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Vážení tenái,
zaaly prázdniny a Vy otevíráte zbrusu nové íslo Zpravodaje
obce Vesina. Je rozsáhlejší, barevnjší a obsahuje více fotek.
Pro to všechno? Jednoduše - zmna je život! Naší snahou je
pinášet Vám pravideln co nejvíce informací z dní v obci.
I když žijeme v dob internetu, sociálních sítí a všelijakých
jiných vymožeností, ne všichni je využíváme nebo chceme
využívat. Myslím, že Vesina si zaslouží mít své „noviny“. Naše
obec se rozrstá a má rozhodn co nabídnout. Máme zde
bohatou spolkovou innost, mnoho krásných míst a hlavn
spoustu šikovných lidí. Obané Vesiny chtjí mít informace a
pehled, proto bude zpravodaj nov vycházet dvakrát do roka –
v ervenci a prosinci.
Vím, že si i v dnešní uspchané dob udláte chvilku asu. Že
si v tchto krásných letních dnech uvaíte teba šálek kávy
nebo otevete láhev chlazeného piva a podíváte se, co se ve
Vesin v první polovin roku 2015 událo. Peji Vám píjemné
tení a pohodové léto!
Za celý tým zpravodaje
Nikola Janková

Vážení spoluobané, milí Vesiáci,
dostává se Vám do rukou Zpravodaj. Ne, nebojte se, nebudete
ochuzeni o Vánoce (nebo nkolik mnoho let po vydání
Zpravodaje následují Vánoce). To se jen díky nezištné ochot
úzkého redakního týmu podailo naplnit loský píslib, že bude
vycházet astji. Njaký vtší souhrn si nechám na pedvánoní
dobu.
Dnes jen krátké zamyšlení. Jak se nám žije ve Vesin? Odpov
si dá každý sám, nebo každý má jiná kritéria a žebíek hodnot.
Vnímám poslední dobou zvýšenou poptávku po vtší regulaci –
nkterým chybí papírem upravený režim – absence Obecn
Závazných Vyhlášek. Tu vyhláška, která reguluje psy, tu vyhláška
regulující sekání trávy, jinému vyhláška regulující moudy
z komína. Jsou oblasti inností a situací, které jsou upraveny
zákonem, vyhláška je mže blíže specifikovat, upesnit. K emu
však vyhláška, když nejsou dodržovány ani zákony, resp. jsou
složit vymahatelné sankce za jejich porušení (pokud vbec jsou
v kompetenci obce nebo úadu). Nap. je celkem pesn
popsáno, kde lze autem jezdit, kde ne, kde parkovat, tj. je
celkem pesn upraveno stání a zastavení vozidla. Opravdu na
vše hned potebujeme papír? Soused teba ani neví, že nám
sekaka vadí. Teba bude mít pochopení a po klidné domluv
upraví režim a termín sekání.
Jsem pesvden, že mnohdy postaí vtší míra tolerance. Lze
pochopit, že oslava kulatin v letních msících na zahrad bude
hlunjší, oslava teba maturity asi také není každý týden.

Pokud to soused nepochopí, myslím, že ten papír (OZV) tomu
nepomže. Je to o oboustranném pochopení – soused upraví
sekání a souasn já pochopím jeho následnou garden party. A
jako výraz dobrých pátelských vztah mu pogratulujeme
k úspchu (maturit, kulatinám a podobn).
Vtšinou bydlíme v domech, které navrhnul projektant podle
našich pedstav, nebo jsme si vybrali hotový dm u realitky.
Jak se íká: tchýni a sousedy si nevybereš. A co te? Nevhodné
sousedy vymnit? Reklamovat u projektanta i realitky?
Upravme si žebíek hodnot tak, aby na pedních píkách
figurovaly skutené, nepomíjivé hodnoty. Vtší míra tolerance,
pochopení, vstícnosti, ohleduplnosti a vzájemné úcty nám
pomže vyešit i tu tchýni a nenechme se oblbnout
neovenými informacemi.
Zdroj JPP (jedna paní povídala) nkdy umí podat hodn
zaruených zpráv, ale ješt lépe umí rozbít vzájemné dlouho
budované vztahy.A s tmi Vánocemi jsem na zaátku nebyl
úpln mimo soud z pekotn se hrnoucí reklamy zelené
postaviky pesvdující nás o letních Vánocích…Peji Vám
všem hezké prázdniny a dovolenkový as.

S úctou
Jaroslav Smolka
starosta obce Vesina
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Vybraná usnesení rady obce za I. pololetí 2015
Rada na svém zasedání:
- schválila spolenost EKOTOXA k akci „ešení
odtokových pomr v západní ásti obce
Vesina“
schválila
Darovací
smlouvu
od
Moravskoslezského kraje na techniku pro
jednotku Sboru dobrovolných hasi obce

- schválila prodloužení termínu podání
nabídky k vyhlášenému zámru pronajmout
areál koupališt ve Vesin do 2. bezna
2015

- schválila uzavení Smlouvy o veejných
službách v peprav cestujících, poskytnutí
kompenzace za veejné služby pro rok
2015 se spoleností ARRIVA Morava a.s.
dle upraveného návrhu

- vzala na vdomí nabídku spoluvlastník
pozemk k prodeji pozemk o výme 6382
m2, 1290 m2 a 4275 m2 a konstatovala, že
koup není v této chvíli zájmem obce

- schválila spolenost k provedení
monitoringu kanalizace a pípadného
ištní kanalizac

- schválila uvolnit ástku na poízení vcného
daru do tomboly na XVII. Bál Hluínska

- vzala na vdomí námty a návrhy pro
vytvoení komise nebo výboru pro ochranu
životního prostedí

- vzala na vdomí žádost o vyjádení
k možnosti podnikání v kadenictví ve
vhodných obecních prostorách

- schválila pedsedou kulturní komise Mgr.
Janu
Šandalovou
na
funkní
období
2014-2018

- vzala na vdomí nabídku spolenosti na
pistavení, odvoz kontejner a likvidaci
odpad ze zelen

- schválila Cenový výmr 1/2015
pravidelný sbr, peprava a využívání
biologicky
rozložitelného
odpadu
s úinností od 1. 4. 2015

- rozhodla o vyhlášení zámru nájmu
nemovitostí vetn píslušenství a movitého
majetku v areálu koupališt ve Vesin

- schválila provedení kompletního dokonení
ZTI 4. NP a souvisejících prací s dopojením
na stávající ád a doplnní otopných tles u
vstupu do 1. NP a na podest mezi 2. a 3.
NP v budov obecního úadu ve Vesin dle
pedložených rozpot.

- schválila poskytnutí finanních prostedk
z rozpotu obce na zajištní plesu obce

- vzala na vdomí informace k MŠMT 9. 12.
2014 vyhlášené Státní podpoe sportu pro rok
2015.
- vzala na vdomí upozornní na nebezpeí
možného pádu vtví na silnici . III/4695
v lokalit „Pod Františkem“
- schválila v pípad poteby uvolnit ástku na
zabezpeení potebné techniky pi odstranní
nebezpeí možného pádu vtví na silnici
. III/4695 v lokalit „Pod Františkem“
- vzala na vdomí výsledek výbrového ízení
na akci "Stavební úpravy 4. NP" v budov
obecního úadu ve Vesin a rozhodla pidlit
zakázku uchazei p.. 3. Marek Snhota –
Stavebnictví, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako nejvýhodnjší
- vzala na vdomí odeslaný dotaz na MÚ
Hluín ke stavb plotu, terénním úpravám a
úpravám koryta potoka k existenci ádného
povolení kolem potoka
- schválila dofinancování akce s názvem:
Víceúelové hišt, pedkládané do dotaního
titulu MŠMT
- vzala na vdomí návrh dalšího využití areálu
koupališt Na Daanci od J.G.
- schválila uvolnní finanních prostedk
z rozpotu obce na zajištní oslavy Dne matek
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- projednala a schválila úetní závrku
Základní škola a mateská škola Vesina
k rozhodnému dni 31. 12. 2014 bez výhrad
- vzala na vdomí žádost editelky Základní
škola o provedení rekonstrukce sociálního
zaízení v ZŠ Vesina
- vzala na vdomí návrh rozpotu editelky
Základní škola a mateská škola Vesina na
rok 2015 z prostedk zizovatele a
doporuila
zastupitelstvu
schválení
v upravené výši
- projednala a doporuuje ZO ke schválení
návrh rozpotu obce na rok 2015 dle
pedloženého návrhu s celkovou výší píjm
i výdaj ve výši 24 702.850,-K
- projednala obecn závaznou vyhlášku
obce Vesina . 1/2015
o stanovení
systému shromažování, sbru, pepravy,
tídní,
využívání
a
odstraování
komunálních odpad a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Vesina
a doporuila zastupitelstvu obce schválit její
vydání
- schválila uzavení servisní smlouvy pro
tepelné erpadlo Robur se spoleností
Robur

