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Vážení spoluobčané,
za okamžik opět nastane ten již více jak 2000 krát opakovaný zázrak Vánoc, týden na to se přiblíží
přelom kalendářního roku. To je vhodná chvíle ohlédnout se zpět a připomenout si některé události
uplynulého roku 2011, které se udály u nás ve Vřesině.
Rada obce se sešla ke svým jednáním letos 25 krát ve stejném složení, jak byla zvolena na ustavujícím
zasedání zastupitelstva v listopadu 2010: Ing. Jaroslav Smolka – starosta, Ing. Petr Rončka –
místostarosta, Ing. Vilém Hluchník – radní, p. Alfons Konečný – radní a p. Jana Teichmannová – radní.
V lednu rada mj. rozhodla o zřízení „společensky účelového pracovního místa“ spojeného s poskytnutím
dotace Úřadu práce na nový malotraktor VEGA 47 HP s profesionálně zhotovenou kabinou, když
původní MT8 svoje odsloužil a nastala doba výhodného zpětného odkupu. Modernější přední radlici
prověří nastávající zima.
Ve výběrovém řízení jsme vybrali projektantskou firmu SHB Brno a.s., pobočka Ostrava, která zhotoví
projekty a zajistí inženýrské činnosti na rekonstrukce (opravy) či vybudování komunikací a chodníků.
Chodník před školou je prakticky hotov, zbývá dořešit dopravní značení a následné osazení retardéru.
V lednu by mělo být vydáno územní rozhodnutí na chodník od Tempa ke studni a kompletní novou
komunikaci od studny po křižovatku s Ovocnou vč. chodníku. V další etapě pokračuje projektování
komunikací U Sadu až po Novou, nově ulice Na Bahna, Ovocná – od křižovatky U Sadu po Paleček a
nově komunikace v šíři 6 m nad p. Válkem. Je rozpracován projekt chodníku Na Chabovci od hřiště
(vč. nové samostatné lávky přes potok) ke kapličce. V poslední fázi je projektována oprava ulice Větrná –
zbývá uzavřít dohodu o vypořádání pozemků.
Ve fázi zadání projektu je vytvoření cyklostezky podél opevnění – bunkrů – od Markvartovic kolem
zpřístupněného bunkru Darkovičky přes naše území na jižní hranici katastru s návaznosti na Kozmice a
Bohuslavice. Toto je pod patronací Sdružení Obcí Mikroregionu Hlučínska (SOMH).
Co se týká dalších projektů, obec podala žádost na podporu vypracování studie protipovodňové ochrany
za účelem zmírnění povodňových stavů a dalšímu zatraktivnění obce a jeho okolí s doporučením max.
využití dotačních titulů. Studie by měla řešit revitalizaci potoka od hřiště TJ až k retenční nádrži v Hati –
potok by volně plynul přirozeným korytem podél kdysi hustého dubového břehu. Taktéž by byl řešen
začátek bezejmenného levostranného přítoku Bečvy tj. v západní části obce. Byl vypracován projekt a
podána žádost na Obnovu zeleně na území obce Vřesina – celkem 10 lokalit. Obě akce vznikly
z iniciativy Mgr. Adriana Czernika, za což mu patří velké uznání a dík. Ještě lépe se prezentoval při
zbudování naučné stezky Okolo Vřesiny, kdy si splnil jeden ze svých snů. Stezka nám připomíná místní
přírodu tak, jak ji mnozí znali ještě před násilným a necitlivým zásahem plánovačů světlých zítřků. Jen si
přejme, aby se vybudované dílo opotřebovávalo pouze přirozenou cestou a nepomohli mu vandalové.
Po úpravě chodníku a chodníčků na hřbitově jsme byli úspěšní při podání žádosti o dotaci na oplocení
celého hřbitova a vytvoření zpevněné plochy podél ulice Mírové. Projekt nese příznačný název – Aby nás
kury nevyhrabaly. Letos 30. listopadu byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Samotná realizace
bude probíhat příští rok. V příštím roce bychom měli obě akce vyúčtovat a obdržet 2x 585 tisíc Kč.
Od května po dohodě provozuje areál koupaliště Dařanec nový nájemce – p. Roman Návrat. Již od roku
2009 v souladu s nájemní smlouvou souběžně vyvíjíme snahu získat dotaci na realizaci přeměny
betonového koupaliště na biotop, který by byl dostupný celoročně a provozní náklady byly minimální.
Dotační fondy jsou pro obce naší velikosti již téměř vyčerpány a tak nebude od věci poohlédnout se
po vhodném investorovi.
V lednu „řádila“ v Základní škole Česká školní inspekce – krajský inspektorát. S radostí konstatovala, že
