Fotografie ze Dne rodiny, 1. 6. 2019

Vážení spoluobčané,
půlka roku uběhla jako voda a zase máme horké léto. Věřím, že pro nás všechny bude krásné, pohodové,
odpočinkové a plné různých zážitků.
Od počátku roku pracujeme v radě, zastupitelstvu a na obecním úřadě na žádostech o dotace z různých
zdrojů, řešíme stavbu tělocvičny, připravujeme projektové dokumentace na různé akce, které chceme
v následujících letech realizovat. Řešíme Vaše připomínky a problémy, snažíme se reagovat rychle a pružně
na jednotlivé požadavky Vás občanů a postupně měníme zažité postupy v práci rady a pracovníků obce.
Dovolím si tímto všem pracovníkům obce poděkovat za práci, kterou odvádějí. Sekání trávy v úmorných
vedrech, úklid po vandalech, kteří nám „vyzdobili“ posezení na výletišti, stavby a bourání stanů a posezení
na všech akcích, které pro Vás pořádají různí pořadatelé, dovoz obědů do školy a školky, úklid komunikací,
péče o stromy a keře – to je jen malý výčet z toho, co denně zajišťuje technická četa. Obě úřednice pracují
na Vašich požadavcích a zpracovávají dokumentaci obce společně se mnou a radními. Každý přispíváme
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svou troškou do mlýna, abychom Vám poskytli
plný servis a v naší obci se nám společně
krásně žilo.
Jednou z menších změn, na které bych chtěla
upozornit je, že před každým zasedáním
zastupitelstva obce můžete veškeré materiály,
které jsou k dispozici zastupitelům, najít na
internetových stránkách obce. Kromě nich na
stránkách nově najdete zápis, ale také zvukový
záznam zasedání zastupitelů, protože na
dubnovém zasedání byl schválen nový jednací
řád zastupitelstva, který toto zveřejnění přikazuje.
Důležitou informací pro mnoho z Vás je, že zastupitelstvo obce v minulém týdnu schválilo
plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav na katastru obce Vřesina.
Nyní již budou pokračovat jednání projektantů s majiteli pozemků, aby se mohlo vše
připravit k obnovení některých polních cest, přípravě zatravněných pásů, poldrů a dalších
zařízení.
Vrátím se zpět k žádaným dotacím – podávali jsme žádost o dotaci na zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce ulic U Sadu a Na Bahna – bohužel jsem se v tomto týdnu
dověděla, že naše žádost zůstane nenaplněna. Úspěšní žadatelé byli hodnoceni o dva body
lépe než my. Stále čekáme na vyjádření poskytovatele u dotací na rekonstrukci střechy
základní školy a opravu a doplnění dětského hřiště. Podali jsme také žádost na tzv. Oranžový
přechod a zde mohu říci, že tato dotace nám byla přiznána a díky přispění Nadace ČEZ
můžeme nasvětlit přechod u sportovního areálu. Další žádost o dotaci jsme podávali na
rekonstrukci prostor ve škole, kde by měla vzniknout přírodovědná učebna a bezbariérové
toalety. Zde očekáváme vyjádření poskytovatele až ke konci roku. Největší žádost o dotaci,
kterou máme v tuto chvíli podanou, je žádost o dotaci na kotlíkové půjčky, které nejdříve
poskytneme občanům a poté můžeme využít na dofinancování případné dotační akce
(úpravy a revitalizace koupaliště na přírodní biotop). Zde žádáme o částku ve výši 4,1 mil.
korun. Celková částka, která by mohla být na úpravu koupaliště z různých dotací využita, se
pohybuje okolo 14 mil. korun.
Dalšími informacemi Vás zahlcovat nechci, pokud se chcete na cokoli zeptat, zastavte se za
námi na obecním úřadě.
Chtěla bych Vás ale požádat o radu. Připravili jsme několik otázek a chtěli bychom zjistit Vaše
názory na změnu územního plánu obce Vřesina. Druhá prosba se týká druhého dotazníku.
Dostali jsme několik dotazů na řešení zákazu hlučné práce o nedělích a vybraných svátcích
a také na podomní a pochůzkový prodej – prosím vyplňte naši anketu, ať známe Váš názor
a můžeme se jím řídit v naší další práci. Prosím o jejich vyplnění ať už písemnou formou,
nebo na internetových stránkách.
Milí spoluobčané, přeji Vám všem klidné prázdniny, spoustu krásných zážitků, málo starostí
a mnoho radostí s rodinou a blízkými. Také krásná setkání na akcích, které v obci proběhnou
a věřte, že se na nich s Vámi ráda uvidím.
Bohuslava Krupová
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Vážení a milí spoluobčané,
V každém zpravodaji byl vždy výčet toho, co schválila, řešila a připravila rada obce Vřesina.
Také nyní toto dodržíme, ale přehled bude pouze stručný. Pokud se chcete informovat více,
máte možnost na každém zastupitelstvu, kde rada obce podává zprávu o všem, co v daném
období schválila a dělala. Jak jsem již psala v úvodním článku, tak tyto materiály jsou nyní
nově zveřejněny i na webu obce, takže se s naší činností můžete seznamovat pravidelně.
V prvním pololetí roku 2019 tedy rada obce:
-