- projednala a schválila pevedení
nevyerpaných penz z neinvestiní dotace
zizovatele obce Vesina na provoz
Základní školy za rok 2014 do rezervního
fondu
- projednala a schválila úpravu rozpotu na
stavební úpravy 4. NP dle provedené
skutenosti a dle zmn ze strany
objednatele
- projednala a schválila rozpoet na kotvení
žebíku a plošiny na budovu OÚ
- vzala na vdomí dopis pana R.H.
k problematice obecn závazné vyhlášky .
1/2007
a
doporuila
projednání
zastupitelstvem obce
- schválila poízení a pedání majitelm psa
(ps) sáky na psí exkrementy
- vzala na vdomí informaci o stavu
pípravy
opravy
sociálního
zaízení
v základní škole
- rozhodla o vyhlášení zámru pronajmout
nemovitosti vetn píslušenství v areálu
koupališt ve Vesin
- rozhodla o vyhlášení zámru pronajmout
ást nebytových prostor ve 3.NP v budov
obecního úadu ve Vesin za úelem
poskytování kadenických služeb na dobu
neuritou
- schválila nájemce nemovitosti vetn
píslušenství v areálu na Daanci ve Vesin
na dobu neuritou
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Vybrané významné výdaje z 1. až 5. msíc
Nejvýznamnjší položkou (a blíže popsanou v loském
Zpravodaji) je bezesporu výdaj na budovu OÚ. Pod názvem
Zateplení a zmna vytápní OÚ Vesina se skrývají náklady na
dotací podpoené zateplení obálky, výmnu vstupních dveí a
oken, zateplení stropu ve sklep a 4. podlaží a výmnu
tepelného zdroje – poízení plynového tepelného erpadla.
Avšak vnitní vybavení 4. patra v. stropu ze sádrokartonu,
výmna 2 hasiských garážových vrat a 3 vrat ze severní strany
byly pouze z obecního rozpotu. Krom vrat vše realizovala fa
Snhota se subdodavateli (okna – LP okno, topení – GAS-EKO).
Spolupráce s touto firmou byla zcela bezproblémová.
Opravy kanalizací pedstavují úpravu kanalizaních výustí
lomovým kamenem. Krom vzhledu byl znan usnadnn pístup
k povinnému odebírání vzork vypouštných vod. Vzhledem
k chybjícím posledním tem rourám na kanalizaní výusti . 5
(za antukovým hištm) a k budoucí možné výstavb
víceúelového hišt bylo vymnno kanalizaní potrubí od cesty
(ul. Sportovní) až k potoku. Bylo využito pítomné techniky a
zárove došlo ke srovnání okolního terénu, který tak je lépe
pipraven na umístní víceúelového hišt. A pi jedné
píležitosti došlo k úprav volejbalového hišt – byl srovnán 25
cm výškový rozdíl, srovnány stedové kly. Již by nemlo
docházet k odplavování antuky pi vtších deštích.
Hned zkraje prázdnin dojde ve škole k rekonstrukci sociálního
zaízení. Akci za bezmála mil. K vysoutžila firma Snhota se
subdodavatelem GAS-EKO.

Dobíhá výbrové ízení na dodatele 350 ks kompostér, které jsou
podpoeny dotací. Dle podmínek zadávacího ízení byste se mli
dokat do konce ervence (nedojde-li k neoekávaným
okolnostem).
Náklady na investiní akce:

1.288.702,-K
1.394.853,-K

Zateplení a zmna vytápní OÚ Vesina
Nástavba OÚ-4.NP

Náklady na opravy:

Opravy komunikací
Opravy a udržování, ost. služby – kanalizace
Opravy a udržování, vodné, PHM – sport. zaízení

74.432,-K
315.604,-K
104.464,-K

Další výdaje:

Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpad OZO
Vzhled obce a veej. zele – terén. úpravy, seení
Píspvek na stravné – žáci ZŠ, MŠ
Píspvek (neinvestiní dotace z 1 100 000) ZŠ
Ostatní záležitosti kultury

85.950,-K
24.718,-K
78.263,-K
158.529,-K
66.941,-K
400.000,-K
56.209,-K

Z INNOSTI KRASu
Sdružení rodi a pátel ZŠ a MŠ Vesina KRAS poádá
mimoškolní aktivity pro dti i materiáln podporuje výchovn
vzdlávací innost základní a mateské školy.
S píchodem nových dtí do MŠ a ZŠ se lenská základna
neustále rozrstá. Na konci školního roku 2014/2015 došlo ke
zmn vedení KRASu - ve funkci pedsedkyn sdružení skonila
p. Renáta Pašková, které patí podkování za její dlouhodobou a
obtavou práci. Novou pedsedkyní byla aktivními lenkami
KRASu zvolena Bc. Blanka Losková, které zase pejeme hodn
dobrých nápad a chuti do dalších aktivit!
6. ervna 2015 KRAS zorganizoval DEN DTÍ na Výletišti
tentokrát v „námonickém“ stylu – dti plnily úkoly na rzných
stanovištích, sbíraly razítka a nakonec všechny dostaly odmnu
v podob truhliky se zlatým pokladem. Po celou dobu bylo
Den dtí na Výletišti
pipraveno bohaté oberstvení a na konci probhlo losování
tomboly. Dti i dosplí se mohli bavit až do 22:00 hodin. Celá
akce byla letos finann podpoena Nadaním fondem Vítkovice Na Den uitel byla pro všechny pedagogy nachystána malá
Steel.
pozornost. Pi píležitosti Dne matek lenky KRASu aktivn
pomáhaly s oberstvením a obsluhou. V letošním roce byl
V I. pololetí roku 2015 uspoádal KRAS tyto akce:
z vydlaných penz zakoupen popkornova, který urit poslouží
jako píjemné oživení pi píprav oberstvení na dalších akcích.
18. 1. 2015 - Maškarní ples v MŠ (vetn tradiních kolá)
A jaké jsou další plány? KRAS bude mít svj stánek s oberstvením
25. 1. 2015 - Maškarní ples ZŠ
na Ukonení prázdnin a v záí se opt uskutení promítání v
14. 3. 2015 - Bazárek dtského obleení
Letním kin.
Nikola Janková
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PARKOVÁNÍ V OBCI
V poslední dob, pi výkonu služby,
registrují píslušníci Policie R v obcích
vtší poet motorových vozidel, zejména
pak osobních automobil, zaparkovaných
na pozemních komunikacích v rozporu se
zákonem. Dovolte mi prosím, abych
zopakoval nkterá ustanovení zákona íslo
361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích
ve
znní
pozdjších
pedpis, dále jen silniní zákon. § 25
tohoto zákona hovoí o tom, jakým
zpsobem smí idi zastavit a stát a to
vpravo ve smru jízdy co nejblíže k okraji
pozemní komunikace a na jednosmrné
pozemní komunikaci vpravo i vlevo.
Velmi dležitá a zákonem stanovená
podmínka je ta, že pi stání musí zstat
volný alespo jeden jízdní pruh široký
nejmén 3 m pro každý smr jízdy (tzn.
celkem 6 m), pi zastavení musí zstat
volný alespo jeden jízdní pruh široký
nejmén 3 m pro oba smry jízdy.
Zde je poteba si uvdomit jaký je rozdíl
mezi zastavením a stáním. Zastavení
znamená uvedení vozidla do klidu na dobu
nezbytn
nutnou
k
neprodlenému
nastoupení
nebo
vystoupení
pepravovaných
osob
anebo
k neprodlenému naložení nebo složení
nákladu.

