevnitř –
v kabině. Byla připravena překážková trať
s hasičským žebříkem a přeskokem překážky.
Děti si vyzkoušely kromě jiného přelaňování,
sestřik džberovou ruční stříkačkou, ošetření
a přenesení „zraněného“ plyšového medvěda.

Na začátku školního roku naši starší žáci a dorost
pomohli při organizaci ukázky pro Mateřskou a
Základní školu ve Vřesině. Dospělí hasiči
umožnili dětem prohlédnout si hasičskou

Výbor Klubu seniorů
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V září jsme se zúčastnili v Děhylově prvního
kola 8. ročníku Hlučínské ligy mládeže.
Pokračovali
jsme
soutěžemi
v Závadě,

Markvartovicích a Dobroslavicích. Soutěž
„Železný mladý hasič“ v Dobroslavicích
probíhá jinak než ostatní kola HLM. Zde se
soutěží na překážkové trati pro jednotlivce.
Naši nejzdatnější žáci soutěžili i v motání
hadic, viz foto. Povzbuzování kamarádek
pomáhá vždy, viz foto. Čekání na start nebo
vyhodnocení soutěže si naši mladí hasiči
krátí třeba na street workoutovém hřišti, viz foto.

V říjnu soutěžili naši žáci v branném závodě,
jehož trať byla připravena v bobrovnickém lese.
Mladší i starší žáci se umístili ve svých
kategoriích na 2. místě. Naše smíšené družstvo
dorostu
se
zúčastnilo
okresního
kola
v Kyjovicích. Zde soutěžili v branném závodě

PODZIM/ZIMA 2018
a ve znalostním hasičském testu. Ve své
kategorii se umístili na 2. místě. V kategorii
starší dorostenci jednotlivci soutěžil Bořek. Na
to, že v této kategorii soutěžil poprvé, bylo jeho
umístění na 8. místě pěkné. V říjnu se Zdeňka
Smolková, Markéta Pacurová, Jan Křižák
a Kamil Pacur zúčastnili 2-denního školení
vedoucích
mladých
hasičů
v Jánských
Koupelích. Toto velmi náročné školení zakončili
úspěšným absolvováním zkoušky vedoucích.

V listopadu jsme se připravovali na štafetovou
soutěž v Darkovicích. Zde se soutěžilo ve štafetě
MIX a v uzlové štafetě. Naši mladší žáci
se umístili na 3. místě a starší žáci na 2. místě.
Po podzimní části Hlučínské ligy mládeže je
celkové umístění našich žáků:
Mladší žáci - 1. místo (z 13)…před
Dobroslavicemi a Závadou
Starší žáci - 2. místo (z 14)…za Bohuslavicemi
a před Markvartovicemi
V prosinci anděl s čertem navštívili a obdarovali
mladé hasiče sladkými dárky.
V závěru roku měli naši mladší žáci zábavné hry
a přenocování v hasičské klubovně. Starší žáci
byli na filmovém představení Aquaman.
Po návratu z Cinestar měli taneční večer
s přenocováním.
V závěru roku 2018 bych moc chtěla poděkovat
všem našim vedoucím, kteří se maximálně
vřesinské hasičské mládeži věnují. Děkuji
maminkám mladých hasičů, které při různých
12
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příležitostech dětem upekly muffiny a buchty.
A také děkuji všem řidičům a rodičům, kteří naše
hasičské děti bezpečně vozili na soutěže.

Do nového roku mám přání, aby se nám v naší
dobrovolné hasičské činnosti dařilo a všem přeji
pevné zdraví.
Ing. Zdeňka Smolková
Vedoucí kolektivu mladých hasičů

,,Svůj strom, má Vřesina“

a některé stromy vyměnit za nové. Dětem
pomáhali tatínkové a maminky. Při práci vládla
veselá nálada, přálo nám i krásné slunečné
počasí. Celou akci organizovali uznávaní
specialisté na výsadbu a řez ovocných stromů
otec a syn Lokočovi z Oldřichova. Sázení bylo
obohaceno i odbornou přednáškou nejen jak
strom správně vysadit, ale i ostříhat. Rovněž pan
Lokoč informoval všechny o vysazeném sadu ve
Vřesině a jeho významu. Na jaře nám sdělí
termín, kdy bude sad i třešňovou alej stříhat
a zájemci se mohou stříhání zúčastnit a poučit se.
O zpříjemněnou chvíli se zasloužili páťáci, kteří
v rámci pracovních činností připravili a donesli
pro všechny zúčastněné chutnou svačinku.

Tradičně 2 krát za rok před školou stojí
kontejner na papír, který sbírají děti školy
a školky. Zpočátku investice ze sběru papíru šla
na výsadbu stromů prvňáků s rodiči.

Možná Vás napadá otázka. Proč zrovna
prvňáků? Je to proto, že žáci pak mohou po
celou dobu docházky na naší škole své stromy
při vycházkách do přírody pozorovat, vnímat
jejich růst, později i úrodu, vnímat důležitost
a význam stromů v krajině, zvelebení krajiny.
V tomto roce se nám podařilo financovat
výsadbu díky společnosti Henkel a Rossmann,
proto jsme za sběr papíru nakoupili dětem do tříd
knihy – tedy papír jsme vyměnili za nový
obohacující papír.
Letos sadili stromy prvňáci a druháci 21. 11.
na třešňové aleji, kde bylo třeba dosadit stromy
Z činnosti MS BOR JIH Vřesina
za 2. pololetí 2018
Zdravím všechny milovníky přírody i ostatní
spoluobčany. Chtěl bych Vás seznámit s tím,
co se událo ve druhé polovině letošního roku
v našem sdružení.
Od července až do konce září probíhal průběrný
odlov srnců všech věkových tříd, u první věkové

Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se
na výsadbě podíleli.
Věra Vojáčková
třídy je to stáří 1 – 2 roky, u druhé věkové třídy
3 – 4 roky a do třetí věkové třídy patří srnci, kteří
mají 5 a více roků. Střílí se jenom srnci, kteří
jsou pro chov nežádoucí.
29. července jsme jako každým rokem pořádali
na hřišti TJ tradiční mysliveckou slavnost. Jako
obvykle jsme nabídli občanům myslivecké
speciality – dančí na smetaně s knedlíkem,
divočáka s knedlíkem a se zelím a dančí guláš.
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Nechyběly ani tradiční domácí koláče.
K sportovnímu
vyžití
jsme
nabídli
vzduchovkovou a laserovou střelnici a pro
děti skákací hrad. K pobavení hrála hudba.
Slavnost byla ukončena losováním tomboly.
Touto cestou bych chtěl poděkovat nejenom
všem sponzorům, ale i občanům, kteří svou
účastí na slavnosti nebo zakoupením losů,
podpořili naše myslivecké sdružení.
Od 16. srpna do konce roku probíhá odstřel
daňka, daněly, odlov daňčat trvá od 16.8. do
31.3. následujícího roku.
Koncem měsíce srpna jsme se zúčastnili
akce „Ukončení prázdnin“, kterou pořádá obec.
K občerstvení jsme tentokráte nabídli srnčí
guláš.
Od 1. září začal odstřel srn a srnčat, který potrvá
do 31.12. Odstřel všech druhů srstnaté zvěře
probíhá podle přísných kritérií, loví se zvěř pro
chov nežádoucí, tzn. slabé a nezdravé kusy.
Mimo jiné, ale musíme také dodržovat plán
odlovu. České lesy by byly nejvíc spokojené,
kdybychom vystříleli celou honitbu, protože zvěř
jim páchá nemalé škody okusem stromků, ale jak
všichni víme, zvěř do našich lesů patří! Hodně
zvěře také uhyne pod koly aut.
Celoročně se střílí prase divoké, bachyně
a selata, která jsou přemnožená a napáchají
hodně škod hlavně na polích.
Rovněž i lišky, které jsou přemnoženy, se střílejí
celoročně. Vědecké výzkumy potvrzují, že na
500 ha smíšené honitby stačí jedna liška. Jedná
se o všežravou šelmu, která není specializovaná
pouze na živočišnou potravu masitého
charakteru. Ve velkém množství sbírá různý
hmyz, hlavně cvrčky, různé větší brouky a larvy,
vyhrabává hnízda čmeláků a vos.
Nepohrdne ani dešťovkami a plži, kde má
možnost loví i ryby, žáby a ještěrky. V době
hnízdění ptactva ráda loví na zemi hnízdící ptáky
(včetně koroptví a bažantů) a vybírá jejich
hnízda. Hlavní potravou jsou ale myšovití
hlodavci, na polích a lukách hlavně hraboš polní,
v lesních komplexech oba druhy myšic a lesní
druhy hrabošů.
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Loví také všechny ostatní druhy savců až do
velikosti srnčat, v době, kdy byl dostatek
divokých králíků, byli liškou přednostně loveni.
Kromě zajíců loví, ale také ostatní druhy savců,
kteří se v jejím teritoriu vyskytují, např. ondatry
a nutrie, ale i lasicovité šelmy. Celoročně
konzumuje i různou rostlinnou potravu. V době
mléčné zralosti je to kukuřice a celé laty ovsa,
dále zralé ovoce (hlavně jablka a hrušky), třešně
a z lesních plodů hlavně borůvky, maliny,
ostružiny a jahody.
Skutečná spotřeba potravy na jednu lišku za rok
byla předmětem mnoha různých publikací.
Zobecněné závěry stanovují, že jedna liška ročně
spotřebuje 240 až 300 kg potravy, z toho
nejméně 180 kg činí potrava živočišného
původu. Podíl drobné zvěře (tj. hlavně zajíců
a bažantů) činí až 50 kg. Starší zdroje dokonce
udávají, že liška ročně spotřebuje až 60 zajíců,
poslední redukované údaje stanovují roční
konzumaci na 12 zajíců/lišku. Podíl myšovitých
hlodavců v potravě je velmi vysoký
a předpokládá se, že liška jich ročně uloví až
4000.
3. listopadu slaví svátek svatý Hubert, který je
patronem myslivců. Protože místních myslivců
je málo, nemají svou mysliveckou mši,
ale zúčastňují se těchto mší v Ludgeřovicích,
v Darkovicích a v největším počtu v Píšti.
V měsíci prosinci jsme se zúčastnili pohřbu
našeho bývalého člena Karla Kocura, kterého
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patron všech myslivců svatý Hubert povolal
k sobě, do svých věčně zelených honiteb.
Vzhledem k tomu, že každoročně klesají stavy
drobné zvěře - populace bažanta obecného,
a hlavně zajíce polního, kde početní stavy
dramaticky klesají a je dokonce uvažováno
o zařazení tohoto zástupce lovné zvěře
na seznam chráněných druhů, přistoupili jsme
i v naší honitbě ke změně a máme pouze jeden
myslivecký hon a to 26. prosince na Štěpána,
to je na druhý svátek vánoční. Doufám, že se
nám hon vydaří, a že tak
úspěšně
ukončíme
rok 2018.
I když nás je ve sdružení
málo, snažíme se podílet
na rozvoji myslivosti,
zabývat
se ochranou
zvěře
a životního
prostředí,
vykonávat
jinou činnost ve prospěch
ochrany
přírody
a myslivosti. A právě za
tuto prospěšnou činnost
bylo našemu členu Janu
Pudichovi
propůjčeno
myslivecké vyznamenání
II. stupně Za zásluhy
o myslivost a udělen
stříbrný odznak.
Závěrem bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu
ve Vřesině za každoroční finanční příspěvek,
který alespoň částečně pokryje náklady na nákup
krmiva pro zvěř, protože myslivost už dnes není
jenom koníček, ale „pořádný kůň“, neboť jenom
za pronájem platíme Českým lesům 260 000,Kč, takže jsme vděčni za každou korunu, kterou
Provozní doba prodejny TUTY Opava
štědrý den 24. prosince
1. svátek 25. prosince
2. svátek 26. prosince
Silvestr 31. prosince
Nový rok 1. ledna
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nám přispěje nejenom obecní úřad, ale i sponzoři
příspěvkem do tomboly a nakonec i Vy, naši
spoluobčané účastí na myslivecké slavnosti nebo
zakoupením losů.
Rovněž bych rád poděkoval i všem milovníkům
přírody, kteří v době vánočních svátků spolu
s dětmi chodí přikrmovat do lesa zvěř. Myslivci
přikrmují zvěř jaderným krmivem, řepou, senem.
Zvěř, ale ráda přivítá i změnu, kterou do lesa
můžete přinést, což mnozí z Vás každoročně
činí, za což Vám také patří veliký dík. Jsou to