schválila smlouvu o dopravní obslužnosti obce Vřesina,
řešila podpis smlouvy s městem Hlučín a informování zástupců MP Hlučín o různých
problémech při společné pochůzce obcí Vřesina,
řeší možnost získání dotace na úpravu povrchu cyklostezky Hať – Vřesina,
řeší možnost zapojení obce Vřesina ke společné dotační žádosti SOH na koupi
elektronické úřední desky,
řeší přípravu dotační výzvy na udělování dotací z rozpočtu obce Vřesina,
řeší variantu přechodného dopravního značení na provizorní parkování vozidel u
areálu hřiště,
vybrala a zakoupila automobil pro obecní úřad Vřesina,
řešila přípravu služby senior expres v obci Vřesina,
připravovala možnost odběru jedlých olejů a schválila smlouvu se společností OZO
Ostrava,
řeší odvětrávání budovy školky, provedla inventarizaci majetku dle plánu,
schválila uzavření „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VN/VVN,
schválila návrh Výzvy pro podání cenových nabídek projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce střechy ZŠ Vřesina“,
řeší veřejné opatrovnictví a záležitosti opatrovanců obce Vřesina.
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Vážení spoluobčané,
z důvodu několika podnětů občanů a proseb o zvýšení bezpečnosti v naší obci byla uzavřena
veřejnoprávní smlouva s městem Hlučín, na jejímž základě budou od července 2019 strážníci
Městské policie Hlučín moci vykonávat svou pravomoc také na území obce Vřesina.
Hlavním úkolem Městské policie je ,,zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“.
To znamená, že ačkoli přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, tak nesupluje práci
Policie ČR, ale stará se o věci, které spoustu občanů trápí prakticky každodenně. Jsou to
například protiprávní jednání na úseku veřejného pořádku, jako je odkládání odpadu mimo
míst k tomu vyhrazených, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu atd.
Městská policie má oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst
veřejně přístupných a tyto záznamy se následně využívají pro potřeby správního nebo i
trestního řízení. Může se tedy stát, že na základě např. záznamu z fotopasti bude usvědčen
vandal, který ničí zámek a závoru při vjezdu na cyklostezku do Hati a Darkovic nebo bude
zadokumentováno odkládání odpadu do lesa apod. Městská policie se také podílí na dohledu
na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Strážníci budou provádět
měření rychlosti na problémových úsecích při vjezdech do obydlených částí obce. Také
budou v první fázi upozorňovat a následně řešit přestupky nedovoleného stání na pozemních
komunikacích. Mějte tedy na paměti, že stání na pozemní komunikaci není zakázáno jen
v místech, kde je dopravní značka zakazující zastavení nebo stání, ale že v silničním zákoně je
spousta obecných pravidel, které stání vozidla na pozemní komunikaci zakazují nebo
omezují. Je to například stání na křižovatce, v nepřehledné zatáčce nebo v místě, kde
nezůstanou 3m pro každý jízdní pruh, což platí i při jinak dovoleném stání na protilehlé
straně křižovatky tvaru ,,T,,.
Městská policie také dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.
V současné době naše obec nemá mnoho takovýchto předpisů, ale na základě několika
podnětů občanů uvažujeme o nařízení, které by zakazovalo podomní a pochůzkový prodej
v naší obci a o vyhlášce, která by v čase sobotního večera, o nedělích a vybraných svátcích
zakazovala používání hlučných strojů (např. sekačky, řetězové pily apod.). O tom, jestli máme
vypracovat a schválit takové nařízení a vyhlášku, by měl rozhodnout většinový názor Vás občanů obce Vřesina. Proto součástí tohoto zpravodaje je také anketa, kde k tomuto tématu
budete moci vyjádřit svůj názor. Komu na přijetí či nepřijetí těchto obecně závazných
předpisů záleží, nechť se prosím vyjádří. Zastupitelstvo obce se bude řídit Vaším
rozhodnutím.
Závěrem bych chtěl ubezpečit občany, že působení Městské Policie na území obce Vřesina
nebude sloužit k žádné přehnané represi. Hlavním úkolem je protiprávním jevům
předcházet, působit preventivně a zvýšit pocit bezpečí občanů naší krásné obce.
Všem přeji krásné a bezpečné léto.
Za radu obce Vřesina
Radek Kupka
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Bylo krásné slunečné dopoledne, proto jsme se
vydali s dětmi na dopolední vycházku. Rozhodli jsme se
pro cyklostezku, která vede z Vřesiny do Darkovic. Děti
šly od MŠ ke koupališti ve dvojicích. Na cyklostezce za
koupalištěm dostaly volno. Ty, které chtěly běhat,
mohly běžet až k posedu u cyklostezky. S ostatními
dětmi jsme potom skupinku běžících dětí došli. Potom
jsme v chůzi pokračovali společně. Když jsme přicházeli
dolů k druhému posedu, kde se nachází i lavička pro
cyklisty, mohly si děti odpočinout. Některé si sedly na
lavičku, jiné šmejdily po okolí. Po chvíli klidu začaly děti
křičet: „Paní učitelko, paní učitelko, my jsme našli
pistol.“ Okamžitě jsme stáhly děti od místa, kde ležela
zbraň. Samy jsme si nebyly jisté, zda je to skutečná
zbraň nebo atrapa. Z důvodu nebezpečí a poškození
otisků jsme na ni nesahali. Poté jsem zavolala policii ČR
a ohlásila nález zbraně. Nahlásila jsem jim přesné místo nálezu a vydali jsme se s dětmi zpět
do MŠ. Děti celou cestu nemluvily o ničem jiném, než o tom, že našly pistol a domýšlely, čí je,
kdo ji ztratil, zda je opravdická, jestli je nabitá atd.
Přibližně za hodinu nám volala policie, která nám oznámila, že se jedná pouze o atrapu
ruční zbraně. Když jsme dětem řekly, že zbraň nebyla opravdová, byly trochu zklamané.
Vysvětlily jsme jim, že s touto atrapou se nemohl nikdo zranit, ale kdyby náhodou někdy
příště našly podobnou nebezpečnou věc, nesmí na ni sahat. Nikdy nemůžou vědět, zda se
jedná o opravdickou zbraň nebo hračku.
Dodnes když procházíme kolem tohoto místa, si děti vzpomenou a hlásí: „Paní učitelko,
tady byla ta pistol.“
Martina Smolková

V úterý 21. 5. 2019 nás přijely navštívit děti z družiny z Píště. Dříve než návštěva dorazila,
připravovaly naše děti malé pohoštění na odpoledne. K ochutnání tak byly jednohubky
se šunkovou pěnou a sladké piškotové pokušení s banánem. Počasí nám přálo, a tak jsme se
ve 13,30 všichni sešli na dětském hřišti a po přivítání se 3-členná družstva rozběhla a musela
vyřešit 7 slovních hrátek. Následovala společná hra „z vody do vody“ a přemístění do školy.
Našim hostům jsme ukázali družinovou hernu, všichni jsme ochutnali připravené občerstvení
a děti si vyrobili čajové podtácky. Mezidružinové setkání se vydařilo, všichni jsme se rozloučili
a už se těšíme se na příští cestu do Píště.
Kateřina Šaková - Vychovatelka
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Mnozí z vás, kteří čtete zpravodaj, již do školy nechodíte. Někteří z vás do školního procesu
chystáte své děti. Ale možná si všichni říkáte, jak to tady chodí… Co se dnes ve škole děti
vlastně učí?
Proto jsme se rozhodli napsat pár řádků, abychom vám naši práci trochu přiblížili .
Škola se od devatenáctého či dvacátého století velice změnila. Dříve šlo hlavně o to, aby byl
absolvent školy gramotný a poslušný, uměl pochopit příkaz a bez odmlouvání ho vykonal.
Dnešní doba je jiná a budoucnost?...
My, učitelé ze školy, jakožto vzdělávacího institutu, se snažíme připravit děti na budoucnost,
kterou si ovšem nikdo z nás neumí reálně představit. Kolem nás se rozvíjejí různé
technologie a pracovní místa postupně zastupují stroje. Proto se opíráme o nejnovější
poznatky a čerpáme z kvalit, které hledají například největší firmy jako Google či IBM. Tyto
firmy nehledají pracovníky, kteří byli úspěšní ve školních testech a školu absolvovali s
jedničkami, ale hledají lidi, kteří umí řešit problémy, umí argumentovat, diskutovat,
spolupracovat, komunikovat, rozhodovat, přijímat zodpovědnost a pracovat s chybou.
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Hledají lidi, kteří jsou kreativní, zvídaví, průbojní, inspirativní, vidí souvislosti ve složité realitě
a nebojí se překonávat překážky.
V dnešní době nejsou důležité znalosti, těch je plný internet, ale to jak s nimi dále budete
nakládat.
Naše škola pracuje s metodami kritického myšlení, které právě tyto dovednosti rozvíjejí.
Učíme znalosti třídit, kriticky na ně pohlížet a vybírat ty, které jsou nosné. Podporujeme
individualitu, ale dbáme na spolupráci a obhajobu svého názoru s oporou v důkazech.
Ve škole jde také o socializaci, o první kontakt s reálným světem. Čím variabilnější třída je,
tím větší benefit pro žáky to má. Chceme v ní mít různorodé lidi jako v běžném životě, ne jen
jeden typ osobnosti. Tento benefit sebou nese různé názory a myšlenkové pochody, které si
mezi sebou sdělujeme a tím si každý rozšiřuje své cesty řešení a myšlení. Samozřejmě by to
nešlo bez bezpečného prostředí, které je pro nás velmi důležité. Klademe důraz na to, aby
každý mohl svůj názor, myšlenku říci beze strachu a s vírou, že je to pro všechny (i pro mě)
přínosné.
Nedílnou součástí vzdělávání je čtení. Žáky vedeme k lásce ke knihám s kritickým pohledem.
Není důležité každou knihu dočíst, ale umět si vybírat ty, které jsou pro mě (čtenáře)
přínosné, které ve mně vzbuzují zájem, očekávání a nutí mě nad obsahem přemýšlet. K tomu
slouží „dílny čtení“. Dále učíme žáky s textem pracovat, rozumět mu. K tomu jsou určené
lekce zaměřené na předvídání, vizualizaci, kladení otázek, propojování informací, shrnování
či hodnocení.
Klademe důraz na to, aby dítě samo a s radostí objevovalo matematiku, proto pracujeme
s tzv. Hejného metodou, která je založena na respektování 12 klíčových principů – budujeme
schémata, pracujeme v různých prostředích, matematické zákonitosti prolínáme,
podporujeme samostatné uvažování, stavíme na vlastních zážitcích dětí. Každý si prožije svůj
úspěch a má svůj vlastní poznatek, často diskutujeme, pracujeme beze strachu s chybou,
dáváme přiměřené výzvy, žáci jsou skutečně motivováni a v neposlední řadě podporujeme
spolupráci.
„Naše“ škola nabízí příležitosti, které děti zaujmou a donutí jejich mozek k aktivitě, neboť ten
potřebuje růst a učit se. Nikdo jiný to za něj neudělá. Dáváme možnost zakusit úspěch, k
němuž je třeba dojít přes řadu dílčích překážek.
Dítě s optimistickým, zdravě sebevědomým náhledem na svět míří k úspěšnému a
spokojenému životu.
Mgr. Kateřina Kusáková
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Proč jsou stromy tak důležité? Vyrábí kyslík, pohlcují oxid uhličitý, recyklují vodu, zadržují
v půdě vláhu, zachytávají polétavý prach, zajišťují odpařování vody, zabraňují erozi,
obohacují půdu o živiny, pohlcují hluk a poskytují útočiště zvířatům a dalším organismům.
Jeden vzrostlý listnatý strom má hodnotu 1 000 000 Kč.
V letošním školním roce jsme se opět zapojili do projektu „Zelený strom“. Jde o ekologickou
akci, která je projektem firmy ORC recycling s.r.o. Třídili a sbírali jsme opravdu poctivě, a tak
jsme přispěli nejen k lepšímu životnímu prostředí, ale získali jsme i spoustu krásných knížek.
A jak to všechno dopadlo? Klubíčko nasbíralo 185 kg, Pastelky 1318 kg, Šikulové 694 kg, 1.
třída 488 kg, 2. třída 1319 kg, 3. třída 1995 kg, 4. třída 753 kg, 5. třída 942 kg a obec 634 kg.
Celkem jsme nasbírali 8328 kg a tím jsme zachránili 166 stromů, neboť při výrobě papíru
může jeden strom nahradit 50 kg papíru sběrového.
Mgr. Monika Hofrichterová (koordinátor EVVO)
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Milí čtenáři zpravodaje,
dovolte mi napsat pár řádek o životě v našem
kroužku. Po několika letech činnosti malých
včelaříků jsme se již dostali do podvědomí lidí
v naší obci. V současné době máme deset
členů. Tři členové patří mezi začátečníky a
nejmladší z nich má 8 let. Druhá skupina jsou
pokročilí a pro změnu nejstarší členové kroužku
mají 18 let. Co mají tyto děti společné a proč si
vybrali zrovna tento kroužek? Nejstarší kluci se
přihlásili, protože se setkali s někým, kdo
včelaří z jejich vrstevníků a přišlo jim zajímavé, dozvědět se něco o včelách a třeba začít
včelařit. Mladší děti mají rády přírodu a péče o včelky se vším okolo je součástí přírody.
Musíme si uvědomit, že život včel nemůžeme přizpůsobit sobě, ale včelám se musíme
podřídit my, lidé.
V období zimního klidu se v kroužku učíme vše teoreticky. Máme
některé pomůcky, které nám lépe pomohou zlepšit obrazotvornost
dětí. Patří mezi ně polystyrénový úlek s fotorámečky, na kterých je
zachycen život v úlu. Na fotografiích můžeme vidět matku, vývoj
včely dělnice, plod, ze kterého se líhnou trubci tzv. trubčinu,
zavíčkované zásoby, plod i pyl v rámku. Vidí na nich i buňky, ze
kterých se vyvine matka. Takovým buňkám říkáme matečníky.
Práce s tímto cvičným úlem nám nahrazuje opravdový úl, jen zde
nejsou živé včely.
Na začátku jara začínají kvést první pylodárné rostliny, které jsou zdrojem bílkovin pro rozvoj
včelstva. Rovněž jsou důležité květy stromů, keřů, které poskytují nektar. Oba tyto zdroje
jsou nezbytné k rozvoji včelstva a děti se s nimi seznamují. Začínají si všímat, kde je mohou
vidět v přírodě, na které louce či u kterého lesa rostou. Je úžasné, když zjistíte, že se u
některého dítěte tvoří doma na zahradě motýlí louka nebo vysazují různé rostliny pro včely
na vlastní zahrádce.