taková škola by mohla být všude – vynikající dlouhodobé výsledky jak v povinných, tak mimoškolních
aktivitách. Stmelenému kolektivu školy patří velký obdiv a dík. V květnu byla v družině a počítačové
učebně instalována klimatizační jednotka pro vytvoření snesitelného prostředí v letních měsících.
Co se týká školky, rada citlivě vnímá nedostatečnou kapacitu a vzrůstající počet neuspokojených rodičů
s umístěním dětí. Tato problematika není jednoduchá, není jednoduché krátkodobé řešení. Snažili jsme se
pomoci tím, že na náš podnět došlo k urychlení chystaného otevření dalšího oddělení MŠ v Píšti.
Pro některé rodiče může být řešením před rokem vzniklý Paleček – školka pro děti od 1 do 5 let, leč
pro některé rodiče to není řešení. Myslím, že problematiku školky v tomto Zpravodaji nevyřešíme.
Kdo přesto zná řešení, nechť se podělí.
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V dubnu proběhla úspěšně fyzická veřejnoprávní kontrola týkající se použití získaných finančních
prostředků z operačního programu Rozvoj venkova na provedenou rekonstrukci sportovního areálu.
Po nutných administrativních opatřeních byla následně na účet obce 11. července připsána poslední
splátka dotace ve výši 2.025.774,95 Kč, čímž byla završena pro naši obec zatím největší dotace
z Evropských fondů.
Velkou kapitolou v dění obce byl nový Územní plán Vřesina. Pro urychlení možnosti stavět a
rekonstruovat uvnitř obce a v lokalitě U Koupaliště obec v březnu požádala o stanovení zastavitelného
území, což se podařilo formou opatření obecné povahy vydat v červnu. Souběžně se schválením
zastavitelného území pokračovaly práce na „tvorbě“ nového Územním plánu. Z veřejného projednání
11. července vzešly připomínky a po jejich zapracování proběhlo 26. září opakované veřejné projednání.
Po finálním zpracování na svém 6. jednání 8. prosince zastupitelstvo obce Vřesina schválilo Územní plán
opět formou opatření obecné povahy. Po jeho zveřejnění nabude účinnosti po Vánocích a tak Vřesina
bude mít opět platný Územní plán.
V létě rada rozhodla o sjednocení veřejného osvětlení a došlo následně k výměně či novému instalování
celkem 17 svítidel (Za Školou 3x, chodník k zastávce 5x, Na Veverkovci 3x, 21.dubna 3x, nová svítila
Ovocná 3x) a výměně výbojek a výbavy na hřbitově (7x). Ve stejné době byl opraven nefunkční veřejný
rozhlas a osazeno 5 bezdrátových hnízd – 4 v lokalitě U Koupaliště a 1 na Průkopnické.
Zubem času zchátral a velký vítr dokončil zkázu sv. kříže na ulici U Sadu. V listopadu byl instalován
nový náhradní kříž z euro hranolu.
17. července se uskutečnil na Mírovém náměstí v Hlučíně další ročník Festivalu kultury Hlučínska, kde
se významnou měrou aktivně zapojili Vřesinští občané. Z naší obce vystoupily děti ze ZŠ pod vedením
Mgr. V. Vojáčkové, celkovou příjemnou atmosféru dotvářely stánky, ve kterých si návštěvníci mohli
prohlédnout tradiční umění obyvatel Hlučínska. A tak byly k vidění krajky (p. M. Císařová), malovaná
vajíčka (p. J. Bílková), tvorba bižuterie (p. I. Vilkusová), kresby, předměty vyřezávané ze dřeva a spousta
dalších zajímavostí. Kdo měl chuť, tak mohl ochutnat i tradiční koláče. Velký úspěch sklidil autor
vyřezaných znaků obcí Hlučínska p. Alfons Czernik, u něhož rada následně objednala zhotovení znaku
Vřesiny. Všem účinkujícím i vystavujícím patří velký dík.
Velkou společensko – kulturní akcí jistě bylo ukončení prázdnin konané v sobotu 3. září. Myslím, že tuto
lidovou veselici není třeba dále komentovat. Kdo se zúčastnil, je v obraze, kdo se nezúčastnil, může jen
litovat. Zbývá poděkovat všem účinkujícím místním i přespolním umělcům, kteří byli mnohdy i
organizátoři. Kulturní komise pod taktovkou Mgr. Hany Willaschkové to zvládla na *1.
Koncem prázdnin a začátkem září došlo ke zkulturnění sálu a kuchyňky v budově OÚ. Z technického
hlediska došlo k nápravě elektroinstalace v sále a kuchyňce – již se nemusí tahat prodlužovačka ze sklepa
při pečení, došlo k výmalbě sálu a kuchyňky, odsávání par a pořízení nové linky. Nebývale vzrostlo