třeba jablíčka, mrkev, jeřabiny, brambory, suchý
chléb, suché pečivo, kaštany a žaludy, z obilí je
nejvhodnější oves.
To je z činností našeho spolku vše. Přeji všem
občanům veselé vánoce a v novém roce 2019
hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
S pozdravem Lesu zdar.
Jan Pudich
07:00 – 11:00
zavřeno
zavřeno
07:00 – 11:00
zavřeno
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE
VŘESINĚ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi seznámit Vás s činností sboru
dobrovolných hasičů ve Vřesině za uplynulé
období. Jak již bylo uvedeno ve zpravodaji
jaro/léto 2018, důstojně jsme oslavili 95. výročí
založení
1. českého
hasičského
sboru
na Hlučínsku. Pro mimořádné zaneprázdnění
našich aktivních členů se letos bohužel
neuskutečnila denní soutěž v tradičním
červencovém termínu. Místo toho se hodně
našich (zejména mladých) členů přišlo podělit o
radostné chvíle na svatbě našeho člena
(vedoucího mládeže) v zajímavém termínu 7. 7.
O prázdninách si většina z nás dala trochu
oddychu, ale u příležitosti Ukončení prázdnin
jsme se podíleli na občerstvení návštěvníků této
veleúspěšné akce.
Tradičně první pátek v září jsme zorganizovali
ukázku pro studenty MŠ a ZŠ, čímž jsme získali
zase nové členy. Když už jsme u členů –
zejména mladí hasiči zvýšili naše řady až na
celkový počet 104. Jsou mezi námi i předškoláci.
Evidenci členů musíme mít v nejlepším pořádku,
souvisí to i s tím, že proběhla
výměna členských legitimací.
Naše soutěžní družstvo kromě jiné
činnosti intenzivně soutěžilo jak v
blízkém, tak vzdálenějším okolí i na
Slovensku.
Vrcholem
bylo
závěrečné 13. kolo NHHL. Z ohlasů
širokého okolí to byla opravdu
vrcholová soutěž po organizační
stránce. Možná to zní alibisticky,
ale výsledky našeho družstva
nebyly podstatné. Celkové 7. místo
z 15 není žádná ostuda. Podstatné je
to, že se kolektiv schází, trénuje,
vypiplává mašinu i hasičský areál a
utužuje při tom kolektiv.
V říjnu – v relativním poklidu – se
naši vedoucí mládeže zúčastnili
školení
vedoucích
mládeže
v Jánských Koupelích s následným
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úspěšným získáním či obhajobou kvalifikace na
další období.
Pojednání o mladých hasičích je v samostatném
článku.
Také článek o výjezdové jednotce za celý rok
připravil bratr velitel družstva Ing. Zdeněk
Janoš:
Ke dni 1. 12. naše jednotka zasahovala
celkově u 45 událostí. Z převážné části jednotlivé
zásahy tvořily technické pomoci. Jedná se např.
o různá čerpání vody, odstraňování překážek
z komunikací a jiných prostor a v tomto roce
i velký počet událostí spojených s likvidací
obtížného hmyzu, tedy sršní a vos. Z celkového
počtu událostí se konkrétně jednalo 2x čerpání
vody, 2 požární asistence, 5 událostí, kde hasiči
odstraňovali polámané nebo vyvrácené stromy
na komunikacích, 1 dopravní nehodu, 21
událostí spojených s likvidací hmyzu a další
technické zásahy. Zásahů, při kterých hasiči
museli řešit odstranění nebezpečného hmyzu,
bylo v letošním roce opět velké množství.
Příčinou bylo velké sucho a velmi teplé počasí,
které bodavému hmyzu prospívá a dochází k jeho
šíření, hmyz hledá potravu a dělá si nová hnízda.
Z toho důvodu jsme museli
řešit situace, kdy si na
stěnách rodinných domů,
v podhledech,
zahradních
domcích a na dalších
místech hmyz vytvořil hnízdo
a ohrožoval svými žihadly
majitele těchto objektů.
Další
skupinou
zásahů, u kterých naše
jednotka zasahuje, jsou
požáry. V roce 2018 jich naši
hasiči museli řešit o trošku
více než v roce předchozím,
a to konkrétně 10 událostí.
Jednalo se o 2 únorové
požáry sazí v komínovém
tělese
rodinných
domů,
březnový požár osobního
vozidla, 3 dubnové požáry
16
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trávy, lesní hrabanky a odpadu. V měsíci
červenci pak požár rodinného domu, požár
zahradního domku v Kozmicích a rozsáhlý požár
pole s pšenicí u větrné elektrárny v Hati, kde
zasahovalo celkově 19 jednotek hasičů z české
i polské strany hranice. Poslední (doufejme)
požár byl v měsíci říjnu, kdy došlo k zahoření
autogenu v místní firmě.
Jak můžete vidět, tak událostí, při kterých
bylo potřeba hasičské pomoci, bylo v letošním
roce hodně a byly velmi různorodé. Aby
konkrétní situace hasiči zvládli, tak musí
pravidelně absolvovat odbornou přípravu. Ta
probíhala jednou až dvakrát měsíčně a hasiči
se při ní zlepšovali jak ve svých teoretických, tak
hlavně ve svých praktických znalostech
a dovednostech. Ověřením znalostí hasičů jsou
pak různá cvičení. V tomto roce proběhlo jedno
prověřovací cvičení naší jednotky na téma
likvidace požáru v prostorách naší nové
Mateřské školy. Zaměřením tohoto cvičení, které
pro členy jednotky bylo do poslední chvíle
utajované, bylo zajistit bezpečnou evakuaci žáků
a personálu, nalézt a zlikvidovat ohnisko požáru.
Tohoto úkolu se naši hasiči, kterým asistovali
profesionální hasiči z Hlučína, zhostili velmi
dobře a nevyvedly je z míry ani další překvapení,
která spočívala ve dvou osobách, které byly
„popáleny“ a musely být vyneseny speciálními
transportními prostředky z těžko dostupných
míst.
Dalším cvičením, kterého se členové naší
jednotky zúčastnili, bylo taktické cvičení nazvané
„Opavská rallye 2018“. Jedná se o speciální
cvičení, kdy jednotky dobrovolných hasičů
v průběhu jednoho dne řeší několik kritických
situací. Letošní ročník se konal v březnu za velmi
mrazivého počasí v obcích Štěpánkovice
a Bolatice. Pro zasahující byly připraveny reálné
situace v podobě hromadné dopravní nehody
s větším počtem zraněných osob, kde došlo
k výbuchu jednoho vozidla a následnému požáru.
Tato disciplína byla z pohledu hasičů nejtěžší,
neboť bylo potřeba správně vyhodnotit situaci,
rychle a hlavně bezpečně vyprostit zraněné
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osoby a poskytnou předlékařskou první pomoc.
Další disciplínou byl požár průmyslového
objektu. Hasiči museli v dýchací technice provést
průzkum objektu, zachránit dvě osoby z objektu
a zlikvidovat požár. Třetí situací, které byla pro
účastníky připravena, byla disciplína nazvaná
„Vyhledávání osob“. Hasiči se dostavili se svou
technikou na konkrétní místo, kde předpokládali,
že budou seznámeni s úkolem a budou provádět
vyhledávání ztracené osoby. Na místě se však
ukázalo, že se nebude jednat o tento typ události.
Hasiči byli informováni o tom, že došlo
k zavalení osoby zřícenou střechou. Jednotka tak
musela okamžitě a správně vyhodnotit novou
situaci, prohledat a zajistit sutiny, následně
vyprostit zraněnou osobu a ošetřit ji. Tento zásah
byl ztížen tím, že u osoby došlo k zástavě a hasiči
museli provést kardiopulmonální resuscitaci
s využitím
automatizovaného
externího
defibrilátoru - AED. Po těchto disciplínách
hasiči ještě ověřovali svou fyzickou zdatnost
v hasičském silovém víceboji a na závěr
absolvovali přezkoušení ze svých znalostí
v písemných testech. Tohoto velmi náročného
cvičení se zúčastnilo celkově 18 jednotek
dobrovolných hasičů z okresu Opava. Naše
jednotka se umístila na výborném 6 místě.
V letošním roce zároveň někteří členové
absolvovali speciální školení v Ústřední hasičské
škole v Jánských Koupelích, díky kterým si
rozšířili své funkce nebo oblast svých znalostí.
Na kurz nositelé dýchací techniky v letošním
roce nastoupili Jan Křižák, Stanislav Krupa,
Ondřej Moravec a Jan Černaj. Zároveň
proběhla odborná školení velitelů jednotek
na požární stanici v Hlučíně a pravidelná školení
strojníků a pilařů na stanici v Opavě. Díky tomu
členové jednotky splňují zákonem dané
požadavky a mohou zasahovat při různých
událostech.
Poslední přípravou pro naše hasiče byly
v tomto roce stáže u Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje – HZS MSK.
Letos se uskutečnily 2 stáže u HZS MSK a to na
centrální stanici v Opavě. V rámci těchto stáží
17
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hasiči
absolvují
výcvik
společně
s profesionálními hasiči v rámci jejich směny
a dále s nimi vyjíždějí k různým zásahům,
událostem. V rámci stáží letos proběhl výcvik
v dýchací
technice
v polygonu,
výcvik
v radioprovozu a práci s radiostanicemi,
seznámení
s chemickými
haváriemi
a dekontaminací, praktický výcvik se speciálními
prostředky ve výbavě HZS a fyzická příprava.
V průběhu stáží naši hasiči zasahovali u různých
zásahů, např. u požáru odpadu v Komárově, či u
likvidace
kontaminovaného
biologického
odpadu.
Nejen zásahovou činností a výcvikem je
hasič živ. Velkou část stráveného času v hasičské
zbrojnici tvoří u hasičů údržba techniky. Každý
rok hasiči stráví desítky hodin v hasičárně při
různých brigádách, opravách, čištění a údržbě
techniky. Všichni totiž dobří ví, že je potřeba se
starat o vybavení, technické prostředky tak, aby
byly kdykoliv připraveny k použití a splnily svůj
účel.
Jak můžete číst, tak ani v letošním roce
jsme opravdu nezaháleli a činnost hasičů je
bohatá. Toto vše bychom však nezvládli bez velké
podpory ze strany naší obce, zastupitelstva
a rady. Tímto bychom tedy chtěli ještě jednou
velmi poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na naší podpoře, na chodu
naší jednotky a umožnili nám naše hasičské
poslání vykonávat, jak nejlépe umíme. Ještě
jednou tedy děkujeme.
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Pro velké pracovní vytížení se velitel Jednotky
Sboru Dobrovolných Hasičů Obce (JSDHO nebo
výjezdové jednotky) bratr Ing. Petr Gula rozhodl
ve funkci k 31.12. skončit. Funkci velitele
jednotky zastával vzorně od začátku roku 2012.
Za tu dobu vykonal spoustu práce, kterou
bohužel ani člen výjezdové jednotky nebo sboru
dobrovolných hasičů není schopen dostatečně
ocenit, neboť není tak vidět. To (že není vidět)
však neznamená, že není potřebná. Samozřejmě
– od velitele jednotky se na prvním místě
očekává, že bude s přehledem velet u zásahu.
V tom nebyl žádný problém. Co je však také
důležité pro zřizovatele JSDHO, jsou „papíry“.
Při pravidelné kontrole (ze strany HZS) jdou na
řadu v podstatě jen ty „papíry“. A ty byly vždy
v pořádku. Takže výsledek kontroly byl výborný.
A za tuto "neviditelnou“ a nevděčnou práci je
třeba za těch šest let alespoň pořádně poděkovat,
což tímto veřejně činím. Novému veliteli
JSDHO bratru Tomáši Fichnovi (obcí bude
jmenován s účinnosti od Nového roku) přeji
mnoho úspěchů a trpělivosti do této odpovědné
funkce. Jako velitele SDH jej výroční valná
hromada bude volit 27. ledna.
A to už jsem naznačil program příštího roku.
V sobotu 12. ledna budou nepovinně maškarní
radovánky, v neděli 27. ledna již zmíněná
výroční valná hromada sboru. V pátek 22. února
výroční valná hromada okrsku v Kozmicích,
v sobotu 23. února mezinárodní soutěž mladých
hasičů v Havířově. V úterý 30. dubna tradiční
stavění máje a v neděli 5. května oslavíme svátek
našeho patrona svatého Floriána. Ve středu
8. května proběhne jarní část celostátní
postupové soutěže hry Plamen, které se zúčastní
mladí hasiči ze tří okrsků.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem hasičům
zejména z výjezdové jednotky za to, že nám
pomáhají v nesnázích. Zvláštní poděkování
a obdiv patří vedoucím mládeže za to, že umí
pracovat s dětmi tak rozdílného věku – od
předškoláků až po skoro dospělé členy. Velký
dík patří i rodičům mladých hasičů za to, že
přepravují a podporují nejen své ratolesti při
18
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soutěžích a akcích. Poděkování patří i našim
příznivcům a podporovatelům a věřím, že přízeň
zachovají i v dalším roce. Také děkuji za
podporu a spolupráci představitelům obce
i zaměstnancům obce.