V kroužku se připravujeme každoročně na soutěž „Zlatá včela“, kterou organizuje Český svaz
včelařů. Nejdříve probíhají oblastní kola jednotlivých krajů. Pro nás je to oblastní kolo
Moravskoslezského kraje, kde se vždy organizace soutěže ujme některý kroužek z kraje. Z
okresu Opava se účastníme jako jediný kroužek. Soutěž je rozdělena podle věkových
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kategorií dětí a podle toho se odvíjí i náročnost soutěže. Soutěž má několik částí. První část je
teoretická, druhá je zaměřena na botaniku, třetí na nástroje používané při práci se včelami a
ve čtvrté části jsou děti prověřování z praxe při práci se včelami. Letos jsme byli s dětmi na
soutěži po čtvrté. Štěpán Hajdík získal 6. místo, Ondřej Groh 11. místo a Matyáš Kubík 12.
místo z celkového počtu 52 účastníků ve stejné kategorii. Všem veliká gratulace.
Včelaříci se společně se Základní organizací účastní i akcí, které pořádá
obec. V dubnu jsme byli na akci „Ukliďme Česko – úklid okolo
Vřesiny“. Pro děti je velice prospěšné se takových akcí s kroužkem
zúčastnit, protože se pak budou k přírodě chovat šetrně a žádný
odpad jen tak v přírodě nenechají.

Letos jste nás mohli opět vidět u
„Medobraní pro veřejnost“, které bylo
pořádáno 18. května a kde jsme Vám
mohli s dětmi názorně ukázat, jakým
způsobem je med od včel získáván.
Pochopitelně tuto činnost mají děti
nejraději.
Rovněž pro děti připravujeme motivační
činnosti,
které
jsou
patřičně
ohodnoceny. Při ukončení školního roku
tradičně opékáme párky a vyhodnotíme aktivitu jednotlivých členů s náležitou odměnou.
Letos si navíc zajedeme na výlet do Chlebovického včelařského muzea. Příští školní rok
začínáme v polovině září. Jestliže máte zájem své dítě přihlásit do kroužku, můžete tak učinit,
pokud chodí alespoň do třetí třídy.
Závěrem chci touto cestou poděkovat vedení ZO ČSV Vřesina, že neustále podporuje činnost
kroužku. Z různých setkání vedoucích, které máme napříč republikou, toto není
samozřejmostí, a proto si toho velice vážím.
Komárková Helena
vedoucí kroužku

Začátkem roku je naší tradicí, si společně popřát přípitkem všechno nejlepší do Nového roku.
V březnu jsme společně oslavili svátek MDŽ, kde každoročně všem členkám přejeme kytičkou
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k jejich pěknému svátku. Následující program jsme měli vyplněn kolem štěstí a dobrým
pohoštěním. Duben byl ve znamení každoročního úklidu v okolí Vřesiny pod názvem
„Ukliďme si Česko“. 15 členů z našich řad se sešlo, aby uklidilo okolí cesty směr Bohuslavice
a návoz „Gabčíkovo“. Letos jsme nasbírali 15 pytlů odpadu. Po dobře odvedené práci jsme
se všichni účastníci sešli na malé občerstvení u paní Stočkové. V tomto měsíci, jsme byli
pozváni na sportovní akci „Člověče, nezlob se“ do Bělé. Byli jsme úspěšní a obsadili ve
sportovním klání krásné 4. místo.
V květnu jsme připravili pro naše seniory a přátele klubu zájezd do Orlických hor. Konkrétní
místo návštěvy bylo místo Neratov a jeho poutní kostel „Nanebevzetí Panny Marie“, který
má zajímavou skleněnou střechu a je po jednotlivých částech zrekonstruován. Zde jsme měli
objednanou mši svatou. Po té společný oběd v chráněných dílnách, kde se mentálně
postižení spoluobčané snaží zapojit do běžného života. Zakoupili jsme si zde pěkné výrobky.
Odpoledne jsme navštívili tamní malý pivovar. Zájezd se vydařil a počasí nám také přálo.
Účastníci byli spokojeni i přes celkovou náročnost programu. Jako vždy s námi jeli i lidé, kteří
nejsou v našem klubu, rádi s námi jezdí a patří jim také dík za obsazenost míst v autobuse a
příjemnou a přátelskou atmosféru, kterou s námi vytváří při našich společných cestách.
Květen byl měsícem, kde jsme se také sešli u společného posezení a objednali jsme si
v „Hostinci u Návratů“ pečené koleno. Jsme rádi, že i u nás ve vesnici můžeme zorganizovat
takovéto posezení. Náš klub se schází pravidelně každý měsíc v sále našeho Obecního úřadu
a jsme rádi, že nám pracovníci úřadu vycházejí ve všem vstříc. Za to jim patří velký dík.
Celý výbor Klubu seniorů se na společná setkání těší a jsme rádi, že naši členové přicházejí
s dobrou náladou a odcházejí spokojeni do svých domovů.
Všechny čtenáře zdraví Výbor klubu seniorů