využívání sálu a znovu se projevuje potřeba rozšíření prostor. Současný sál je ale více využíván ke
komerčním účelům, pomalu se stává pekárnou a tak rada rozhodla o úpravě cen za pronájem. Před topnou
sezonou došlo k důkladné revizi kotlů na vytápění a jejich opravě. Již by se nemělo stát, že na akcích
bude zima v důsledku jejich výpadku.
Po intenzivním přívalovém dešti 22. srpna rada dala podnět Správě silnic Moravskoslezského kraje
na řešení několika problémů: přemístění dopravní značky začátek a konec obce (směr Píšť), vyčištění
silničních příkopů včetně propustů před vjezdem do obce od Darkoviček a pročištění sil. příkopu
ve směru od Píště, oprava povrchu silnice III/4695 v průtahu obce Vřesina tryskovou metodou, zavážení
silničního příkopu podél silnice III/4695 bude řešeno ve spolupráci se silničním správním úřadem
v Hlučíně, zpomalení dopravy v obci není v kompetenci SSMSK. Pro bezpečnost jsme již nechali vyznačit
na vozovce při vjezdu do obce psychologické brzdy. To, že řidiči nerespektují vyznačení průjezdu obcí,
nemůžeme ovlivnit. Doporučujeme se obrátit na Policii ČR. Převážná většina podnětů je již vyřešena.
Se společností EKO-KOM jsme uzavřeli smlouvu v rámci projektu „Zahuštění a obnova sběrné sítě
pro sběr využitelných komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v ČR“ Znamená to, že jsme
zvětšili počet nádob na separovaný sběr. Současně s rozhodnutím o odvozu poloviny nádob na plasty 2x
týdně jsme, myslím, vyřešili separovaný sběr. Firma OZO na jaře nabídla a občany byla nabídka přivítána
na sběr a odvoz zeleného odpadu – kdo nemá možnost nebo nechce řešit zelený odpad kompostováním,
pro toho je to řešením.
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Od podzimu probíhá kampaň k Rozpočtovému Určení Daní (RUD) tj. o zákoně, podle kterého se určují
daňové výnosy konkrétních obcí. Přihlásili jsme se k této kampani, protože nelze nadále přihlížet
k disproporci v nahlížení na „hodnotu“ občana v naší obci (v současnosti 6.600,-Kč) a občana Ostravy
(17.900,-Kč). Tento stav už trvá několik let. Nově bychom se měli trochu „sblížit“ – občan Vřesiny by
byl ohodnocen 8.500,-Kč (což by do obecní pokladny přineslo necelé 3 miliony Kč navíc) a občan
Ostravy „jen“ 14.900,-Kč.
Na podnět Vás občanů došlo po jednání se zástupci Veolie, Kodisu a odboru dopravy MSK k úpravě
jízdního řádu a k posílení ranních spojů žáků do škol v Hlučíně. Současně probíhá jednání o narovnání
částky za ostatní dopravní obslužnost. Netřeba zdůrazňovat, že od příštího roku se obec má podílet zase
částkou o několik tisíc vyšší. Snahou je tuto částku zcela principiálně snížit.
Od jara jsme se zapojili s ostatními obcemi a městy Sdružení Obcí Hlučínska (SOH) do nákupu el.
energie a zemního plynu. Akce byla zakončena elektronickou aukcí, kdy se dodatelé ucházeli o celý balík
za celé SOH (přidali se k nám i Budišov nad Budišovkou a Hradec nad Moravicí). Výsledkem je, že
v roce 2012 levněji pořídí plyn obec a škola od PRAGOPLYNu a.s. a el. energii obec (2x veřejné
osvětlení, budova OÚ, výletiště, hřbitov), škola a školka, TJ a koupaliště od BICORNu s.r.o.
V závěru roku rada jmenovala s účinnosti od Nového roku nového velitele Jednotky sboru dobrovolných
hasičů – Ing. Petra Gulu. Dosavadní velitel Rostislav Ondruch odvedl velký kus záslužné práce a
pro značné vytížení již není schopen plnit funkci na 105%. Velký dík za dlouholetou zodpovědnou a
náročnou činnost. Novému veliteli popřejme mnoho úspěchu a odvahy do nové role.
Dovolte mi poděkovat místostarostovi, radě, zastupitelstvu, zaměstnancům OÚ, duchovnímu správci,
zaměstnancům školy a školky, kulturní komisi, všem aktivním spolkům a organizacím za celoroční
plodnou činnost, sponzorům a příznivcům a hlavně Vám občanům.
Od Nového roku nás čeká mnoho změn, z nichž ne všechny nebudou vítané. Pokud je nemůžeme ovlivnit,
netrapme se jimi.
Buďme k sobě vstřícnější a tolerantnější. Úsměv nás také obvykle nic nestojí.
Přeji Vám příjemné a spokojené prožití Vánoc a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, Božího požehnání,
lásky a veselou mysl.

Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce

Milí občané naší Vřesiny, bratři a sestry,
Dovolte, abych Vám popřál radostné Vánoce a požehnaný NR 2012.
Spolu s Vámi děkuji Bohu za veselé i smutné okamžiky, které jsme společně mohli sdílet.
Děkuji Bohu za tyto Vánoce, kdy si opět připomínáme, jak nás má Bůh rád. Vánoční doba má své kouzlo,
ale to netrvá dlouho. Ježíšovo narození je však trvalou skutečností, protože Bůh se stává člověkem
v našem srdci každodenně. Ježíš, Boží Syn, se stal jedním z nás, abychom sami našli domov u Boha.
Modlím se za Vás, vyprošuji Vám, aby nikdo za všech okolností neztrácel naději, i když je před námi
plno nejistot.

Bůh je věrný a dobrý.
Velmi chci poděkovat panu starostovi Ing. Smolkovi, Vám radním, zastupitelům, učitelům ve školách,
dárcům a především těm, kdo se starají o náš farní kostel a pohodu ve farnosti. Jsem přesvědčen, že Bůh
Vás i nadále bude posilovat v dobrém.
V dalším kalendářním roce plánujeme opravu farní hospodářské budovy, protože střecha hrozí zřícením.
Každou pomoc, radu a nápady uvítám. Od 2.1.2012 budu také trávit více času ve Vazební věznici
v Ostravě. Prosím Vás tedy o více pochopení při pastorační práci u nás doma.
S úctou a vděčností Váš P. Václav
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Rekapitulace vybraných výdajů a získaných dotací v roce 2011

Náklady na investiční akce:
Rekonstrukce VO
Rozšíření místního rozhlasu
Rekonstrukce hřbitova
Chodník před školou
Septik s biofiltrem
Nákup traktoru

251.770,-Kč
108.344,-Kč
190.383,-Kč
161.089,-Kč
370.080,-Kč
500.000,-Kč

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

397.111,-Kč
116.003,-Kč
407.059,-Kč
204.213,-Kč

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

96.750,-Kč
167.286,-Kč
203.604,-Kč
81.500,-Kč
670.977,-Kč
189.110,-Kč
8.080,-Kč
533.682,-Kč
900.000,-Kč