Stání znamená uvedení vozidla do klidu
nad dobu dovolenou pro zastavení.
Obrázek, který se nám mnohdy naskýtá, a
který Vy jist dvrn znáte, je však
v rozporu s výše uvedenými, silniním
zákonem
stanovenými
podmínkami.
Mnoho
nejen
osobních
vozidel
zaparkovaných na ulicích v obci rozhodn
nestojí v souladu s tmito podmínkami.
Piznejme si, že naprostá vtšina ulic
v našich obcích nemá šíku pozemní
komunikace ani 6 metr. Tím je de facto
vylouena možnost, aby vozidla na tchto
ulicích stála (parkovala). idii nezbude
než hledat jinou možnost k zaparkování,
kterou by v naprosté vtšin pípad mohl
být pozemek rodinného domu mimo
pozemní komunikaci, pípadn veejná
parkovišt
(nap.
poblíž
obchod,
obecních úad, kostel, hbitov apod.).
Pravdou je, že se tomu tak nedje a tak,
jak už jsem zmínil, se nám naskytuje stále
astji obrázek, který nás jako Policii
nemže tšit, tedy obrázek špatn
zaparkovaných motorových vozidel.

KULTURNÍ KOMISE

Kulturní komise obce Vesina pracuje od ledna 2015 v
novém složení: pedsedkyní je Jana Šandalová, dalšími
leny Vra Adámková, Danuše Fojtíková, Miloš Chibek,
Nikola Janková, Marie Kratochvilová, Anna Kubenková,
Kateina Kubíková, Lenka Kulhánková, Anna Sebralová,
Karel Seidler, Ondej Seidler a Miroslav Šandala.
Oproti minulým obdobím je zde pomrn velké
zastoupení muž, což nás samozejm velice tší.
Obohacení kulturní komise tímto mužským elementem
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Ty posléze samozejm pekážejí údržb
silnic (a již bžné nebo zimní), ale také
prjezdu popeláských voz a co h i
vozidel napíklad hasi, kteí by mohli
vyjíždt k požárm nebo jiným naléhavým
událostem a v rychlém dojezdu a
prjezdu jim práv tato auta brání.
Mli bychom se nad tím zamyslet a plnit
povinnosti dané silniním zákonem nejen
bhem jízdy, ale i pi jejím ukonení.
Nebu me líní otevít si vrata na své
pozemky a zaparkovat auta tam, pípadn
na veejných parkovištích, tak a
neporušujeme zákon. Bu me tolerantní
k okolí a pedevším respektujme zákon.
Policie R se této problematice na žádost
starost mnoha obcí zaíná intenzivn
vnovat.
Rád bych jen zmínil, že tak jako za každý
pestupek je i za tento možnost uložení
sankce a to v blokovém ízení pokuta až
do výše 2000,- K, nebo ve správním
ízení až do výše 2500,- K.
Pevn vím, že Vás tyto ádky pimjí
zamyslet se nad tím a hledat jiné,
správnjší ešení.

npor. Ing. Jií Marzoll
vedoucí OO PR Hluín
jste mohli zaznamenat na
tradiní oslav Dne matek,
kdy všechny pítomné ženy
parádn celým programem
provedli Miloš Chibek a
Ondra Seidler.
Úkolem kulturní komise je
pipravovat spoleenské a
kulturní akce ve Vesin a
bavit obany naší obce.
Všichni, kteí v komisi
pracovali nebo pracují, mi
urit dají za pravdu, že
vymýšlet
a
organizovat
zábavu pro lidi je úkol
nelehký - nikdy se totiž
nezavdíte všem. Každý
z nás má jiné požadavky a
pedstavy. Na druhé stran
nám ale tato práce pináší
pocit uspokojení a tší nás,
když vidíme, že ve Vesin se
lidé baví rádi, umí držet
pospolu a že to tu zkrátka
„žije“.

Podkování proto patí všem nadšeným
lenm kulturní komise, rad obce,
sponzorm a ostatním, kteí nás
podporují a kteí se ve svém volném
ase podílejí na píprav nejrznjších
akcí.
Souástí innosti kulturní komise jsou i
pravidelné návštvy jubilant.
V letošním roce již kulturní komise
pipravila besedu „Cestou osudu a
náhody“ s cestovatelem Romanem
Vehovským, besedu na téma „Co je
uvnit auta“ a již zmínnou oslavu Dne
matek ve spolupráci s Klubem senior.
Probíhají kurzy poítaových dovedností
a od záí pipravujeme kurz anglického
jazyka. V kvtnu jsme uspoádali
zábavné odpoledne u píležitosti Dne
rodiny. Jak tato akce dopadla, si mžete
peíst v dalším lánku.
Finann i organizan nejnáronjší
akcí je „Ukonení prázdnin“, která se
bude konat 29. 8. 2015. Všechny
srden zveme!
Za Kulturní komisi obce Vesina
Nikola Janková
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Jaký byl Den rodiny 2015
Kulturní komise naplánovala nultý roník této zábavné akce na
pedposlední kvtnový víkend.
Pvodní myšlenkou bylo pozvat do Vesiny Dodivadlo
z Dobroslavic, které má ve svém repertoáru Vodnickou pohádku.
Postupem asu se myšlenka pobavit všechny generace rozšíila a
byli pozváni i další úinkující. Místo konání jsme od poátku
peliv zvažovali a od vesinského rybníka jsme se dostali až na
prostranství vedle dtského hišt.
Bohužel z dvodu nepíznivého poasí jsme museli rychle
zaimprovizovat a vymyslet náhradní ešení v sále obecního úadu.
U píležitosti Dne rodiny tedy nakonec krom zmínného
Dodivadla vystoupili i taneníci a zpváci z družební obce v Polsku
- Rzuchowianky a Kobylanky.
Naše pozvání pijala i Schola Vesina, která si na tento den trochu
netradin pipravila písniky z pohádek. Dále vystoupily seniorky
z Bohuslavic s vodnickým íslem „Hastrmane tatrmane“, Pozdní
sbr, dti pedvedly aerobik. A protože se hrála pohádka o
vodníkovi, celý den se nesl v tomto duchu. Proto nechybla
tombola s rybí tématikou, ve které byl hlavní cenou živý kapr
z našeho rybníka. Kapíka si nakonec odnesla Eliška Bílková.
Bhem celého odpoledne bylo zajištno bohaté oberstvení.
Všichni píchozí mli píležitost prohlédnout si zrekonstruované
prostory 4. patra obecního úadu.
Kulturní komise vyhlásila u píležitosti Dne rodiny výtvarnou
soutž pro dti ze školy a školky. Dti mohly libovoln ztvárnit
vodníka.

Restaurace Na Daanci opt v provozu!
Od ervna je znovu otevena restaurace Na Daanci. Oteveno
je denn, a to od 15:00 hodin, bhem víkend už od 11:00
hodin. Každý den jsou v nabídce tvaržkové speciality a jiné
dobroty. Mžete se tšit také na víkendové akce a grilování.
Pro dti je k dispozici dtské hišt, pískovišt a houpaky.
WIFI zdarma!