To tu ještě nebylo. Hlučínský zámek už zažil ledasco – v jeho zdech žila paní kněžna, vojenská
posádka, úředníci i učni. Nyní se zde ovšem zabydlela divoká zvěř. Nejedná se přitom o živá
zvířata, nýbrž o zdařilé dermoplastické preparáty, které jsou součástí originální výstavy
Vládci noci. Jak již napovídá samotný název, přibližuje výstava svět živočichů, jejichž aktivita
začíná za soumraku a vrcholí v noci. Muzeum se tak proměnilo v přirozené prostředí těchto
zvířat a návštěvník si musí projít mokřadem, lesem, loukou, ale i obyčejným vesnickým
dvorkem. To vše odhalí v úplné tmě pouze za svitu baterky, neboť co by to bylo za výstavu o
nočním životě, kdyby se odehrávala za denního světla? Smyslem výstavy je nejen přinést
nevšední zážitek, ale především informovat veřejnost o pestrosti nočního života a faktorech,
které zvířata v dnešní rozvinuté civilizaci ohrožují. Návštěvník se tak dozví, jak dalekosáhlý
problém představuje světelný smog, nebo kolik lesní zvěře zahyne ročně pod koly aut. Na
výstavě se představí více než 50 živočišných druhů, jež do Hlučína zavítaly téměř z celého
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Českého Slezska, ba i z Moravy. Preparáty ochotně zapůjčilo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,
Muzeum v Bruntále, Muzeum Kroměřížska, Muzeum Novojičínska, Muzeum Těšínska, Natura
Opava,
Ostravské
muzeum a Slezské
zemské muzeum a
Slovácké
muzeum
v Uherském Hradišti.
Výstava bude k vidění
v Muzeu Hlučínska až
do 10. listopadu 2019.
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Vážení spoluobčané, přátelé a příznivci,
dovolte mi seznámit Vás s činností sboru dobrovolných hasičů (dospělých) ve Vřesině za
první letošní půlrok. O mládeži Vás v jiném článku seznámí vedoucí mládeže.
V lednu se podařilo uskutečnit maškarní radovánky – sice s menší účastí zato byl sál
dostatečně veliký pro taneční kreace. Koncem ledna jsme na výroční valné hromadě
zhodnotili naši činnost za uplynulý rok za účasti stražáků ze spřáteleného Pogrzebieńa.
Začátkem února to bylo naopak – naše delegace navštívila výroční valnou hromadu OSP
Pogrzebień a ve větším schůzování jsme pokračovali na Výroční valné hromadě 13.
hlučínského okrsku tentokrát v Kozmicích a na okresní úrovni koncem března tentokrát v
Bohuslavicích. Na konci dubna jsme tradičně stavěli májku a pak již „žně“ kolem svatého
Floriána: v pátek 3. května jsme navštívili s praporem kolegy v Pogrzebieńi, v sobotu jsme
k nim byli pozvání znovu na oslavu svatého Floriána, ale po dohodě jsme dali přednost
oslavám 95 let založení sboru v Bobrovníkách – samozřejmě opět s praporem a o den později
se stejným praporem a hlavně stejným praporečníkem oslavili sv. Floriána u nás nejdříve mší
sv., průvodem na hřbitov a společným obědem s koláčem a kávou. Smekám před výkonem
praporečníka Mirka – během tří dnů důstojně a poctivě absolvoval tři mše svaté. Hned poté
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se velká část sboru věnovala zajištění oblastního kola hry Plamen ve středu 8. května. Přece
jen – zajistit hladký průběh 200 závodníků – jak závodění, tak kompletní servis včetně
pohoštění, dá dost práce. Moc díky všem ochotným jak členům, tak hlavně nečlenům,
rodičům a přátelům, obci Vřesina a zaměstnancům. Týž den se naše soutěžní družstvo
zúčastnilo odpoledne okrskové soutěže v Kozmicích. Celookresního svatofloriánského setkání
v Dolních Životicích jsme se vzhledem k velké vytíženosti bohužel neúčastnili, alespoň focení
praporu v rámci celého okresu ano. Uvidíme ho v připravované brožuře spolu s ostatními z
celého okresu. V rámci okrsku se setkali starší hasiči nad 65 let koncem června v Kozmicích a
vřele zavzpomínali, jak to bylo za mlada. Akce se konala pod záštitou okresního sdružení
hasičů.
Moc děkuji všem příznivcům a podporovatelům za dosavadní přízeň. Koncem prázdnin
podpoříme tradičním občerstvením Ukončení prázdnin, začátkem školního roku tradičně
pozveme studenty mateřské školy a základní školy na ukázku a v pátek 20. září bude poslední
kolo NHHL. Výsledek našich borců Vám slíbit nemůžu, ale podívaná to bude jistě tradičně
perfektní
Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH

Ve sboru dobrovolných hasičů ve Vřesině máme 38 registrovaných mladých hasičů do 18 let.
Žáků je 30, z toho 10 chlapců a 20 děvčat. Dále máme smíšené dorostenecké družstvo: 5
dorostenek a 3 dorostence. Vedoucí mladých hasičů jsou Ing. Zdeňka Smolková, Markéta
Pacurová, Kamil Pacur a Jan Křižák. Jako instruktorky pomáhají Kateřina Hošková, Tereza
Hošková a Petra Gulová.
Prvních šest měsíců roku 2019 byl pro mladé hasiče a jejich vedoucí dosti hektický.
Leden – únor – březen – se děti připravovaly k plnění odznaků odbornosti, k uzlovací soutěži
v Neplachovicích a k halové soutěži v Havířově. Odborku Preventista splnili Amálie Francová,
Tereza Raschková, Marek Bečica a Štěpán Ohřál. Děti kreslily obrázky do celostátní soutěže
Požární ochrana očima dětí. V okresním kole ve své kategorii za obrázek historické cisterny
Tatra první místo získal Šimon Willaschek. V lednu jsme i s rodiči mladých hasičů navštívili
„Integrované bezpečnostní centrum 112“ v Ostravě.
V dubnu 24 mladých hasičů, 3 vedoucí, 2 maminky,
jedna paní kuchařka Andrea a 2 hasičští řidiči Pavel a
Marek absolvovali třídenní výlet na táborovou
základnu ve Pstruží. Děti vyráběly, tancovaly, cvičily
v tělocvičně, znovu vyráběly, jezdily na motokárách ve
Frenštátě, poznávaly stezku v korunách stromů,
shlédly město Frenštát od skokanských můstků,
soutěžily ve skládání textů podle zadaných slov, znovu