Získané dotace v roce 2011:
Neinvestiční dotace ze SR- Úřad práce
Neinvestiční dotace od kraje-SDH
Rekonstrukce sport. areálu, reg. rada
Rekonstrukce VO
Dotace celkem:
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303.141,-Kč
3.500,-Kč
2.025.775,-Kč
600.000,-Kč
2.932.416,-Kč
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Činnost kulturní komise ve Vřesině za rok 2011
Kulturní komise v naší obci má 11členů, společně jsme se snažili připravit pro Vás akce, které by Vás
pobavily, potěšily a přinesly i nové poznatky.
Během roku jsme měli několik schůzek, na kterých jsme plánovali a dolaďovali připravované akce, daly
nám hodně práce, ale i radosti, protože na Vás, našich občanech bylo vidět, že se Vám líbily.
Seznam akcí v roce 2011:
Leden
Novoroční koncert žesťového kvinteta Jonáše Harmana z Ostravy v kostele sv.Viléma
Obecní ples se zábavným programem, úžasnou tombolou a návštěvou krále popu Michaela
Jacksona.
Březen
Kurz korálkování, bohužel pro malou účast kurzistů zrušen
Duben
Originální divadlo Nahodile z Ostravy zavítalo s představením Hecoviny se smrští veselých i
morbidních scének, skečů, upravených reklam a hudebních bloků z opravdového života.
Květen
Den matek, odpoledne s pohádkovým vystoupením žáků ZŠ Vřesina a souboru Vlašanky
z Bohuslavic s pásmem písní a humorného povídání o životě na Prajzské.
Červenec
Festival kultury Hlučínska obohatili svým uměním naši občané např. řezbářstvím, paličkováním a
dalšími řemesly, se scénkami se předvedli také žáci ZŠ z dramatického kroužku
Září
Ukončení prázdnin aneb Vřesina se baví
Obecní den nabitý skvělým programem, kde si každý našel to své… vystoupení mažoretek,
country tance seniorek (Vřes), hip-hop, folková skupina „Pozdní sběr“, country taneční skupina
Station, dívčí pěvecký sbor, Vlašanky z Bohuslavic, voltiž, letečtí modeláři, psovodi HZS, lezecká
stěna, lanovka pro děti, malování na obličej, aktivity s Palečkem a spoustu dalších atrakcí…
Děkujeme všem za přípravu vydařené akce, sponzorům, obsluhám všech stánků, mistru
zvukaři, taktéž účinkujícím i divákům za hojnou účast a co dodat, zkuste už nacvičovat na
příště…
Říjen
Tradiční Hlučínsko – Vřesinská šlápota, letos sice s mokrými ponožkami, ale jinak s dobrou
náladou, občerstvením, skvělou hudbou, zajímavou tombolou a i přes nepříznivé počasí velkým
počtem účastníků. Děkuji členům turistického klubu za příjemnou trasu, sponzorům za spoustu
dárků, které ocenily s velkým nadšením děti např. při pohledu na skákací hrad.
Listopad
Vítání nových občánků proběhlo v sále OÚ, letos jsme obdarovali a obohatili o vystoupení dětí ZŠ
a krásné fotky 19 dětiček.
Adventní trhy ve spolupráci se sdružením rodičů Kras, ZŠ, MŠ, sportovci a místními řemeslníky.
Kurz pečení perníčků a výroba domácího marcipánu…
Prosinec
11.12. nás čeká Kurz pečení domácího vánočního cukroví
26.12. v 17 hod. jste srdečně zváni na tradiční Štěpánské koledování na „Kamplu“
7.1.2012 od 19 hod. máte možnost si vychutnat atmosféru a dobře se pobavit na obecním plese.
8.1.2012 se přijďte zaposlouchat do kostela sv. Viléma na novoroční koncert vokálního komorního sboru
CANTICUM NOVUM. Jste srdečně zváni.
Během celého roku navíc navštěvují členové kulturní komise jubilanty z řad našich spoluobčanů
s drobným dárkem a kronikou jubilantů, nad kterou mohou společně příjemně zavzpomínat.