Za Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině Vám
hezké a pokojné Vánoce a šťastný nový rok
prožitý ve zdraví a pohodě přeje

Motýlí louka – Projekt květnatých luk v k. ú.
Vřesina u Opavy, II. etapa

1. a 2. stupně základních škol „Příroda a krajina
Hlučínska. Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“
Proč se tato opatření provádějí? A k čemu je to
vlastně dobré? Byliny, které od jara do podzimu
pokvetou, budou vytvářet pyl a nektar – potravu
pro včely, které pak opylují naše ovocné stromy,
ale i další plodiny. Dále květnatá louka bude
sloužit dalším „létajícím drahokamům“, jak jsou
denní a noční motýli (můry), čmeláci, pestřenky,
samotářské včely. Všechen tento hmyz patří
mezi významné opylovače rostlin. Hmyz pak
poskytuje potravu ptákům – je šance, že se zvětší
počet skřivanů, strnadů, křepelek, koroptví,
bažantů, kteří v důsledku intenzivního
zemědělství v naší krajině vymírají.
Kvetoucí louka přináší silný estetický zážitek,
klid a odpočinek, je možno tam sbírat květy
do kytic nebo bylinky na čaje. Učit se poznávat
byliny, vidět zase po čase motýla, čmeláka nebo
skřivana.
Aby louka a hmyz mohly zde prosperovat
do budoucna, nesmí se louka mulčovat (nejhorší
technologie likvidující vše živé), ale kosit
a ponechávat při první (červnové) u druhé seči otavy (srpen/září) alespoň 1/3 založené louky
nepokosené, aby hmyz měl pořád potravu včetně
jejich housenek a dalších stádií. Aby také mohly
kukly a vajíčka hmyzu přežít do dalších let opět
se jiná 1/3 louky ponechá při druhé seči
do následujícího roku. Tato ponechaná plocha se
pokosí v červnu dalšího roku. Stále tak zde bude
místo pro hmyz a rostliny dokážou dozrát
a vysemenit se. Naštěstí současný sad není již
mulčován, ale kosen na seno a senáž, takže
nepřichází biomasa vniveč.
Někomu může rozloha 1,2 ha květnaté louky
připadat jako nicotná kapka, ale někde je potřeba
začít. Podobně je potřeba postupovat při obnově

V letošním roce se povedlo pro naši obec opět
získat další finanční prostředky na rozšíření
květnaté motýli louky z programu Podpora
obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
v místě genofondového sadu ovocných dřevin ve
Vřesině na suché retenční nádrži směrem
na Bahna, mezi občany známé také jako
„Gabčíkovo“.
Možná někteří z Vás zaregistrovali, že v sadu
byly v průběhu října „rozorány" pruhy mezi
vysazenými stromky. Právě tam se traktorem se
secím strojem vysévala druhově bohatá bylinná
směs
http://plantanaturalis.com/louky/lucnikvety-na-obohaceni-porostu/ , která obsahuje
100 % bylin, a víceméně odpovídá květeně
Hlučínska.