FOTO 3
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tančily, jely vlakem a další. Podle kladných ohlasů rodičů děti doma nadšeně na zážitky
z výletu vzpomínaly. FOTO 1: V tělocvičně v Pstruží bylo prima, FOTO 2: Závěrečné foto
účastníků třídenního výletu v Pstruží.
V květnu náš hasičský sbor ve Vřesině organizoval oblastní kolo celostátní hry mladých hasičů
PLAMEN. Vše bylo přichystáno a proběhlo ke spokojenosti vedení soutěže a závodníků
z okolních sborů. Naši starší žáci se umístili na 3. místě, naši mladší žáci se umístili na 2. místě
a postoupili do okresního kola. FOTO 3: Štafeta CTIF ve Vřesině - předávka Pavlíka se
Štěpánem je O.K., FOTO 4: Naši starší žáci půl sekundy po startovním výstřelu na požárním
útoku ve Vřesině.
Do toho trénoval i náš dorost, kterému se věnoval zejména Jan Křižák. V okresním kole náš
hasičský sbor reprezentovalo smíšené družstvo, které po konečném součtu za podzimní
branný závod a jarní disciplíny (překážkový běh na 100 m, štafeta 4x 100 m a požární útok) se
umístilo na 3. místě. V kategorii jednotlivci se Bořek umístil ve své věkové kategorii na 8.
místě. Jím přidaný ukázkový kotoul v běhu na 100 m sice nebyl bodově ohodnocen, ale měl
úspěch.
Hlučínská liga mládeže pokračovala dalšími koly v Dobroslavicích a Ludgeřovicích. Poslední 8.
kolo bylo 16.6. v Bobrovníkách. Konečné umístění v ročníku 2018/2019 Hlučínské ligy
mládeže: mladší žáci 3. místo (z 15), starší žáci 5. místo (z 14). V sobotu 22. června se
zúčastníme s oběma družstvy v Kyjovicích soutěže „O pohár starosty OSH Opava“.
Závěrem chci poděkovat všem rodičům a dospělým, kteří v činnosti pomáhali jakkoli: při
výletu, při soutěži – ve stáncích, jako časoměřiči, technická četa, zajištění bezproblémového
parkování hasičských aut a bezpečného přesunu dětí mezi soutěžními disciplínami. Nesmím
zapomenout poděkovat maminkám mladých hasičů za pečení buchet, slaného pečiva a
muffinů. A také děkuji všem řidičům za bezpečný odvoz dětí na soutěže a zpět.
Všem nám přeji hezky prožitý čas volna „nic nedělání“, čas prázdnin a dovolené!
Ing. Zdeňka Smolková
vedoucí kolektivu mladých hasičů

FOTO 4
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Polovina roku bude za námi…
V předchozím příspěvku, v prosincovém čísle zpravodaje, ve kterém jsme psali o
zásahové jednotce našich dobrovolných hasičů, jsme Vás seznámili s její činností a akcemi v
uplynulém roce. Nyní se blíží polovina tohoto roku, a tak bychom Vám chtěli nabídnout další
informace o naší práci a našich aktivitách.
Letošní rok je oproti loňskému roku z pohledu zásahové činnosti klidnější. Ke dni 1. 6.
2019 jednotka vyjížděla celkem k devíti událostem, kdy bylo potřeba pomoci hasičů. Jednalo
se o dva výjezdy na čerpání vody v měsíci leden a únor,
dále o březnový výjezd k vyvrácenému stromu na hlavní
silnici z Vřesiny do Darkoviček, poblíž pěchotního srubu
„František“. V měsíci duben pak jednotka společně
s profesionálními
hasiči
z Hlučína
odstraňovala
nalomený strom ze silnice, a to opět na silnici směrem
do Darkoviček. Zbývající zásahy jednotky se uskutečnily
v měsíci květen. Nejprve se jednalo o likvidaci úniku
ropných produktů na vozovku. Pravděpodobně vlivem
17
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závady došlo na motorovém vozidle k úniku oleje na silnici na ulici Ovocná. Hasiči po příjezdu
na místo provedli průzkum místa události, zamezili úniku oleje do okolí pomocí sorbentu a
následně provedli očistu vozovky v délce cca třiceti metrů. Z důvodu ochrany vodního zdroje
v blízkém okolí události byla na místo hasiči povolána ještě profesionální jednotka, která pak
vyhodnotila situaci a přenechala všechny práce na naší jednotce. O několik hodin později po
tomto zásahu, vyjížděli po půlnoci naši hasiči opět k další události. V nočních hodinách došlo
k vyvrácení vzrostlého stromu přes silnici do Píště. Hasiči provedli ohraničení místa události,
řídili a usměrňovali dopravu a pomocí motorové pily strom rozřezali, odklidili mimo vozovku
a následně provedli očistu vozovky. Dalším květnovým zásahem jednotky bylo opět čerpání
vody. Po déle trvajících deštích došlo k zatopení jednoho sklepu rodinného domu na ulici
Stavbařů. Hasiči provedli vyčerpání sklepních prostor
a vyčištění kanálových vpustí, kde nedocházelo
k odtoku vody. Poslední dvě události jednotka řešila
z důvodu žádosti zdravotnické záchranné služby o
výpomoc s transportem pacientů. Jednalo se o
pomoc při přenesení nemocné osoby z rodinného
domu k sanitce na ulici Sluneční a také o transport
nemocné osoby na ulici Sportovní.
Jak je vidět, tak zásahová činnost jednotky je i v letošním roce velmi pestrá a různorodá.
Aby byli hasiči na tyto události připraveni, tak musí absolvovat různá školení, odborné stáže a
výcviky. Jedná se o školení, která jsou vedena profesionálními hasiči, která se uskutečnila
např. v Hlučíně a v Opavě, tak i o školení, která organizuje a připravuje nový velitel jednotky
pan Tomáš Fichna společně s veliteli družstev. V letošním roce jste naši jednotku mohli vidět
na mnoha místech naší obce, jak procvičuje různé postupy, typy zásahů a zlepšuje své
znalosti a práci se speciální technikou. Dále se členové jednotky účastnili různých soutěží a
odborných příprav, kde své znalosti dále zdokonalovali. Vrcholem přípravy byla v letošním
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roce náročná soutěž zásahových jednotek s názvem „Opavský rallye“. Letošní ročník se konal
v Březové u Vítkova a v okolních obcích. Pro účastníky byly připraveny jednodušší disciplíny v
podobě znalostního testu a ověření fyzické zdatnosti jednotlivých členů. Dále pak simulované
situace, které měli co nejvěrněji napodobit různé události a prověřit znalosti zasahujících a
způsob řešení konkrétních situací. První situace představovala požár sklepních prostor
průmyslového objektu se zraněním, druhá představovala pád osoby do strže ze skály, kdy
bylo potřeba osobu s různými zraněními (zlomeniny, pohmožděniny, atd) ošetřit a následně
transportovat z obtížného skalního terénu k sanitce. Posledním stanovištěm byl rozsáhlý
požár střechy rekreačního komplexu s větším výskytem osob. Této soutěže se jako strojník
zúčastnil Martin Fichna, jako velitel jednotky Zdeněk Janoš. Funkci hasič zastávali v letošním
roce poprvé Jan Křižák a Stanislav Krupa. V této náročné soutěži naše družstvo obsadilo
výborné první místo z 15 soutěžících jednotek a vyhrálo tak putovní pohár.