Zpravodaj obce Vřesina

7/20

prosinec 2011

Děkuji všem, kteří přispěli svou pomocí, časem, nápady, optimismem a zápalem,… při jakékoli
z uvedených akcí. Děkuji vedení obce, zaměstnancům obce, členům místních spolků, učitelům i žákům
MŠ, ZŠ, sponzorům a všem členům KK.
Doufám, že naše práce, alespoň některým, přinesla radost a pěknou pohodu. I my Vám děkujeme za
vstřícné přijetí našich akcí a přejeme „AŤ SMÍCH A VESELÉ MYŠLENKY JSOU SLUNCEM, S NÍMŽ SE
VÁM BUDE VŠECHNO DAŘIT“.
Za kulturní komisi Mgr. Hana Willaschková

Pěvecká soutěž Vřesinský slavíček
Tak jako každý rok proběhla na naší škole začátkem listopadu pěvecká soutěž „Vřesinský slavíček“.
Porota, složená z p. ředitelky ZŠ, p. učitelky ZŠ a p. učitelky MŠ měla opět nelehký úkol vybrat z celkem
28 účinkujících žáků ZŠ a MŠ ty nejlepší.
Nakonec rozhodla takto:
I.kategorie:

1. místo: Renata Halfarová (1. tř.), Veverka
2. místo: Lucie Ohřálová (MŠ), Holka modrooká
3. místo: Alena Seidlerová (1. tř.), Já jsem kovaříček

II. kategorie 1. místo: Alžběta Romková (3. tř.), Vyletěla holubička
2. místo: Miroslav Mamula (2. tř.), Holka modrooká
3. místo: Tereza Halfarová (2. tř.), Rybička maličká
III. kategorie: 1. místo: Natálie Křižáková (5. tř.), Valčíček
2. místo: Pavlína Smolková (5. tř.), Muzikanti, co děláte
3. místo: Adéla Rončková (5. tř.), Když se zamiluje kůň
Pro všechny zpěváčky byla připravena malá sladká odměna a děti, které se umístily, si odnesly drobnou
cenu a diplom. Tímto bych ráda poděkovala rodičovskému sdružení Kras za financování odměn pro žáky.
O týden později jely děti I. a II. kategorie do Hlučína reprezentovat naši školu v okrskové soutěži
„Hlučínský slavíček“. Lucie Ohřálová získala 1. místo a my jí moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů nejen v pěveckých soutěžích.

Mgr. Monika Hofrichterová (uč.ZŠ)
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Adventní trhy v ZŠ Vřesina
Stalo se již tradicí, že jedenkrát za dva roky se konají ve škole vánoční nebo adventní trhy.
Na jejich přípravě spolupracují pracovníci školy a školky, Klub rodičů, Kulturní komise při OÚ Vřesina,
žáci školy a jejich rodiče, rodiče dětí z MŠ. Již v září proběhly první schůzky, na kterých se dohodl
termín a rozdělily se úkoly.
Ve škole si paní učitelky domluvily s rodiči termíny tvůrčích dílen. Téměř celý říjen a listopad se
potom většinou jedenkrát týdně v odpoledních a podvečerních hodinách scházeli rodiče, žáci a paní
učitelky a pilně vyráběli. Než začala výroba, bylo nutné vymyslet výrobky, které by byly levné, líbily se,
uměli je všichni vyrobit a byly z dostupného materiálu. Pak už se jen pracovalo. Klub rodičů dal každé
třídě tisíc korun na nákup materiálu. Většina rodičů chodila se svými dětmi do školy pravidelně vyrábět,
měli výborné nápady a aktivně spolupracovali. Při výrobě se v kolektivu i dobře pobavili. Jen malá část
rodičů se těchto tvůrčích dílen neúčastnila.
V pátek 25.11.2011 se v odpoledních hodinách škola pomalu měnila na velké centrum prodeje
vánočních a adventních výrobků. Paní učitelky, členky Klubu rodičů a žáci vyzdobili tělocvičnu, každá
třída si připravila na stoly výrobky. Svůj prodejní koutek zde měla i MŠ a centrum Paleček. Správní
zaměstnanci připravili v přízemí školy jednu třídu jako bufet pro návštěvníky a druhou třídu pro ukázku
řemesel.
V sobotu od 14 hodin začali do prostorů školy a tělocvičny proudit návštěvníci. Zájem byl veliký.
V tělocvičně si mohl každý zakoupit výrobky dětí, rodičů a učitelů. Největší zájem byl o adventní věnce,
vánoční svícny a balíčky cukroví. V prostorách školy byla připravena ukázka paličkování, korálkování,
výrobků včelařů, bylinkové produkty. Děti si mohly vyrobit svíčku ze včelího vosku a cukroví
z marcipánu. V bufetu připravily maminky z Klubu rodičů příjemné pohoštění – teplé nápoje a buchty,
které samy napekly. Před školou nabízeli členové oddílu volejbalu malé občerstvení a teplé nápoje –
punč, svařené víno.
Během odpoledne vystoupily v tělocvičně se svým programem děti z MŠ. Zazpívaly před
vánočním stromem několik pěkných písní, které s nimi připravila a doprovázela je paní učitelka Eliška
Chříbková. V bufetu zahráli žáci ZŠ pohádku O Ježíškovi, kterou s nimi nacvičila paní učitelka Mgr.
Věra Vojáčková. I tato dvě vystoupení přispěla ke krásné, klidné, předvánoční atmosféře a k potěše a
spokojenosti návštěvníků.
Trhy skončily v 18 hodin, téměř všechny výrobky byly prodány a na tvářích dětí byla vidět
spokojenost. Vždyť za výtěžek z trhů pojedou žáci 1. – 5. třídy na krásný školní výlet do Beskyd.
Nejlépe, kdyby tento výlet mohl být podle přání dětí alespoň dvoudenní.
Na závěr bych chtěla velmi poděkovat všem, kteří adventní trhy připravovali a podíleli se na jejich
realizaci. Děkuji učitelkám, pracovníkům školy a školky, rodičům a žákům, kteří se zapojili aktivně
do tvůrčích dílen, děkuji obětavým maminkám z výboru Klubu rodičů, členům Kulturní komise a členům
oddílu volejbalu. Všem přeji krásné, klidné a pohodové Vánoce.