Po tžkém rozhodování vybrali lenové kulturní komise šest
vítz ve tech kategoriích:
Kategorie „Dti MŠ“: Vláa Kotzur
Kategorie „Netradiní pojetí vodníka“: Vojta Kufka (MŠ)
Kategorie „Dti ZŠ“: Vendy Chroboková, Jana Adámková,
Magdalena Halfarová a Lucie Poštulková
Všechny dti, které se soutže zúastnily, si mohly pijít pro
malou odmnu a vítzové obdrželi pkné ceny.
Víme, že jste si i pes nepíze poasí Den rodiny užili, a že
tuto akci teba v píštím roce zopakujeme. Podkování patí
všem, kteí pomáhali s organizací, sponzorm i obci Vesina za
podporu.

PEHLED AKCÍ II. POLOLETÍ 2015
ervenec
10. 7.
19. 7.
19. 7.

Noní volejbal
slavnostní obd (Klub Senior)
soutž SDH

Srpen
2. 8.
15. 7.
22. 8.
29. 8.

Myslivecké odpoledne (MS BOR)
Dožínky (KDU-SL)
Volejbalová Vesina
Ukonení prázdnin aneb Vesina se baví

Záí
4. 9.
5. 9.
18. 9.
26. 9.

Letní kino (KRAS)
Nohejbalový turnaj UO CUP
Noní soutž SDH
Ukonení volejbalové sezóny

íjen
3. 10.
14. 10.
23. 10.

Hluínsko-vesinská šlápota
Pednáška (eský svaz vela)
Prvod brouk (KRAS)

Listopad
8. 11.
11. 11.
28. 11.
29. 11.

Vítání obánk
Pednáška (eský svaz vela)
Adventní trhy
Adventní koncert Scholy Vesina

Prosinec
5. 12.
12. 12.
12. 12.
19. 12.
26. 12.
31. 12.

Kurz vánoního peení
Vánoní posezení (Klub Senior)
DUO NOHEC (nohejbal)
Blská udla
Štpánské koledování
Silvestrovský fotbálek
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Schola Vesina

Od ledna do ervna na zkouškách, ve studiu a na akcích
Milé holky a kluci, vážení spoluobané,
po úspšném koncert na konci listopadu loského roku jsme se rozhodli, že se
pokusíme zvnit naši práci a natoíme CD s naší muzikou. Dva msíce jsme
zkoušeli, ladili, uili se a na konci bezna vyrazili první odvážlivci do nahrávacího
studia. Myslím, že mnohým z nás se ješt dlouho ve snech bude ozývat metronom,
který je pi nahrávání hlavním pomocníkem. Nkterým šlo nahrávání lépe, jiným
ješt líp, takže na konci dubna mohli do studia vyrazit zpváci a zpvaky a bhem
dalších hodin zpvu, jídla, zpvu, smíchu a zase zpvu vznikla placka, kterou si již
brzy budete moci poslechnout.
Ti z vás, kdo navštívili Den rodiny, si mohli poslechnout naše pohádkové vystoupení,
kde jsme snad dokázali, že umíme hrát nejen písniky u mše, ale i nco vodnického
nebo dokonce loupežnického.
V plce ervna jsme po delší dob zase vyrazili na Setkání schol do Hluína, kde
jsme se mezi osmi úinkujícími scholami jist neztratili, což mohou potvrdit naši
vrní fanoušci, kteí vyrazili s námi.
Pro ty, kdo by chtli vdt, co nás eká dál, tak krom hraní na mších to budou
dožínky, které již tetím rokem pomáháme organizovat, a po prázdninách se zase
pomalu zaneme pipravovat na náš tradiní koncert, který by letos ml být zase na
první adventní nedli, která letos vychází na 29.11. Takže se budeme tšit, že se na
nás zase pijdete podívat, poslechnout si co pipravíme a pokud jste nás ješt
neslyšeli, tak se budeme tšit ješt víc.
Pejeme Vám krásné a slunené léto plné zajímavých zážitk.
Za scholu Vesina Bohuslava Krupová

BLAHOPEJEME
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Nejstarší obyvatelka Vesiny paní Adéla Krištofová oslavila v kvtnu životní
jubileum. I nyní ve svých 94 letech je velmi vitální. Do dalších let pejeme
hlavn pevné zdraví a hodn pohody!
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Kurz poítaových
dovedností
Kulturní komise uspoádala pro zájemce z ad
oban obce Vesina bezplatný „Kurz
základních poítaových dovedností“ pod
vedením Jakuba Lamparta. Kurz probíhal od
12. 5. 2015 vždy po domluv, piemž tradicí
se stalo každé úterý od 16:00 do 17:30 hodin.
Úastníci kurzu využívali ke svému zdokonalení
zázemí poítaové uebny naší školy.
V rámci kurzu mli možnost soustedit svou
pozornost vždy na aktuální záležitosti, které je
pi práci s poítaem i notebookem omezují i
trápí. ešila se problematika bezpeného
spouštní a vypínání PC, co s poítaem
udlat, když odmítá poslechnout, jak vytvoit a
následn uložit textový soubor, jakým
zpsobem upravit text v takovémto souboru k
obrazu svému, jaké základní informace a
stránky potebuji umt ovládat na internetu,
jak vyistit prohlíže internetu a zrychlit tak
jeho práci, na co si dát pozor pi práci na
internetu, nebo jak založit i následn využívat
vlastní email.
V této první etap kurzu probhlo celkem 6
vyuovacích lekcí. V pípad poptávky bude
možné kurz opt uskutenit v podzimním
období.
Jakub Lampart

Zpravodaj obce Vesina
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ROZHOVOR

V každém vydání zpravodaje chceme tenám pedstavit významné a zajímavé osobnosti vesinského života. V tom prvním
na tenáe eká hned dvojrozhovor!
Paní Eliška Krátká a paní Anna Hofrichterová už ádku let psobí na vesinské základní škole. Paní Eliška Krátká zde pracovala
ve funkci editelky a paní Anna Hofrichterová jako vychovatelka školní družiny. Letošní školní rok je pro ob posledním,
protože se chystají odejít do zaslouženého dchodu. Ob milé dámy nám poskytly krátký rozhovor:

Eliška Krátká

S jakými osobními plány odcházíte do dchodu? Na co
se
tšíte?
editelka školy
Chtla bych se vrátit ke svým koníkm, na které jsem nemla
Jak dlouho psobíte ve vesinské as (palikování, etba, vycházky do pírody a pstování kvtin).
Tším se, že budu mít více asu na má 4 vnouata a na péi o
škole a co Vás zde pivedlo?
maminku.
Doufám, že mi zdraví dovolí užívat si dchod aktivn.
Školní rok 2014/2015 je mým osmnáctým
rokem v ZŠ Vesina. Pivedla m sem paní
Ehrenbergerová z bývalého Školského
Anna Hofrichterová
úadu Opava a pan Kosík, editel
vychovatelka školní družiny
rovninské školy, ve které jsem uila. Oba
dva m vytipovali jako možného kandidáta
Jak dlouho psobíte ve vesinské
na editelku školy ve Vesin.
Po
škole
a co Vás zde pivedlo?
prohlídce školy a seznámení s pedagogy
Do
vesinské
školy jsem pišla z Hluína v
jsem jejich nabídku pijala. Konkurzem
roce
1986,
je
to již 29 let. Družina tady
jsem prošla po roce psobení ve funkci
tenkrát
nebyla
a
já jsem dostala povení ji
editelky.
tady zavést. Tehdy mne ani ve snu
Jak budete na zdejší školu vzpomínat? Máte njaký
nenapadlo, že to bude až do dchodu.
nezapomenutelný zážitek spojený s Vesinou?
Roky utíkaly jako voda, a už do družiny
Vzpomínat budu hodn a jen v dobrém. Na všechny své
chodí dti "mých" prvních dtí!
žáky, z nichž nkteí jsou již studenty vysokých škol a pi
setkání m s úsmvem pozdraví a dají se do hovoru. Na své Jak budete na zdejší školu vzpomínat? Máte njaký
kolegyn uitelky, protože tvoily harmonický kolektiv, na nezapomenutelný zážitek spojený s Vesinou?
který jsem se mohla vždycky spolehnout, plnily svdomit Vzpomínky na školu budou jen ty nejlepší. Zažila jsem zde
úkoly a dosahovaly výborné vzdlávací výsledky. Na všechny pana editele a tyi paní editelky, a na všechny mám pkné
bývalé i souasné lenky KRASu, které úzce spolupracovaly vzpomínky. Prožila jsem zde plku života, s mnohými rodii
s pedagogy a zrealizovaly spoustu krásných akcí pro dti, dtí navázala pátelské vztahy. Tady je mj druhý domov, tak
rodie a uitelky. Na vedení obce, které školu vždy to cítím. Nezapomenutelné zážitky mám s dtmi každý den,
podporovalo a investovalo do oprav, rekonstrukcí, pístaveb když mohu malým dílkem pispt k tomu, aby jejich oi byly
budovy a vybavení ueben. Na leny Školské rady, na rodie stále šastné a rozzáené! Když jsem pro n na chvíli jejich
žák. Na obyvatele Vesiny, které ani neznám jménem, ale zpovdnicí, mámou nebo babikou.
pi setkání v obci se pozdravíme a dáme se do pátelského
hovoru.
Co Vás na pedagogické práci nejvíce baví?
Zážitk
mám
hodn.
Nkteré
jsou
úsmvné
a Mla jsem v profesním život štstí, nechodila jsem do práce,
nezapomenutelné. Napíklad jednou koupil žák mamince ale za svými dtmi. Baví m, že každý den v družin je jiný.
velký prací prášek jako suvenýr ze školního výletu. Maminka Každé dít je osobnost se svými starostmi a radostmi. A já jej
prý mla velkou radost. Nebo jiný zážitek – tsn ped musím umt vyslechnout, poradit, upevovat jejich
Vánocemi pišel do školy na kontrolu pracovník hygieny. Ve sebevdomí, rozvíjet jejich schopnosti. Radost mám, když
škole byly ten den vánoní besídky a dti pekly ve školní vidím jejich /své/ výsledky.
jídeln dopoledne buchty, jako pohoštní pro rodie. Já jsem
se snažila kontrolu zdržet a všichni ostatní bleskov odnášeli Co byste naší škole popála?
plechy z jídelny a otvírali okna, aby vn buchet byla pry. A je zde stále veselo! A jsou všichni šastni, zdraví a
Nejvtší zážitky mám z akcí v rámci projekt ze spolupráce se spokojeni!
školami ve Starých Hamrech, Klokoov a Pogrzebieni. Stále
živé jsou zážitky z oslav 100 let školy.
S jakými osobními plány odcházíte do dchodu? Na co
se tšíte?
Co Vás na pedagogické práci nejvíce baví?
Chci si více užít svých ty vnouat a radovat se z každého
Baví m dti vzdlávat. Mám radost, když jsou sami aktivní, dne. S manželem již 40 let velaíme, tak se tomu budu více
kladou zvídavé otázky, jsou tvoivé. Snažím se, aby ve mn vnovat. A teba se vrátím k palikování, láká m nauit
mly dvru, abych spravedliv ohodnotila jejich práci a se Tai-chi. Ráda sportuji, tším se na cestování na kole po
pochválila úspch nebo zlepšení.
krásách naší vlasti.
Co byste naší škole popála?
Peji škole hodné, aktivní, zvídavé, usmvavé a spokojené
žáky, kvalitní a stálý pedagogický sbor, podporu obce a

Moc dkujeme za rozhovor! Pejeme Vám hlavn hodn zdraví a
víme, že na roky strávené ve Vesin budete rády vzpomínat.
Nikola Janková
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Tlovýchovná jednota Vesina
Vážení obané, lenové tlovýchovné
jednoty a sportovní fanoušci,
dovolte mi, abych shrnul plrok, ve
kterém se toho v naší TJ neudálo
zrovna
málo.
Zanu
tím
nejdležitjším! Ze zdravotních dvod
byl nucen bývalý pedseda TJ Václav
Hyrák uvolnit svou funkci. Novým
pedsedou byl výkonným výborem
zvolen
Luboš Mrkva a
funkce
místopedsedy se ujal David Antonín.
Další posilou do funkcionáských ad
jsou Pavel Keller a
Miloš Chvja,
kteí se rozhodli pomoci s prací ve
výkonném výboru. Rošádou si prošli i
posty trenér. U dorostu se ujal
funkce hlavního trenéra Pavel Keller s
asistenty
Romanem
Kocurem
a
Michalem
Blašokem.
K
žákm
nastoupil jako trenér Dalibor Krupa a
minižáky v jejich prvních fotbalových
krcích
povede Jan Lampart a
Miroslav Mamula. Co se týká
fotbalových oddíl, sezóna je v plném
proudu a cokoliv hodnotit je píliš
pedasné. Pece jen se ale v krátkosti
na jednotlivé týmy podívejme: Naši
muži si prozatím vedou znamenit a ti
kola ped koncem jsou prozatím na
krásném druhém míst se ziskem 45
bod. Dorost je prozatím na posledním
12. míst se ziskem 7 bod. Nutno
podotknout, nebýt žák, kteí každý
týden dorost doplují, tak by se
zápasy dorostu jen tžko sehrály,
jelikož jejich starší kolegové mají
bohužel jiné zájmy než sport a fotbal!
Žákm, kteí stíhají i dva zápasy za
víkend, za což jim patí naše uznání,
sezóna skonila posledním kvtnovým
víkendem a naši kluci se umístili na 3.
míst se ziskem 27 bod.
Minižáci v jarní a letní sezón
trénují každou stedu a pátek od
17:00! Tady bych chtl apelovat
na všechny rodie! Pokud máte
doma neposedné dít, které se
nudí a sedí u poítae, prosím,
pošlete jej k nám na hišt, kde si
m že zabhat a zahrát fotbal pod
vedením dvou velice kvalitních
trenér . M žou zde najít nové
kamarády,
ale
také
je
to
budoucnost vesinského fotbalu!
Dkujeme.
Oddíl volejbalu a nohejbalu se dokal
kompletn zrekonstruovaného hišt.
Byly provedeny rozsáhle opravy celého
podloží a okolí hlavního hišt, za což
patí velký dík obci Vesina. Oddíl
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volejbalu má za sebou jarní brigádu kurty jsou již pln v provozu. Možnost
jejich pronajmutí je již samozejmostí.
Poslední kvtnový víkend se v areálu
TJ Vesina uskutenil amatérský
fotbalový turnaj Vesinský Pohárek
2015 a letos se vše vydailo vetn
poasí. Na turnaj dorazilo 10 tým
z celého Moravskoslezského kraje, ale
také z Brna. Musím uznat, že se zde
utkala spousta kvalitních mužstev. Dv
zastoupení, zde mla také Vesina
v podob týmu Jako Tenkrát (9. místo)
a Banjo týmu (4. místo). Na prvním
míst se umístil tým Kuželky sestavený
Danem
Otáhalem
z
Vesiny.
Blahopejeme! Druhé místo obsadil
tým z Hluína a tetí skonil velice
kvalitní brnnský tým BanaHox. Všem
moc dkujeme za úast. Jelikož tento
turnaj poádám osobn, tak bych chtl
všem strašn moc podkovat za
pomoc pi organizaci, grilování,
obsazení bufetu a dalších. Mockrát
Vám všem dkuji!!! Myslím, že se nám
to podailo, jelikož ohlasy byly velice
píjemné a všichni se již tší na další
roník.
Nakonec bych Vás rád pozval na
nadcházející sportovní akce v letní
sezón:

10. 7. 2015
poádá tradiní Noní volejbalový
turnaj oddíl volejbalu. Zaátek je ve
22:00.
22. 8. 2015
se uskutení další turnaj ve volejbale Volejbalová Vesina. Zaátek v 9:00
5. 9. 2015
se koná tradiní nohejbalový turnaj
UO CUP se startem v 9:00
Na závr této zprávy bych chtl moc
podkovat Václavu Hyrákovi za jeho
dvouletou tvrdou práci, kterou pro TJ
jako pedseda odvedl a dále odvádí
psaním
fotbalového
zpravodaje
Poloasu pro naše fotbalové fanoušky.
Díky moc!!! A Vám všem bych chtl
popát klidné léto, píjemn strávené
dovolené s rodinami a páteli a
spoustu zážitk z nádherných míst
v R i zahranií.
David Antonín
místopedseda TJ Vesina
Pozn. redakce: V dob uzávrky
tohoto ísla se 26. 6. - 28. 6. 2015
uskutenily již tradiní Sportovní
slavnosti aneb TURNAJ TÍ KONC.
Víme, že se vydaily, stejn jako
každý
rok!
Více
informací
na
www.tjvresina.cz

Kulturní komise obce Vesina poádá
v sobotu 29. 8. 2015

UKONENÍ PRÁZDNIN
ANEB VESINA SE BAVÍ
Zábavné odpoledne, na kterém se prezentují amatérská sdružení a
zájmové skupiny. Pipravujeme program pro všechny vkové
kategorie, soutže pro dti a bohatý výbr atrakcí. Zveme i
vystupující a diváky z okolních obcí i z družební obce v Polsku.
Jako každoron nás svým tanením vystoupením potší tanení soubor, který získal adu
ocenní, CIMBÁLOVÁ MUZIKA SOUROZENC BOROVIKOVÝCH a MAŽORETKYtentokrát z Ludgeovic.
Pro velký úspch opt zahraje kapela TAXBAND, zataní místní soubor VES, scénky „po
prajzky“ pedvedou naše seniorky a zhlédneme i dtský aerobik. Letos u nás poprvé zahraje
dechová hudba HLUÍANKA, kapela JEDEN Z NÁS.
Z velké dálky nás navštíví náš rodák - hudebník Karel Kolenko, který zpívá v lidovém
hudebním souboru z Mikulic. Pvecké vystoupení doplní i náš hudebník Karel Višnický.
Urit si nenechte uniknout vystoupení se psy jako je AGILITY nebo DOGDANCING, ale
také výcvik psa, který zachrauje životy a gymnastiku na koni tzv. VOLTIŽ. Pijte
vyzkoušet NAFUKOVACÍ HOROLEZECKOU STNU, LANOVKU PRO DTI, SOFT
STELNICI, ale i LASEROVOU A VZDUCHOVKOVOU STELNICI.
Mžete se tšit na vystoupení PARKOUR/FREERUNINGOVÝCH nadšenc – skupiny
FREERUN PRAJZSKÁ, vystoupení KULTURIST a další aktivity, které pobaví Vás i Vaše
dti.
S organizací pomáhají i místní spolky, které mimo jiné nabízí oberstvení i své produkty.
Mžete si zakoupit i výrobky Sociáln terapeutické dílny z Charitního domova sv. Mikuláše
v Ludgeovicích.
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RECEPT

SOUTŽ PRO TENÁE
ZPRAVODAJE

V lét asto míváme pebytek cuket, tak jsme
tentokrát vybrali jeden recept z krajové
kuchaky:

Víte, co je to „grincajk“?
Své odpovdi na soutžní otázku mžete posílat na e-mail:
kultura@obec-vresina.cz s uvedením Vašeho jména, píjmení a telefonního
kontaktu. Do pedmtu zprávy uvete „ZPRAVODAJ – SOUTŽ“.
Ti nejrychlejší soutžící se mohou tšit na malou pozornost.

Zdrava vyživa
U Anky na posezeni
baby rachovaly
velaj do zdravej vyživy
peniz nastrkaly.
Žadny fet! I grincajk
na vod vaily,
ale zadky všecke mly
jak štyrske kobyly.
V duchu sem se pomyslela,
tuž tak zdravo jeu,
ale jedna vc než druha
u dochtora seu.
Starala sem se, co nachystam,
až raz ku mn pidu,
bo ja se moc nepotrpím
na zdravu vyživu.

Vie, jak to dopadlo?
Kus buku sem upekla,
a fajn nakrala,
sviži chleba a kvašaky
na talee dala.
Moc fajn to vypadalo
a tej vun všud,
uvidim, co na to eknu,
že grincajk nbud.
V šini nabraly do nosa,
hned u stola byly,
tak jak by tyd njedly,
paly a chvalily.
Brady masne, huba sam smich,
i pivo se daly,
po buku se zaprašilo,
grincajk nhledaly.
Muj se eše nskaj smje
a hrozn se divi,
nevdl, že buek pati
Do zdravej vyživy.
Pevzato z „Kuchaky z Opavska“,

Recept i verše jsou otištny s laskavým svolením p. Jany Schlossarkové

PEPOKY
5 kg oloupaných cukín nahrubo nastrouhaných
a 1 kg nadrobno nakrájené cibule smícháme
s 5 lžícemi soli a necháme odležet do druhého
dne. Pak pidáme ¼ l oleje, ½ l octa, 5 lžic
balíku
cukru a ¾ balí
balí
ku mletého pepe. Dobe
zamícháme, dáváme do sklenic. V zavaovacím
hrnci sterilujeme 20 min na 90 st. C.
Pevzato z „Kuchaky z Hluínska“

Den matek v ZŠ Vesina
Dne 12. 5. 2015 jsme v naší škole oslavili Den
matek formou zábavného odpoledne, které jsme
nazvali „Mami, poj si se mnou hrát!“. Paní uitelky
spolen s dtmi pipravily v každé tíd nkolik
zábavných úkol.
V první tíd maminky urovaly názvy kvtin a
sestavovaly obrázky z geometrických tvar na
magnetické tabulce, ve druhé tíd skládaly origami
a vyrábly náramek, ve tetí tíd si zazpívaly
karaoke a vyzkoušely si tetování, ve tvrté tíd
vázaly uzly a házely míkem na plechovky a v páté
tíd psaly bhavý diktát a luštily vtip napsaný
morseovkou.
Unavené maminky si dti nakonec odvedly do školní
družiny, kde bylo pichystané oberstvení a malý
dárek. Maminky, ale i tatínkové, si posedli u dobré
kávy a buchty, kterou pro n pipravil KRAS.
Zábavné odpoledne zaalo ve 14,30 a trvalo asi ti
hodiny. Vypadalo to, že se maminky, dti i tatínkové
celou dobu dobe bavili.
Hana Štefková