Nejen těmito zásahy a odbornou přípravou naši hasiči strávili svůj čas v hasičárně.
Hodně času ze svého volna věnují dalším činnostem a hlavně technice. Je totiž potřeba stále
techniku udržovat akceschopnou, připravenou k zásahu a v perfektním stavu. Do dalších
měsíců si jen přejme, ať jejich technika vždy slouží a jejich zásahů je co nejméně.
Zdeněk Janoš, velitel družstva

Vážení spoluobčané, příznivci KDU-ČSL ,
chtěli bychom Vás několika větami seznámit s činností místní organizace KDU-ČSL za první
polovinu roku 2019. V lednu jsme pořádali tradiční společenský večer, kdy místní sál OU byl
opět zcela zaplněn. V sále panovala příjemná atmosféra a večer byl navíc obohacen o
pestrou tombolu.
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Po vydařeném večeru následovala hned druhý den výroční schůze členů KDU-ČSL, kde nás
svou návštěvou poctili nejen hosté z naší obce, ale také z Opavy. Při této příležitosti Ing.
Vilém Hluchník předal svou předsednickou funkci Miloši Chříbkovi. Tímto bychom chtěli
poděkovat bratru Vilémovi za dlouholeté vedení a zároveň bratru Milošovi popřát, aby se mu
v budoucích letech ve vedení dařilo a hojně rozšířil naše řady.
Poslední březnový víkend proběhl celostátní sjezd KDU-ČSL v Brně, který byl spojen
s oslavami stého výročí vzniku strany. Této události se zúčastnil i náš předseda Miloš Chříbek,
odkud nám přivezl mnoho nových poznatků.
Nyní se připravujeme společně se scholou Vřesina na každoroční Dožínkové posezení, které
se bude konat 17. srpna 2019 na Výletišti. Jako tradičně začneme průvodem z Kamplu, kde
nás mohou přijít podpořit děti, ale i dospělí v maskách a průvod obohatit o své nazdobené
vozy (např. kolo, koloběžku, trakař, žebřiňák,…). Společně se vydáme na Výletiště, kde na Vás
bude čekat bohaté občerstvení, hry pro děti, tombola a noční karneval.
Na toto Dožínkové posezení Vás co nejsrdečněji zveme a přejeme krásné a pohodové léto.
Za KDU-ČSL ve Vřesině
Danuše Fojtíková a Veronika Hluchníková
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Podmínky využití
Služba VŘESINA SENIOR EXPRES je určena pro občany starší 65 let nebo držitele
průkazů ZTP a ZTP/P. V odůvodněných případech je možné poskytnout službu
i osobám, které nesplňují tyto podmínky. Službu je možné využít na dopravu
do vybraných měst a obcí k návštěvám zdravotnických zařízení a úřadům. Službu lze
využít nejvíce 5x v kalendářním měsíci. Cestující musí mít trvalý pobyt na území obce
Vřesina.
Služba bude poskytována za účelem přepravy do měst Hlučín, Dolní Benešov,
Ostrava, Opava a do obcí po optimální trase k uvedeným městům.
Cestující uhradí řidiči VŘESINA SENIOR EXPRES částku za každou jednu jízdu v jednom
směru do místa přepravy viz následný ceník. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je
maximálně 30 minut a v takovém případě může cestující využít dopravy zpět bez
úhrady zpáteční jízdy. Pokud čekací doba délku 30 minut přesáhne, řidič na
cestujícího nečeká a případná vyžádaná cesta zpět je zpoplatněna stejně jako cesta do
místa přepravy. Cestujícího může doprovázet maximálně jedna osoba, na kterou se
vztahují stejné platební podmínky jako na cestujícího. V případě vytížení vozidla více
než třemi osobami na jednu jízdu platí ceník při využití více osobami.
Na poskytnutí služby není právní nárok. Pokud je vozidlo na dobu objednávky již
zaplněno nebude služba poskytnuta.
Službu lze využít v pracovní dny, pondělí až pátek od 6 do 14 hodin.
OBJEDNEJTE SI
od pondělí do čtvrtka od 8 do 14 hodin, v pátek
od 8 do 11 hodin na telefonním čísle
59 75 89 260 nebo osobně na obecním úřadě
Vřesina, nejpozději 1 den před plánovanou
jízdou a nejdříve 2 týdny předem.
Při objednávce je nutné nahlásit:
Počet přepravovaných osob
Jméno a příjmení přepravovaných osob
Ročník narození přepravovaných osob
Adresu trvalého bydliště přepravovaných osob
Datum a přesný čas místa nástupu
Místo výstupu
Vlastní telefonní číslo
Ceník přepravy:
Ceník při využití více osobami:
Hlučín, Dolní Benešov – 30 Kč
Hlučín, Dolní Benešov – 24 Kč
Ostrava – 50 Kč
Ostrava – 40 Kč
Opava – 50 Kč
Opava – 40 Kč
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Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,
chtěl bych Vás seznámit s postupem prací, které se uskutečnily na Novostavbě tělocvičny ve
Vřesině. Na začátku roku 2019 jste byli informováni, že je stavba přerušena z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek. Během přerušení se společně se stavební firmou
jednalo o vhodnějším způsobu založení stavby a výsledkem bylo vypracování dodatku ke
smlouvě o dílo. Oproti stávající smlouvě dodatek obsahuje tyto změny:
1) jiný způsob založení spodní stavby základových konstrukcí
2) změna střešního pláště
3) změna systému zateplení vnějšího pláště z provětrávané fasády na fasádu systému ETICS
4) celková nová cena stavby činí 53 227 616 Kč, kdy původní cena byla 51 901 923 Kč
Dodatek ke smlouvě o dílo s uvedenými změnami byl uzavřen dne 30.4.2019 s termínem
dokončení stavby dne 24.02.2020.
V těchto dnech na stavbě probíhají zemní a výkopové práce pro založení základových pásů a
patek. Výkopové práce budou probíhat do konce června 2019. Během července 2019 budou
následovat práce na montovaných obvodových prefa konstrukcích a práce na
železobetonové základové desce. Tímto se konečně odrazíme od země a postupně uvidíme,
jak stavba roste a pokračuje. Na podzim 2019 by mohli občané vidět hrubý vzhled tělocvičny
i se střechou. Doufáme, že po zdlouhavém jednání a založení stavby (nestabilní podloží,
komplikace s tekutými písky a podzemní vodou), bude stavba díky pěknému počasí rychle
růst a v závěru se bude našim občanům líbit a sloužit ke zdravému pohybu.
Na závěr jen malé připomenutí: stavbu tělocvičny
provádí firma Beskydská stavební, a.s. se sídlem v
Třinci, projektantem stavby je Ing. Bc. René Vojtal,
autorský dozor provádí Ing. Luděk Konečný a
technický dozor stavebníka provádí firma ČechEngineering, a.s., která současně provádí i
koordinátora BOZP na staveništi.
S pozdravem a přáním nádherně prožitých
prázdnin
Stanislav Boček
Místostarosta obce
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Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás seznámit s činností a sportovními výsledky našeho TJ, za první polovinu roku
2019. Náš rok začal 1. února tradičním plesem, kdy jsme po několika letech změnili hudbu,
myslím, že ke spokojenosti všech zúčastněných. Následující den se konala výroční Valná
hromada. V březnu jsme měli první jarní brigádu, kdy se připravoval areál na jarní sezónu, a
čistila se nádrž na zavlažování. Pak přišla sobota 23. března a naši muži, pod vedením nového
trenérského dua Koval Petr alias Peca a Pagáč Jan vyrazili do Březové, kde po festivalu
neproměněných šancí nakonec vyválčili remízu 3.3. Další neděli nás čekal zápas doma
s lídrem tabulky Slavia Opava, před krásnou návštěvou 105 platících diváků zase remizovali
3:3 oboustranně zaslouženě. První dubnovou sobotu začalo jaro i pro naše dorostence a
doma hostili Chlebičov a po remíze do poločasu nakonec prohráli 1:3. Další den v neděli se
naši muži po druhé představili doma proti Stěbořicím a v poslední minutě naši borci
zachránili remízu 2:2, jenom škoda, že přišli o kapitána Vojtu Kociána, jehož zranění kotníku
vypadá dlouhodobě. Po týdnu volna dorostu a muži měli přeložený zápas na 8.5., začal
v sobotu fotbalový velikonoční víkend, kdy dorost dostal nadílku od vzdálené Studénky a
prohráli 1:18. V neděli naši muži hostili Těškovice a počtvrté v jarní sezóně remizovali,
tentokrát 2:2. Poslední dubnový víkend naši muži zajížděli na Štítinu, kde poprvé na jaře
vyhráli 0:2. Dorost hrál ve Stěbořicích a prohrál 7:2.
První májový víkend nás čekali domácí zápasy. V sobotu náš dorost se čtyřmi žáky v sestavě
prohrál s ambiciozními Oticemi 1:9. V chladném nedělním odpoledni naši muži nedali šanci
Služovicím a zvítězili 7:1. V pondělí 6.5. jsme udělali brigádu na zaštěrkování hřiště, všem
zúčastněným velké díky za pomoc. Ve středu 8.5. naši muži odehráli odložené utkání
v Dobroslavicích a před velkou návštěvou mesinských diváků zvítězili po těžkém boji 0:1.
V sobotu 11.5. naši muži zajížděli do Hlavnice, kde přišli o jarní neporazitelnost a prohráli 3:2.
Třetí květnový víkend začali v sobotu naši dorostenci a prohráli se vzdáleným družstvem
z Oder 4:7. V neděli v poklidném tempu přejeli naši muži Litultovice 6:0. Poslední květnovou
sobotu zajížděli naši muži do Kobeřic, kde rozstříleli místní rezervu 2:7. Náš dorost hrál
v Pusté Polomi a prohrál 10:3. První červnovou sobotu náš dorost hrál poslední zápas sezóny
a prohrál doma s Jakartovicemi 2:7 a ukončil sezónu v okresní soutěži na posledním místě.
Tuto sobotu se také konal dětský den, kde se naše TJ v čele s mládežnickými trenéry podílelo
na občerstvení této akce. V neděli 2.6. nás čekalo po mnoha letech domácí derby s Píští a
které naši hráči nezvládli a prohráli 0:3. V sobotu 8.6. naše TJ pořádalo Turnaj žáků do 8 let,
za účasti 10 družstev. Turnaj byl velice povedenou akcí a ceny malým fotbalovým adeptům
předával hráč ligového Jablonce David Lischka. Hlavní zásluha na pořádání této akce a velký
dík patří Lukášovi Plačkovi trenéru fotbalové přípravky. Tento den naši muži zajížděli
k poslednímu venkovnímu zápasu sezóny do Jakartovic, kde zvítězili 0:2. V posledním zápase
sezóny jsme hostili Vávrovice, po neslavném, nemastném výkonu jsme remizovali 2:2, a to
nám stačilo v tabulce na konečné 5. místo se 44 body a skóre 75:44.
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V závěru bych chtěl poděkovat všem fandům TJ a všem občanům naší obce do druhé
poloviny roku popřát hodně zdraví a štěstí.
Za TJ předseda Mrkva Lubomír