K vysazeným 130 stromkům krajových
odrůd jabloní, hrušní a švestek (průběžně od
roku 2015), tak v letošním roce přibylo dalších
0,7 ha a rozšířili jsme louku na 1,2 ha (V roce
2017 bylo založeno 0,5 ha květnaté louky). Obec
Vřesina má tak největší genofondový sad
ovocných dřevin na celém Hlučínsku a Opavsku
a také největší motýlí louku. Pro svou důležitost
se dostal Vřesinský sad do učebnic přírodovědy

Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH
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polních cest – žádný asfalt či
recykláž, maximálně zaválcovaný
kámen s prosetím travobylinné
směsi, ideálně zatravněné polní
cesty, které významně omezují
erozi půdy a omezují splachy vody
s bahnem do obce a kanalizace.
Tímto směrem je potřeba tedy
postupovat
při
současných
komplexních
pozemkových
úpravách,
které
ve
Vřesině
probíhají.
Hlučínsko je často
označováno, jako malebná krajina,
ale to už není dávno pravda, neboť
patří z přírodovědného hlediska
v rámci České republiky k jednomu
z nejvíce zničených regionů, právě přeoráním
luk, mezí, remízů, devastací potoků a řek,
meliorací krajiny a průmyslovým zemědělstvím
a lesnictvím. Jenom v roce 1954 bylo
na Hlučínsku 2800 ha luk, kde rostly orchideje –
prstnatce májové a další kvetoucí byliny, dnes je
to sotva stěží 10 ha, kde orchideje ještě přežívají.

Rada obce schválila:
- smlouvu o dílo k veřejné zakázce
Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy
- uzavření smlouvy o poskytování služeb
s hasičským
záchranným
sborem
Moravskoslezského
kraje,
jejímž
předmětem je provádění zkoušek
a odborných
kontrol
technických
prostředků za účelem ověření jejich
provozuschopnosti, plnění tlakových
lahví a provádění servisní činnosti
technických prostředků.
- dohodu
o
provedení
práce
na administraci projektu 1243 Stezka
horní Odry – zelené stezky pohraničím.
- smlouvu s firmou Čech Engineering
na výkon technického dozoru stavebníka
a
činnost
koordinátora
BOZP
na staveništi.
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V poslední době vzrůstá obliba
instalací
hmyzích
domků
a čmelínů na zahradách. Pokud
však chcete, aby na vašich
zahradách
nebyla
zelená
pustina, doporučujeme si zajít
v červenci a srpnu do sadu
a posbírat si zralá semínka,
založte si kus květnaté louky,
sekejte jej maximálně 2x ročně,
část ponechejte do druhého roku
a uvidíte, jak zelená pustina
ožívá.
Dnes již patrně nezjistíme, zdali
následující výrok skutečně
pronesl, Albert Einstein, který
rád formuloval odvážná tvrzení, že "pokud by
včely zmizely z povrchu země, člověku by
zůstaly pouhé čtyři roky života". Jisté je, že
v bohaté krajině plné rostlin a zvířat se člověku
žije podstatně lépe než ve zničené krajině bez
rostlin či zvířat.
Adrian Czernik
-

-

-

-

-

-

-

nabídku
společnosti
Envipartner
na pracování
pasportu
veřejného
osvětlení.
společnost na vypracování projektové
dokumentace
„Komunikace
ulice
Ovocná“
dohody
na
odhrnování
sněhu
s D. Harasimem a J. Vojáčkem na zimu
2018/2019.
Dodatek ke smlouvě o dílo k veřejné
zakázce Novostavba tělocvičny Vřesina
u Opavy.
předsedkyní kulturní komise Hanu
Kuczerovou na funkční období 2018 2022.
dodatek smlouvy o dopravní obslužnosti
ARRIVA MORAVA a.s. na období
9. 12. 2018 – 31. 12. 2018.
příkazní
smlouvu
supervize
s Ing. Ladislavem Procházkou podle
předloženého návrhu.
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-

-

příkazní smlouvu autorského dozoru
Ing. Luďka
Konečného
podle
předloženého návrhu.
smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou –
oblast Hlučínsko na přechodné období
od 1. 1. 2019 – 8. 6. 2019.
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-

-

smlouvu na dodávky elektrické energie
s poskytovatelem
IN
ENERGIE
Prodej s.r.o.
výzvu k podání nabídek na tvorbu
projektové
dokumentace
na
akci
„Rekonstrukce střechy ZŠ Vřesina“.

Rada obce vyhlásila a doporučila:
- směny pozemků parc. č. 335, 350/1, 349,
352/15, 340/8 a 582/11
Milé čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte, abych Vás informoval
o aktivitách scholy Vřesina
v uplynulém období.
Samozřejmě jsme se věnovali
naší hlavní činnosti, a to je
hudební doprovod nedělních
a svátečních mší svatých. Také
jsme si zahráli a zazpívali na
několika svatbách, a to nejen
v našem kostele. V měsíci
srpnu jsme již tradičně spolu
s místní organizací KDU –
ČSL uspořádali dožínkovou
slavnost. Začali jsme průvodem
z kamplu, předali jsme věnec hospodáři a užívali
si krásné letní počasí, díky jemuž se přišlo
pobavit spousta lidí. No a pak už jsme vrhli
všechny síly k přípravě, taktéž již tradičního
koncertu. Tento se uskutečnil 25. 11. 2018 na
slavnost Krista Krále. Na koncertu si s námi již
druhým rokem zazpívaly děti z místní základní
školy, za což jim patří naše poděkování. Máme
velkou radost z toho, že na naší škole tento sbor
funguje, že přijali pozvání a přišli obohatit náš
koncert. Jistě i jejich zásluhou byl na této akci
opravdu tzv. plný dům. V současné době
trénujeme na vánoce, abychom Vám mohli
zazpívat při vánočních mších svatých a podíleli
se tak na krásné vánoční atmosféře a oslavě
narození Ježíška. Také Vám již tradičně

zahrajeme na Štěpánském koledování, které bude
opět pořádat kulturní komise obce Vřesina.
Přijďte si užít atmosféru svátečních mší svatých
a příjemné setkání na kamplu na sv. Štěpána.
A kdo by měl chuť s námi v budoucnu zpívat
a hrát nebo kdo třeba váhá, přijďte za námi, rádi
uvítáme nové členy. 
Ještě mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné
a pohodové svátky vánoční v kruhu lidí,
s kterými jste rádi. No a do nového roku hodně
štěstí, zdraví, málo chmurů a spoustu radosti.
Ať Vám světlo z Betléma svítí na cestu po celý
příští rok.
Za scholu Vřesina
Radek Kupka
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Naším spoluobčanům od včelařů!
Včelařská moudrost: „Kdykoli pozoruji
velkolepou
práci
včel,
zdá
se
mi,
že paprsek Boží moudrosti zazářil přede mnou.“