Pro všechny majitele ps
Rada obce Vesina schválila v beznu 2015
poízení a pedání sák na psí exkrementy
majitelm ps. Tyto sáky je možno vyzvednout
na sekretariátu OÚ Vesina (k jejich dodání došlo
bohužel až po druhém povinném okování ps ve
Vesin).
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Ovoce do škol
Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštn ve školním roce
2009/2010 s cílem podpoit zdravé stravovací návyky dtí a zvýšit
spotebu ovoce a zeleniny. Naše škola je do projektu zapojena již
šestým rokem.
Žáci dostávají v termínu 1x týdn nebo 1x za 14 dní ovoce, zeleninu,
ovocné a zeleninové šávy vždy o velké pestávce. Mohou se
rozhodnout, zda je sní ve škole nebo si je vezmou dom. Vtšina dtí
konzumuje ovoce a zeleninu hned na svainu. V letošním školním
roce to bylo jablko, hruška, hroznové víno, bluma, kaki, mandarinka,
banán, kiwi, pomeran, raje, hrachové lusky, edkviky, jablená
šáva, Kubík ovocná kapsika, Kubík pomeran mango, Hello jablko
više, Hello jablená šáva.
Letos byla do projektu zaazena doprovodná opatení. Naše škola
vybrala pro žáky z nabídky ochutnávkový koš ovoce, ochutnávkový
koš zelenina, ochutnávkový koš mix a 60 kus žákovských knížek. Ve
tvrtek 14. kvtna jsme ovoce a zeleninu z koš (beden) rozdlili na
pt ástí a ve všech tídách probíhala ochutnávka. Dti ochutnaly
krom známých druh ovoce a zeleniny také nkteré mén známé,
napíklad kumquat, mochyni, rzné druhy meloun, zázvor, ervenou
ekanku, fenykl, apíkatý celer. Dovdly se, jaké vitamíny a minerály
obsahuje, kde se pstuje, jak se pipravuje k jídlu. Nkteré dti se
zdráhaly ochutnat neznámý druh ovoce nebo zeleniny, ale když vidly
ochutnávat ostatní, tak zkusily také. Akce se velmi vydaila a snad
pispla k tomu, že dti svj jídelníek obohatí o další druhy zdravého
ovoce a zeleniny.
Pokud byste se o projektu Ovoce do škol chtli dovdt více,
informace najdete na www.ovocedoskol.eu.
Eliška Krátká

Zprávy ze školy
V letošním školním roce 2014/2015 docházelo do školy 90 dtí.
Poslední školní den jsme se rozlouili s 11 pááky, kteí odcházejí na
ZŠ Hornickou nebo na ZŠ Rovniny do Hluína. Po prázdninách se
budeme tšit na 20 nových prvák. Do mateské školy chodilo
letos 62 dtí. Píští školní rok pijde poprvé 19 dtí.
Pejeme všem krásné a slunené léto, dobré lidi kolem sebe, pkné
zážitky a šastné návraty.
Eva Fichnová
editelka ZŠ a MŠ Vesina
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Projekt MŠ Vesina:

RECYKLOHRANÍ aneb
Šetíme životní
prostedí
Naše MŠ je zapojena do dlouhodobého,
celorepublikového programu RECYKLOHRANÍ,
který vzdlává dti i dosplé v oblasti ekologie.
V rámci tohoto programu plníme praktické
úkoly, sbíráme použité baterie a drobné,
vysloužilé elektrospotebie.
Do RECYKLOHRANÍ jsme zapojeni již druhým
rokem. Za tuto dobu jsme spolen s dtmi
vypracovali adu speciálních úkol, vyzkoušeli
jsme si nkteré pokusy, kreativn tvoili,
navrhovali
nové
úsporné
žárovky,
elektrospotebie budoucnosti a mnoho dalšího.
Za odpovdný pístup dkujeme také rodim,
kteí k ochran životního prostedí pispívají
nošením vybitých baterií a vysloužilého elektra,
ímž také navyšujeme body v RECYKLOHRANÍ.
Ty jsou pak pipisovány na bodové konto práv
podle potu odevzdaných kilogram a splnných
speciálních úkol.
Body je možné mnit za rzné didaktické a
výukové materiály, sportovní i výtvarné poteby
nebo elektrotechniku. Zatím jsme body ješt
nesmnili, ale do budoucna by se hodil nový
fotoaparát k zachycení pkných a veselých
okamžik v naší školce a to nejen v oblasti
RECYKLOHRANÍ.
Eliška Chibková
MŠ Vesina
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innost mladých hasi

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve Sboru dobrovolných hasi ve Vesin máme registrováno 36 mladých hasi do
18 let, 13 chlapc a 23 dvat.
Mladí hasii se pes zimu scházeli
v tlocvin. Cviili nejen na náadí,
i s míem, ale také nacviovali
zapojování, svinutí hadic a trénovali
vázání uzl na as. Když se v dubnu
oteplilo,
zaala
tradiní
jarní
píprava na louce vedle potoka.
Kolektiv mladých hasi vede Ing.
Zdeka
Smolková
a
Ondej
Koslowský. Píležitostn s vedením
trénink
vypomáhá
Markéta
Pacurová.
LEDEN
Kreslení výkres do výtvarné ásti soutže Požární ochrana oima dtí 2015
ÚNOR
Úast na halové mezinárodní soutži v Havíov. Disciplíny: štafeta dvojic, štafeta
4x60m, uzlová štafeta. Umístní - mladší žáci 12. místo z 28 družstev, starší žáci 27.
místo ze 40 družstev.
BEZEN
Exkurze hasiské stanice železniních hasi v Ostrav-Pívoze
DUBEN
Dvoudenní výlet do Albrechtiek
Zaala jarní ást Hluínské ligy mládeže 2014/2015 (6 kol) Po podzimní ásti (6 kol)
je umístní - mladší žáci 2. místo, starší žáci 2. místo
Soutží se v požárním útoku, štafet dvojic, štafet 4x60m, štafet CTIF.
KVTEN
Vyhodnocení okresního kola soutže Požární ochrana oima dtí 2015
Umístní - Tereza Halfarová 3. místo v kategorii ZŠ 3.-5. tída, Petra Gulová 1. místo
v kategorii ZŠ 6.-7. tída
Pokraování Hluínské ligy mládeže 2014/2015 - 8. kolo poádal náš SDH ve Vesin
okresní kolo celostátní soutže Plamen 2014/2015. Z oblastního kola postoupili naši
starší žáci.
Umístní - starší žáci 6. místo z 11 družstev. Soutžilo se v požárním útoku, štafet
dvojic, štafet 4x60m, štafet CTIF, útoku CTIF
ERVEN
Zakonení Hluínské ligy mládeže 2014/2015
Umístní po pedposledním 11. kole Hluínské ligy mládeže - mladší žáci 2. místo z 8
družstev, starší žáci 3. místo z 12 družstev.
Na poslední 12. kolo HLM jeli naši mladší žáci s jistým postupem do finále
mládežnických lig okresu Opava, tzn. Pohár starosty OSH Opava, které se koná 27.6.
ve Slavkov a umístili se celkov na 2. míst. Starší žáci se o postup do finále museli
„poprat“ na 12. kole HLM, které se konalo v Šilheovicích. Drželi jsme palce a
podailo se. Umístili se celkov na 3. míst.
Konené výsledky Hluínské ligy mládeže 2014/2015 naleznete na
http://hlucinska-liga-mladeze.webnode.cz/
Výsledky Poháru starosty OSH Opava naleznete na http://www.osh-opava.cz/

Do naší základní školy chodí celkem 90
dtí, z toho 60 dtí navštvuje školní
družinu. Ta je rozdlena na dv oddlení.
Mladší dti Píšalky a starší dti jsou naši
Draci. Do družiny si chodí dti
odpoinout a relaxovat po nároném
dopoledním studiu .
V družin mají spoustu možností, jak
trávit volný as. Velmi oblíbené jsou
molitany, ze kterých si dti staví rzné
domeky, obchody, mantinely mezi
brankami. Je tu spousta spoleenských,
deskových a karetních, her, kde si dti
trénují posteh, logiku, poty, slovní
zásobu, rychlost, ale hlavn se dobe
pobaví. Dti mají možnost kreativn
tvoit z velkého množství rzných
stavebnic, které rozvíjí jejich fantazii.
V íjnu soutžily dti v turnaji piškvorek,
pak bojovaly proti sob ve he lod a
také si zahrály na prospektory a hledaly
v družstvech nalezišt drahých kov.
Zahrály si na hamouna, na elektinu a
teba i polykae lidí.
Bhem roku dti malují a zdobí družinu
podle daného roního období nebo
aktuálních svátk, jako jsou Vánoce,
Velikonoce nebo arodjnice. Od záí do
ervna
plní
úkoly
celoroní
hry
MOBITREK z asopisu Pastelka.
Pokud venku prší, chodíme i do
tlocviny, skáeme pes švihadlo,
hrajeme fotbal a další míové hry. Za
sluníka vyrážíme na dtské hišt, kde
mají dti velké možnosti vyžití. Paní
vychovatelky vedou kroužek pohybových
her a florbal pro mladší a starší žáky.
S obma kroužky florbalu pomáhají
tatínci pan Beutel a pan Willaschek. Moc
dkujeme.
Úastníme se také rzných akcí mezi
družinami na Hluínsku: soutž ve zpvu
„Rovninský kos“, výtvarné soutže,
atletická soutž „Skok do prázdnin“.
V družin se nenudíme, družina žije!
Kateina Šaková