Vážení spoluobčané a přátelé naší přírody, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností našeho
mysliveckého sdružení za 1. pololetí roku 2019.
Naše myslivecké sdružení má 10 členů, kteří se schází každý druhý pátek v měsíci a
obhospodařuje celkem 720 ha, z toho je asi 500 ha lesa, zbytek tvoří pole. Tato honitba je
majetkem Českých lesů, myslivecké
sdružení ji má v pronájmu. Od letošního
roku činí výše pronájmu 273 000,- Kč.
Myslivci se sice většinou prezentují
trofejemi zvěře, ale za každou touto
trofejí se skrývá velké množství
odvedené práce pro naši přírodu, velké
množství
v
dnešní
době
tak
drahocenného času a také nemalé
finanční náklady. Z tohoto důvodu se
chceme prezentovat na těchto stránkách
a uvést obraz myslivosti a myslivců, kteří
jsou dneska prezentováni v médiích jako
vrazi a požírači zvířátek, na pravou míru a
veřejnosti sdělit o čem vlastně ta
myslivost je. Myslivost je soubor činností
prováděných v přírodě ve vztahu k volně
žijící zvěři jako součásti ekosystému a
spolková činnost směřující k udržení a
rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků
jako součásti českého národního
kulturního dědictví“ tolik citace základní
právní normy, kterou se myslivost a
výkon práva myslivosti řídí. Jedná se o
zákon č. 449/2001 Sb. ze dne 27.11.2001 o myslivosti. Nedílnou součástí myslivosti je výkon
práva myslivosti, který je taktéž zákonně vymezen: “právem myslivosti je souhrn práv a
povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou
uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře
honebních pozemků“.
Myslivost tedy není pouze o lovu zvěře a honbě za zvěřinou a trofejemi, jak je mylně
prezentováno ve sdělovacích prostředcích nebo některými aktivisty ekologických hnutí. Pod
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názvem myslivost se ukrývá několik samostatných úseků, kdy se jedná o mysliveckou
zoologii, chov a ochranu zvěře, lov zvěře, mysliveckou kynologii a lovecké střelectví.
Hlavním úkolem myslivců péče o zvěř a její ochrana. Těžko lze vyčíslit hodiny, které myslivci
věnují přikrmování lesní zvěře, hlavně srnčí, dančí, zajíců a bažantů zejména v zimních
měsících – v lednu a v únoru, kdy zvěř strádá a musí se přikrmovat. V této době je doba
hájení a loví se pouze černá zvěř a škodná.
V měsíci březnu proběhla v našem sdružení výroční schůze, na které jsme zhodnotili uplynulý
rok. V měsíci dubnu jsme se zúčastnili Okresní výstavy trofejí ve Větřkovicích. Rovněž jsme
se v tomto měsíci zúčastnili akce ukliďme Česko. Od měsíce dubna provádíme opravy
mysliveckých zařízení a probíhá asanace krmných zařízení, které je potřeba vyčistit a
vyvápnit jejich okolí. Kontrolní střelby členů proběhly 11. května na střelnici v Píšti.
Od 16. května probíhá odstřel srnců. 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.
To je zhruba z naší činnosti za 1. pololetí všechno. Přeji všem milovníkům přírody a myslivosti
hodně hezkých zážitků na procházkách naší přírodou a našimi lesy a zároveň chci všechny
pozvat na naši mysliveckou slavnost, která letos proběhne na hřišti TJ Vřesina dne 28.
července.
S pozdravem lesu a myslivosti zdar.
Jan Pudich
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KRAS je spolek rodičů školních a předškolních dětí, který organizuje akce zejména pro děti.
Finančně podporuje základní a mateřskou školu, hradí např. předplatné časopisu, památeční
knihy pro předškoláky a žáky 5. ročníků, autobus na výlet do Polska, finančně přispěl na
čarodějnický den v družině. Nezapomněli jsme ani na pedagogy a k jejich svátku učitelů jsme
připravili malou pozornost.
V první polovině roku jsme uspořádali nejen pro děti následující akce:





Maškarní ples pro děti z mateřské a základní školy, který se konal v místní tělocvičně,
o program se postarala agentura Tomino
Rodičovský večírek
Tradiční pečení koláčů
Den rodiny

Letos jsme spojili dohromady s kulturní komisí dvě akce – den dětí se dnem rodiny, která se
konala pod názvem Den rodiny. My jsme připravili pro děti soutěže ve stylu pevnosti Boyard
na 8 stanovištích. Děti sestřelovali vodní balonky, prolézali sítí, hledali klíče na pavučinové
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pyramidě, v baloncích nebo gelových perlách a vyzkoušeli si postřeh. Na konci čekal otec
Fura, který děti za všechny splněné úkoly odměnil.
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 členům
kulturní komise, zaměstnancům obecního úřadu, zaměstnancům školy a školky a letošním
sponzorům.
Za spolek KRAS Lucie Dvořáková
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Během prvního víkendu nového roku jsme pro Vás občany zorganizovali rovnou 2 akce.
Započali jsme již tradičně obecním plesem, který se konal 5. 1. v sále obecního úřadu. Všichni
zúčastnění se velice příjemně bavili u kvalitní hudby a s protancovanými střevíci odcházeli do
svých domovů až nad ránem. Druhy den 6. 1. v neděli nás čekal novoroční koncert v kostele
sv. Viléma ve Vřesině. Letos nás svou krásnou hudbou potěšil umělecký sbor při Základní
umělecké škole v Hlučíně. Nedělní odpoledne nám zpříjemnili žáci a pedagogové skladbami
světových autorů.
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V dubnu tohoto roku jsme ve spolupráci s Mgr. Czernikem zapojili naši obec do
celorepublikové akce Uklidíme svět, Ukliďme Česko, která se u nás uskutečnila ve dvou
dnech. V pátek 5. 4. se uklízení chopili naší důchodci společně s žáky místní základní školy a v
sobotu i přes nepřízeň počasí dobrovolníci z řad našich občanů uklidili příkopy kolem hlavní
cesty a naučnou stezku kolem Vřesiny. Celá akce byla zakončena malým občerstvením u
studánky.