Zdravím všechny spoluobčany v tomto
předvánočním čase za včelaře ze Vřesiny.
Spousta zatím nemá čas bilancovat uplynulý rok.
Chci se ale zastavit a informovat všechny o tom,
co se nám podařilo ve druhém pololetí udělat.
Navážu na poslední akci v červnu a to je
„Medobraní pro všechny.“ Jsme rádi, že ohlasy,
které jsme získali jako zpětnou vazbu byly
kladné a akce úspěšná. Proto chceme v tomto
trendu pokračovat i v příštím roce, ale v měsíci
květnu, který je označován „Mezinárodním
měsícem včelařství“. Rovněž jsme se zúčastnili
v srpnu obecní akce „Ukončení prázdnin aneb
Vřesina se baví“ s výrobky z medu a samotným
medem. V říjnu u včelínu ZO včelařského
kroužku jsme zajišťovali jedno stanoviště
Hlučínsko-Vřesinské šlápoty a postarali se
o občerstvení účastníkům tohoto pochodu.
Všichni se měli možnost podívat do včelínu
a nahlédnout přes průsvitnou folii do úlu se
včelami. Zájem byl velký. Na těchto akcích
aktivně vypomáhali i členové našeho kroužku.
Závěrečná akce letošního roku, které jsme se
účastnili, byly vánoční trhy v ZŠ Vřesina.
V dílničce si děti mohly stočit svíčku
z mezistěny z včelího vosku. Materiál na svíčky
darovala ZO Vřesina.
A nyní něco ze života Základní organizace
včelařů Vřesina. Na třech schůzích výboru ZO
ve druhém pololetí jsme řešili organizační
záležitosti ke všem zmíněným akcím. Postarali
jsme se o administrativu k výplatě příspěvku na
zazimování včel pro všechny členy organizace
a to nejen ze Vřesiny, ale i ve všech sdružených
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obcí. Jak už jsme vás informovali v minulosti,
do Základní organizace patří i včelaři
z Bohuslavic, Bělé, Píště a Závady. Rovněž jsme
se starali o informace a léky pro členy
k podzimnímu léčení včel. Vzájemně jsme
konzultovali stav včelstev v letošním extrémně
teplém podzimu. Tak jako jsou na počasí závislí
zemědělci, výkyvy a extrémy počasí přímo
ovlivňují i chování včel. Na mnoha polích
a zahradách dlouho kvetla svazenka, pohanka,
hořčice. Je to sice chvályhodné, že včely si
i v tomto pozdním čase donesly nektar a pyl,
ale na druhé straně se toto počasí projevilo
dlouhým plodováním matky a tím i množením
nežádoucího roztoče Varoózy destruktor.
Musíme však doufat, že tato skutečnost
neovlivní přezimování včelstev.
A je tady prosinec a konec roku. Chceme
Vám všem poděkovat za shovívavost ke včelám.
Je to tvoreček, který má sice žihadlo, ale je
převelice užitečný. Vždyť nám sbírá nektar,
s kterého tvoří med, ale hlavně opyluje květy
a tím nám zachovává velkou druhovost rostlin.
Nakonec i ten jejich jed, ať se to nezdá, přispívá
ke zdraví.
Co se týče včelařského kroužku, opět po
prázdninách začal svou činnost. V současnosti
má 10 členů, z toho jsou 2 nováčci, kteří se
přihlásili a 8 kluků, kteří patří do pokročilých.
Z tohoto důvodu je včelařský kroužek rozdělen

na dvě skupiny – začátečníci a pokročilí.
Vedoucí kroužku s nimi probírá informace nejen
o včelách, pomůckách, ale i o rostlinách.
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Z prostředků obce byly zakoupeny další
pomůcky k výuce o včelách. V klubovně máme
polystyrenový úl i fotorámky se včelami. Tyto
fotorámky pomáhají dětem „pracovat se
včelami“ i v zimě. Členové kroužku se aktivně
podíleli na všech akcích v rámci ZO.
Touto cestou chceme poděkovat Radě
a zastupitelstvu obce za poskytnutí finanční
pomoci. Rovněž chci poděkovat i pracovníkům
obecního úřadu, kteří nám pomáhají během roku.
Dík patří i Kulturní komisi, KRASU, vedení ZŠ,
MŠ a všem, kteří nám při akcích i mimo ně

jakýmkoliv způsobem pomohli. Věříme, že nám
zachováte přízeň i v příštím roce. V neposlední
řadě patří poděkování i manželkám a manželům
včelařů a včelařek za to, že jejich aktivity
tolerovali a ne malou měrou i pomáhali.
Na závěr všem přejeme krásné, radostné,
pohodové svátky vánoční, v novém roce 2019
hodně zdraví, štěstí, rodinné i osobní pohody.

Vážení spoluobčané,

k úpravě postupů při zakládání stavby. Nutno
podotknout, že s mnohými problémy nebylo
možné od začátku zcela počítat, přestože byl
vyhotoven geologický posudek.
Pro přehled Vám zde nyní uvedu náklady na
stavbu. V celkové částce jsou zahrnuty náklady
na projekt, stavební dozor, bezpečnost práce atd.
Tabulka nákladů:

protože v současné době probíhá v naší obci
největší stavební investiční akce za dobu její
existence, a tou je stavba nové tělocvičny,
považuji za nutné seznámit Vás se základními
fakty ohledně této akce. Zásadní rozhodnutí
padlo na zasedání zastupitelstva obce Vřesina
dne 6. 3. 2018, kdy byla schválena výstavba
nové tělocvičny, včetně kompletního zázemí,
a také bylo schváleno, uzavření úvěrové smlouvy
na financování této akce. Těmto usnesením
předcházelo, zhotovení
projektu, vydání
stavebního povolení a neúspěšná žádost
o finanční dotaci z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Po rozhodnutí stavět
tělocvičnu bylo renomovanou firmou provedeno
dvoukolové výběrové řízení, ze kterého vyšla
vítězně firma Beskydská Stavební a.s., se kterou
byla uzavřena smlouva na realizaci stavby
v časovém horizontu do září 2019. Při zakládání
stavby se však vyskytla spousta problémů, se
kterými nemohlo být na začátku počítáno,
a proto byly na vícepráce odsouhlaseny radou
obce dne 31.10.2018 vícenáklady a posunutí
termínu o 61 dnů. V současné době se jedná ještě
o dalším posunu.
V místě stavby se po odkopání zeminy vyskytla
voda, kterou je nutné do doby úplného založení
stavby odčerpávat. Aby nedošlo k destrukci
chodníku a vozovky ul. Za Školou, tak je nutné
zpevnit svah pod touto ulicí a také došlo

Za ČSV z.s. ZO Vřesina
Ottová Viktorie
jednatelka

Smlouva o dílo s firmou
Beskydská stavební a.s.
Více práce k 30. 11. 2018
Maximální výše úvěru
Celkové náklady

51 901 923,- Kč
2 261 2016,- Kč
45 000 000,- Kč
56 318 955,- Kč

Je zjevné, že náklady na tuto stavbu nejsou nijak
nízké, ale zcela odpovídají cenám, které jsou
v dnešní době na trhu běžné. Navíc je dosti
pravděpodobné, že kdybychom v současném
stavu stavbu zastavili a snažili se ji dokončit
později, tak bychom zaplatili ještě mnohem více.
Kdyby došlo k úplnému zastavení stavby, tak
bychom
se
v součtu
v současné
době
proinvestovaných nákladů a dále nákladů na
uvedení staveniště do původního stavu
pohybovali na částce minimálně 12 000 000Kč.
Rada a nové zastupitelstvo obce bylo s celou
situací seznámeno a dohodlo se, že nezvrátí
rozhodnutí zastupitelstva obce z 6. 3. 2018.
Zvítězily argumenty pro dostavbu tělocvičny.
Hlavním
argumentem
pro
rozhodování
zastupitelstva byla vždy budoucí užitná hodnota
a
potřeby
občanů
obce.
Samozřejmě
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se zavazujeme, že se budeme snažit všemi
prostředky docílit toho, aby celkové náklady
nebyly již dále navyšovány a aby stavba byla
k užívání občanům předána v bezvadném stavu
a v co nejkratším čase. Příští rok to
Činnost KRASu
KRAS je spolek rodičů školních a předškolních
dětí. Organizujeme akce pro děti a celé rodiny,
podílíme se na školních i obecních
akcích.
Na začátku školního roku jsme
uspořádali letní kino na hřišti
TJ Vřesina, kde se promítal dětský
film Odvážná Vajana a film pro
dospělé Bezva ženská na krku.