Ing. Zdeka Smolková
vedoucí kolektivu mladých hasi
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Velaina není žádná dina?
V dob vydání tohoto zpravodaje vrcholí velaská, ne píliš
dobrá sezóna. Stále studené noci v kvtnu nepisply k dobré
medné snšce. I pes nároné práce u vel se v prbhu roku
snažíme ešit úkoly týkající se len a celé Základní organizace
vela ve Vesin. Protože vkový prmr vela ve Vesin je
vysoký – 65 let, snažíme se získávat mladé spoluobany a pivést
je ke velaení. Jedním je i David Pašek, kterého jsme pi pijetí
mezi sebe vyzpovídali, pro a co ho ke velaení pivedlo. Zde je
jeho vyjádení:
V naší rodin jsme chovali snad už cokoliv, ale i kdybych šel do
hloubky naší rodinné historie, zejm bych nenašel žádného
velae. Proto ani já sám nevím, kde se ve m toto nadšení
vzalo. Dlouhou dobu jsem se o velainu zajímal jen v mé mysli,
ale nikdy jsem neml odvahu to íct nahlas. Až jednou když jsme
se s mým kamarádem Vaškem jen tak bavili, došli jsme ke
spolenému tématu - ke velain. Dlouho to však zstalo jen u
toho povídání. ím více jsme o tom mluvili, stával se náš sen
skuteností. Musím íct, že i moje rodina m v tom také
podporovala. K narozeninám jsem dostával postupn rzné
velaské pomcky jako velaský klobouk, rzné knihy o velách
nebo dokonce i cukr apod. Až jednou jsme se s Vaškem od slov
dostali k inm. Zaregistrovali jsme se do našeho místního
velaského spolku, nakoupili jsme si do zaátku každý po tech
úlech a objednali jsme si každý 3 velstva. Pro velstva jsme jeli
až na jižní Moravu k Uherskému Brodu. To bylo také velice
zábavné, když nám asi 2 hodiny v aut bzuely a lítaly vely.
Naše velíny jsme spolen umístili na peliv vybrané a
pipravené místo k lesu u Bohuslavic. Te už druhým rokem
pravideln docházím za svými velkami a snažím se, aby vely

rostly k oboustranné spokojenosti. Je pravda, že velaina
není žádný med. Jsou období, kdy je vel málo, nebo se vely
vyrojí a uletí nebo teba jako v loském roce pišlo špatné
období a z pti velstev zbylo jen jedno. To jsou pak tžké
chvilky, kdy se lovk sám sebe ptá, zda ta dina a úsilí stojí
za to. Jsou však i píjemnjší chvíle, když vidím poletující
dlnice, kolem velínu, jak se snaží a piln pracují, nebo když
pijde vrchol sezóny a stáí se med. To jsou okamžiky, kdy
jsem opravdu hrdý na svou práci a zárove rád, že patím k
tak málo poetné komunit vela. Musím íct, že tento
koníek je opravdu nároný, ale za as, který strávím u vel,
je vidt dobe odvedená práce. Závrem bych rád podkoval
mému kamarádovi Vaškovi, jelikož jsme spolu na jedné lodi,
víme o velách zhruba to samé a navzájem se podporujeme.
V neposlední ad m také podporují místní zkušenjší
velai, se kterými eším veškeré problémy a zaátenické
chyby. Moc bych jim chtl za všechny rady, pomoc a
trplivost prostednictvím tohoto lánku podkovat.“ Tak to je
jeho odpov. Abychom získávali další, navštívili jsme na
požádání vedení ZŠ ve Vesin dti se velami v proskleném
úle. Touto cestou jim dkujeme. S pedsedou ZO SV Vesina
p. Ing. Vilémem Smolkou jsme dtem povídali o velách, o
jejich život a rzných zajímavostech. Dti pozorn
poslouchaly, a když se osmlily, zaaly pokládat rzné otázky.
Nakonec si prohlédly vely pes sklo zblízka. Také panely
s obrázky vel i s popisky byly velmi obdivované. Musíme
vit, že i mezi dtmi jsme tímto zaseli semínko zájmu, teba
pro budoucí mladé velae.
Viktorie Ottová a David Pašek

Sbor dobrovolných hasi ve Vesin
SLOVO NA ZÁVR

Vážení spoluobané,
jsme v polovin roku. Hasii „jedou“ na
všech frontách. Ti dosplí se pobavili na
maškarním bále, zhodnotili loskou innost
na výroní valné hromad, pipravili pro Vás
tradin jako 1. venkovní akci stavní máje.
Hned nato v nedli 3. kvtna jsme dstojn
oslavili svátek našeho patrona sv. Floriána.
Dva lenové úspšn absolvovali základní
kurz pípravy na funkci lena výjezdové
jednotky. Mezitím probíhala píprava
v tlocvin, soutžní družstvo si domluvilo
s okolními okrsky Noní Hluínskou
Hasiskou Ligu (NHHL), kde startem noní
soutže v Píšti zahájili zcela novou soutž.A
(abych nezakiknul) daí se jim. Naše A
družstvo je prbžn na 5. míst a B
družstvo hned za nimi. Osobn je mžete
shlédnout v nedli 19. ervence na loni tolik
úspšné denní soutži a 18. záí na ješt
hezí noní Lize.Hasii nezstali se
založenýma rukama a aktivn se podílejí na
úpravách garáže, kde sice za zavenými
vraty toho zatím moc vidt není, ale práce
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je
odvedeno
opravdu
hodn.
Samozejm udržují staikou T 138 a
tší se v oekávání na T 815, která by
mla obohatit vozový park do konce záí.
Kdo ml ruce a nohy a alespo trochu
chuti, podílel se na organizaci jarního
kola hry Plamen, což je celostátní soutž,
snad poprvé organizována ve Vesin
(dosud jen podzimní ást). Byla znát
výborná souhra a tak úastníci ze 3
okrsk vidli koncert logistiky. Velmi m
potšila i aktivní úast rodi Mladých
Hasi a následn spolená radost a
uspokojení ze zdailé akce. Prost –
spolen a s úsmvem to jde vždy líp. A
když se pidá poasí …Všem lenm a
píznivcm za dosavadní innost dkuje a
do prázdnin a dovolených peje nabytí
mnoho hezkých zážitk a „nabití
baterek“.
Ing. Jaroslav Smolka
starosta, SDH

Tak, a první íslo zpravodaje
v novém kabátu máte petené,
tedy pokud jste nezaali se
tením odzadu
. Zpravodaj
obce Vesina pro Vás pipravili:
Nikola
Janková,
Jana
Teichmannová a Jií Grácz.
Autory fotografií v tomto ísle
jsou
Magdalena
Smolková,
Miroslav
Šandala,
Ondej
Teichmann.
Rádi uvítáme všechny nápady a
pipomínky. Pokud nám budete
chtít cokoliv sdlit, zveejnit
njakou
zajímavost,
krajový
recept i fotografii, mžete své
píspvky zasílat na e-mail:
kultura@obec-vresina.cz.
Do
pedmtu
zprávy
uvete
„ZPRAVODAJ“. Obec má právo
píspvek neotisknout. Další íslo
zpravodaje vyjde v prosinci 2015.