Druhý týden v květnu jsme si pro naše
maminky a babičky přichystali Den matek.
V sále obecního úřadu jsme přivítali
zhruba 60 maminek a babiček z naší obce.
Jako poděkování za jejich práci a
starostlivost si žáci místní základní školy
připravili
divadelní
vystoupení
O
Karkulákovi, sbor zazpíval pár písniček a
nakonec se maminkám představil taneční
pár žáků základní školy ve standardních a
latinskoamerických tancích. Maminky se
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mohly skrze sambu přenést na divoký karneval do Ria de Janeira nebo v rytmu rychlého valčíku
do deštivé Anglie. Ke zpříjemnění odpoledne jsme maminkám podávali kávu se zákuskem a
sklenicí vína. Na tvářích maminek zářil úsměv, což byla pro nás známka vydařeného odpoledne.

Hned první den v červnu na svátek děti jsme celá obec společně oslavili Den rodiny. Ve
spolupráci s KRASEM jsme uspořádali velkou akci na prostranství vedle dětského hřiště. Sešlo se
zde velké množství návštěvníků od malých miminek až po babičky a dědečky. Pro nejmenší z
našich občanů byly připraveny soutěžní atrakce na téma "Pevnost Boyard". Na hlavním pódiu se
pak představil sbor základní školy, dramatický kroužek se svou inscenaci O Karkulákovi a
latinskoamerické a standardní tance nám předvedly vřesinské děti. Celý krásný den byl zakončen
diskotékou pro všechny věkové kategorie. Spolupráce i tentokrát byla navázána s jednotlivými
místními složkami, které nabízeli bohatý sortiment jídla a pití, a proto nikdo z nás neodcházel
domů hladový.
Toto byl krátký výčet toho, co máme v tuto chvíli za sebou, moc Vám děkujeme za Vaši přízeň a
rádi bychom Vás pozvali na události roku 2019, které nás teprve čekají, stěžejní akcí tohoto roku
je Ukončení prázdnin, aneb Vřesina se baví, která se ponese v duchu záchranných složek. K
vidění bude práce hasičů, policistů i záchranářů rychle zdravotní služby. Na hlavním pódiu
během dne vystoupí známé kapely, jako je Hlučíňanka, Ajdontker, Pozdní sběr Vřesina a hlavní
hvězdou celého dne bude … Jakub Děkan & band. Přijďte si společně s námi posedět u dobrého
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jídla a pití, které opět zajistí místní složky a poslechnout si kvalitní hudbu. Všichni jste
srdečně zváni.
Na pozadí toho roku dále pro Vás chystáme taneční večery strávené s latinskoamerickými a
standardními tanci, dále pak se můžete těšit na Vřesinsko - Hlučínskou šlápotu, Jiřinkový bál,
Vítání občánku a v době vánočních svátků si opět společně zazpíváme koledy.
Moc rádi Vás uvidíme na některé z připravovaných akcí.
Za kolektiv kulturní komise Hana Kuczerová a Lucie Pašková

Výsledky turnaje tří konců:
1. místo – Hajduk
2. místo – Korea
3.místo- Mexiko
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Vážení spoluobčané, milí farníci,
jak jste jistě stihli zaregistrovat, v polovině května letošního roku začala druhá etapa
rekonstrukce našich varhan. Práce provádí firma Stoniš a Drastík, která naše varhany
rozebrala téměř na šroubky a velkou část z nich odvezla do své dílny, kde probíhá boj
s červotočem, stářím nástroje a také s časem. Varhanáři opravují dřevěné i cínové píšťaly,
všechny klávesy, rejstříky, pedál a všechny vzdušnice. Až budou práce v dílně dokončeny, vše
bude přivezeno zpět, bude doplněn jeden tónový rejstřík a celé varhany budou znovu
sestaveny. Cena druhé etapy je 234 000 Kč. Celou částku na opravy již máme delší dobu
k dispozici. Finance poskytuje farnost Vřesina 30 000,-Kč, KDU – ČSL místní organizace
50 000,- a zbytek poskytneme z peněz, které jsme od Vás získali na koncertech a z Vašich
osobních darů za posledních 10 let. Všem dárcům ještě jednou děkujeme a věříme, že pak
všichni oceníme dobrou práci varhanářských mistrů a zase na dlouhou dobu budeme mít
varhany ve výborném stavu.
A co se týká samotné práce naší scholy – hrajeme Vám při nedělních mších, na svatbách a
v současné chvíli již pro Vás s radostí připravujeme každoroční dožínky a těšíme se, že se na
této srpnové akci spolu potkáme. Za všechny členy scholy Vám přeji klidné prázdniny,
dovolenou plnou krásných zážitků a spoustu letního odpočinku.
Bohuslava Krupová
Za scholu Vřesina
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VELRYBA A ŽRALOK
Byla jednou jedna velryba. Měla dobrou náladu, a proto si spokojeně plavala v oceánu.
Najednou se vynořila a uviděla žraloka Josefa. Nevěděla, kdo to je, a proto se ho hrozně bála.
Nevěděla, že Josef je moc hodný žralok. Nevěděla, co má dělat a tak se potopila. Divila se, že
ji žralok nechce sníst. Připlavala k němu a opatrně se ho zeptala, jestli ji nesní.
Žralok jí řekl: „Proč bych tě jedl? Já bych tě stejně nikdy nesnědl, jsem totiž žralok velrybí a
jím jenom plankton.“
„Uf to se mi ulevilo,“ řekla velryba, „myslela jsem, že mě sníš. Takže by se dalo říct, že
jsme příbuzní?“
„Ano,“ odpověděl žralok.
Pak spolu plavali, zapovídali se a stali se z nich nejlepší kamarádi.
Klaudie Kudělková, 4. třída
KOČKA A PTÁČEK
Byla jednou jedna kočka, jmenovala se Číča. Jednou uslyšela zpívání ptáčka a rozhodla se
jít za ním na strom. Lezla tak pomalu jako šnek a asi za deset minut tam byla. Vylezla potichu
na větev.
Pak skočila po ptáčkovi, ale ten jí uletěl a ona neudržela rovnováhu. Padala rychle, jako
sekera ke dnu. Když dopadla, bouchla se do hlavy a měla otřes mozku.
Asi za pět minut se probudila a nic si nepamatovala. Snažila se zvednout, ale nešlo jí to.
Tak si dvě hodinky zdřímla, pak vstala a šla domů. Paměť se jí vrátila a vše skončilo dobře.
Matěj Paskuda, 4. třída
DRAK
Byl jednou jeden drak. Ten drak si rád povídal. Chodilo k němu hodně návštěv, aby si mohl
povídat. Na návštěvy k němu do jeho dračí sluje chodila celá jeho dračí rodina. Chodili
k němu tetky a strejdové a hlavně mamka a taťka. V jeho sluji si vždycky povídali u
kamenného stolu s kávou a bábovkou. Chodili k němu i lidé z vesnice. Byl to hodný drak,
takže se ho nebáli. Děti si s drakem hrály na hoňku, schovávanou a jiné hry. Ale král té země
si přál pro občany bezpečí. Tak zašel za drakem a řekl mu, ať si nehraje s dětmi, že je to
nebezpečné. Ale drak mu to vymluvil a všechno bylo, jak má být.
Martin Pawlorek, 4. Třída
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