Na podzim se konal již tradiční průvod broučků,
kterého se účastnilo více než 150 dětí
s doprovodem dospělých. Děti byly v kostýmech
a svítily si na cestu lampiony nebo lucernami.
Průvod vycházel od koupaliště a končil
na zahradě školy, kde byla výstava vydlabaných
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pravděpodobně nebude, ale doufám, že již na
začátku roku 2020 budou moci zejména naše děti
a sportovně aktivní občané naplno využít novou
tělocvičnu.
Bohuslava Krupová
dýní školáků. Poté nás čekalo občerstvení
i dětská diskotéka na výletišti.

Na adventních trzích jsme zajišťovali
občerstvení, živý betlém a fotokoutek. Zájemci si
domů odnesli na památku fotografii.
Poslední letošní akcí byl Mikuláš ve škole
a školce. Mikuláš spolu s andělem a čertem
navštívil všechny třídy a obdaroval děti balíčky.
V příštím
roce
bude
několik
změn
v organizovaných akcích. Plánujeme následující
akce pro děti a celé rodiny:
 Maškarní ples pro děti MŠ i ZŠ 13. 1. 2019
 Rodičovský večírek – 8. 2. 2019
 Tradiční pečení koláčů – 15. 2. 2019
 Den rodiny (bude spojen s dnem dětí) –
1. 6. 2019
 Rozloučení s předškoláky – 6/2019
 Letní kino – 6. 9. 2019
 Podzimní průvod broučků – 18. 10. 2019
 Mikuláše ve škole a ve školce – 12/2019
Děkujeme všem aktivním členům spolku
za jejich čas, nápady a ochotu při přípravě
24
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a realizaci akcí pro děti. Děkujeme také
zaměstnancům ZŠ a MŠ za ochotu a dobrou
spolupráci na akcích KRASu.
Ráda bych za celý KRAS popřála všem občanům
Vřesiny kouzelné Vánoce rozzářené dětskou
DAR KRVE – DAR ŽIVOTA
Dne 24. listopadu 2018 se
v Malostranském paláci v Praze
konalo již šesté setkání
výjimečných dárců krve, kteří
dovršili 250 čestných darů krve
nebo její složky. Na tomto
setkání, které se koná jednou za
dva roky, byla předána nejvyšší
vyznamenání ČČK dárcům krve
- plakety Donum sanguinis donum vitae neboli Dar krve dar života.
V
letošním
roce
bylo
uděleno 147 plaket,
celkový
počet plaket udělených v ČR
tak dosáhl čísla 452, přičemž
počet dárců, kteří dosahují výjimečného počtu
250 darů krve a jejích složek v posledních letech
narůstá, což svědčí o motivující roli ocenění.
I tentokrát si pro vyznamenání přijela většina
dárců ze Severní Moravy, kde je tradice
dárcovství krve stále velmi živá.
Žákovský parlament proměňuje školu
Není parlament jako parlament. Dívám se občas
na přenosy z poslanecké sněmovny. Ach jo.
Vím, že je to důležité, ale tak vzdálené a nudné.
Žákovský parlament není nudný ani vzdálený.
Je to skupina volených žáků základní a mateřské
školy. Scházejí se jednou za měsíc v družině,
posadí se se svačinou okolo k sobě sražených
lavic a povídají si. Ale není to žádné prázdné
tlachání! Komunikace má svá pravidla. Každý
postupně dostane možnost se vyjádřit. Zatím
jejich setkání řídí paní ředitelka. Jakmile budou
vědět jak na to, převezmou velení páťáci.
Od spolužáků ze svých tříd mají poslanci
sesbírány informace o tom, co by mohli ve škole
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radostí a smíchem. Do nového roku 2019
přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Za spolek KRAS
Lucie Dvořáková

Ze Vřesiny toto vyznamenání převzal pan
Pavel Krupa. Za jeho záslužnou činnost mu
patří velké díky.
Převzato a upraveno
z www.cervenykriz.eu

zlepšit, co jim vadí, co by je bavilo. Děti přesně
vědí, co by chtěly. A umí to říct výstižně
a jednoduše.
Třeba upozorní na nefunkční sluchátka. Vyrobí
cedulky na záchod, aby děti nezapomínaly
splachovat. Všimnou si dveří, které jdou špatně
zavřít. Nebo jim chybí v budově zrcadla. Napíší
kuchařkám dopis o tom, co jim chutná. Poděkují
uklízečkám za jejich práci. Připraví společné
zábavné pátky – přijít do vyučování v pyžamu
nebo županu je přece legrace. Spolupracují
s Klubem rodičů a sponzorů, například vyberou
film do letního kina a navrhnou výhry
do tomboly na maškarní ples. Vymyslí
dobrovolné vstupné na trzích, aby byly penízky
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na sedáky do tříd. Mají připomínky k výuce
a vedení má připomínky k dětem. Společně
vymyslí, jakým způsobem nápadům vyjít vstříc,
jak konkrétní změny realizovat. Něco vyřeší
sami, s něčím jim pomohou dospělí.
Jsou to jen drobnosti a zdánlivé maličkosti?
Ani náhodou! Možnost ovlivnit své prostředí
dává juniorům příležitost zažít, že mohou vše
kolem sebe pozitivně proměňovat. Získávají
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odpovědný přístup ke svému životu i ke světu.
Je radost pozorovat s jakou samozřejmostí se to
děje. Děti mají zájem o školní společenství,
protože je to jejich společenství. Správnou
komunikací mohou na ně účinně působit
a spoluvytvářet ho. Žákovský parlament je jeden
z mnoha dílků vřesinské školy, který ji
podstatnou měrou proměňuje, a já mu fandím.
Silvie Šremerová
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Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska
V roce 2018 byl ve Sdružení obcí Hlučínska opět plným kulturních
a společenských akcí, projektů a dalších aktivit směřujících k rozvoji
a propagaci.

Se začátkem roku je tradičně spjata plesová sezóna, a proto ani letos nemohl
chybět Bál Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát ujala obec Bolatice. Na zámku v Kravařích přijalo
v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 35 pedagogů z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět
Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podesáté
představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. Na podzim se již tradičně sešly
scholy a chrámové sbory z regionu, aby si pro diváky připravily zážitek v podobě duchovní hudby.
Organizace Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Chuchelná, Setkání chrámových sborů
regionu Hlučínska proběhlo ve Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo ji tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“, které se zúčastnilo několik
desítek občanů nejen z Hlučínska.
Rok 2018 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět úspěšným v oblasti zisku
dotací. Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos finanční podporu na
realizaci projektů „Manažer regionu Hlučínska II“ (doplatek dotace ve
výši 20 000 Kč), „Festival kultury a hlučínských řemesel 2018“ (dotace
ve výši 93 419,25 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska III“ (zálohová dotace ve výši 100 000 Kč).
V prosinci 2018 byla ukončena projektu
„Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“,
a to vydáním metodických materiálů a
pracovních listů o přírodě a krajině Hlučínska. Vzdělávací materiály
obdržely pro účely výuky přírodovědných předmětů všechny základní školy v regionu. Projekt je
spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Rozpočet projektu činí 1 053
775,00 Kč (z toho dotace 843 020 Kč).
V roce 2018 pokračovala realizace také česko-polských projektů. Ve spolupráci s polskými gminami
Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byl zahájen projekt „Jak na invazivní druhy rostlin
na Hlučínsku a v polských gminách“. V rámci projektu postupně dochází k mapování výskytu těchto
rostlin v celém příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Dále proběhly
ukázky likvidace těchto rostlin nebo exkurze za příklady dobré praxe do Morávky v Beskydech. Sdružení
může na projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 Eur. K dalším česko-polským projektům patří projekt
„Hledání ztraceného času“ v rámci kterého probíhal sběr historických fotografií, fotografické
workshopy a výstavy fotografií. Projekt končí v prosinci 2018 a schválená výše dotace činí
13 815,77 Eur.
V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“ v rámci kterého
vzniknou nové propagační materiály o Hlučínsku a proběhne letní soutěž pro návštěvníky regionu.
Sdružení obcí Hlučínska byla na tento projekt schválena dotace ve výši 28 471,60 Eur.
Česko-polské projektu jsou spolufinancovány z
Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci
programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
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Z operačního programu Zaměstnanost se podařilo Sdružení obcí Hlučínska
získat dotaci na projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21 v SOH“,
prostřednictvím kterého jsou zpracovávány strategické plány vybraných obcí,
zavádění MA21 v obcích nebo vzdělávací aktivity. Projekt bude pokračovat až do ledna 2020. Schválená
dotace činí 2 243 306,25 Kč.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a měst,
spolků a občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2019 a děkuje všem starostům a starostkám
z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím,
podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji
a propagaci regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková
Betlémské světlo opět dorazí do Vřesiny
„Mír potřebuje rozmanitost – společně pro
tolerantní společnost“
Již několik let skauti přivážejí do naší vesnice
Betlémské světlo, které si spoluobčané mohou
odpálit v místním kostele či jej přinášejí
do našich domovů. Avšak nikdy nebylo zmíněno
poselství a záměr světla.
Historie
Betlémského
světla
sahá
až
do středověku, kdy florentští mladí vojáci
účastníc se křižáckých výprav přísahali svým
rodičům, že pokud přežijí válečnou výpravu na
Blízký východ, přinesou plamen věčného světla,
z betlémské baziliky zpět do Florencie. Nikdo
jim tehdy nevěřil. Po několika letech se před
bránami Florencie objevilo pár zubožených
mladíků, avšak nikdo je neuměl rozpoznat. První
z nich ukrýval pod svým pláštěm hořící svíci,
kterou odpálil od betlémského věčného světla,
jak slíbil. Tito muži plamen uchránili před
rozmary počasí, vezli jej po moři i souši, jen aby
dostáli slibu, který před lety dali svým otcům.
Toto bylo první betlémské světlo, které bylo
přineseno do Evropy.
Roku 1986 se podobný nápad zrodil v hlavách
organizátorů sbírky „Světlo ve tmě“ pro lidi se
zrakovým postižením v rakouském Linci. Ti se
chtěli svým štědrým dárcům odvděčit
originálním dárkem. Tehda je snad ani
nenapadlo, jakou tradici v celoevropském
měřítku započali. Od tohoto roku je vždy
vybráno jedno tzv. dítě světla, které v listopadu

letí přímo do Betléma, aby odpálilo plamen
od věčného světla hořící v jeskyni narození
Ježíše Krista. To pak letecky putuje do Vídně,
kde při slavnostní mši svaté je předáno skautům
z celého světa, kteří je pak distribuují do svých
krajů. V České republice převzetí světla mají
na starosti skauti z Brna, které je pak třetí neděli
adventní vlaky rozváženo po městech celé země.

Do naší obce jej přivážejí skauti z ostravského
hlavního vlakového nádraží. Letos si tento
symbol míru, přátelství a sounáležitosti budete
moci vyzvednout v místním kostele v neděli
23. 12. 2018 po skončení mše svaté
v 10:00 hodin.
Lucie Pašková
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Rekapitulace vybraných výdajů a získaných dotací v roce 2018

Náklady na investiční akce:
Autobusová zastávka

59.818,-Kč

Nová tělocvična

1 024.525,-Kč

Cyklostezky

2 781.790,-Kč

Učebna přírodních věd

9.680,- Kč

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

716.126,-Kč
60.848,-Kč
238.615,-Kč
25.653,-Kč

Další výdaje:
Elektrická energie VO

142.740,-Kč

Náklady na provoz knihovny

117.974,-Kč

Odvoz odpadů OZO

996.595,-Kč

Vzhled obce a veřej. zeleň – terén. úpravy, sečení,
obnova zeleně
Příspěvek (dotace) ZŠ
Ostatní záležitosti kultury

194.402,-Kč
1 520.000,-Kč
291.760,-Kč

Získané dotace:
Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce

137.306,-Kč

Neinvestiční dotace ze SR - Operační program zaměstnanost

358.200,-Kč

Neinvestiční dotace – Přeshraniční spolupráce Euroregion

77.900,- Kč

Investiční dotace ze SR - Rozšíření kapacity MŠ
Investiční dotace ze SR – Autobusové zálivy
Investiční dotace od kraje - Rozšíření kapacity MŠ
Investiční dotace od kraje - Autobusové zálivy
Dotace celkem:

13 853.297,-Kč
1 261.758,-Kč
616.500,-Kč
60.000.-Kč
16 364.961,-Kč
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INFORMACE PRO OBČANY
V neděli 4. listopadu 2018 jsme na Obecním úřadě ve Vřesině přivítali od loňského vítání 17 narozených
dětí (z toho bylo 15 dětí narozených letos a 2 děti byly narozeny v roce 2017)

K 17. prosinci se v letošním roce v naší obci narodilo 19 dětí, zemřelo 10 obyvatel, přistěhovalo se
50 obyvatel a odstěhovalo asi 35 obyvatel. Tyto údaje jsou pouze orientační. K témuž datu má naše obec
asi 1634 obyvatel a 458 domů.

Obecní úřad bude od čtvrtka 27. prosince do 1. ledna uzavřen.

Provoz pošty je změněn pouze v pondělí 31. prosince od 8.00 – 11. 00 hodin.
V souvislosti s vánočními svátky OZO oznamuje, že termíny svozu se nemění, pouze bude posunut
termín z pátku 28. prosinec na sobotu 29. prosince.

Přehled bohoslužeb ve vánoční době v kostele svatého Viléma:

Štědrý den

24. prosince

22:00

Boží hod vánoční

25. prosince

Štěpán
Silvestr
Nový rok

26. prosince
31. prosince
1. ledna

08:00
10:00
14:30 svátostné požehnání a živý betlém s dětmi
09:00
09:00
08:00
10:00
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Závěrem děkujeme všem
spolupracovníkům, pisatelům článků,
fotografům, zkrátka všem, kteří se
jakkoli podílejí na jeho tvorbě.
Uzávěrka
příštího
20. června 2019.

čísla

bude

Přejeme Vám pokojné svátky, radost
z obdarování, setkávání s blízkými
a do Nového roku mnoho zdraví,
porozumění,
lásky,
pochopení
a osobních i pracovních úspěchů.
Redakční rada
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