Eliška Krátká, ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina
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Činnost KRASu v roce 2011
Na úvod si dovolím pro ty, kteří prozatím nevědí, co zkratka KRAS znamená, připomenout, že se jedná o
Klub Rodičů A Sponzorů při ZŠ ve Vřesině.
V současné době je předsedkyní Barbora Sebralová, jednatelkou Hana Fojtíková a pokladníkem Hana
Obrusníková.
Ještě dříve, než se dostaneme k samotným akcím pořádaných KRASem, bych se ráda za všechny ještě
jednou rozloučila s našimi dlouholetými členkami, které na konci školního roku 2010/2011 svou činnost
v KRASu ukončily, protože jejich děti od září nastoupily na jinou školu. Poděkování za práci v KRASu a
za čas, který věnovaly přípravám akcí pro naše děti, patří paní Pavle Tichavské a Ivaně Vilkusové.
V následujících řádcích se dostáváme k činnosti KRASu v roce 2011:
Večírek rodičů, učitelů a přátel školy se uskutečnil 5. února 2011, opět jsme zajistili teplou večeři,
hudbu, tombolu, do které přispívají rodiče i sponzoři.
Tradiční dětský maškarní karneval se konal o týden později 13. února 2011. Tentokrát na téma
„Návštěva mimozemšťanů na planetě Zemi“. Děti si zasoutěžily v maskách, byla zajímavá tombola i
posezení v bufetu.
V březnu jsme ke Dni učitelů poděkovali za všechny rodiče našim pedagogům za jejich práci a
obětavost.
4. června 2011 jsme zorganizovali na výletiští Den dětí na téma „Devatero řemesel“. Pro děti byla
připravena stanoviště s různými řemesly. Děti si mohly vyzkoušet být na chvíli zedníkem, hasičem,
pradlenkou, lékařem, řidičem, číšníkem, tesařem, švadlenkou nebo zahradníkem. Na této akci se
prezentovali také místní včelaři, kteří našim dětem ukázali život včel v úle a seznámili děti s významem
včel v přírodě. Nechyběly odměny, hudba ani občerstvení. I letos nám počasí vyšlo a všichni se moc
bavili.
Jako bonus k dětskému dni jsme na celé dopoledne dětem objednali před školu skákací hrad.
Poprvé jsem letos vyzkoušeli Velikonoční dílnu – děti si mohly vyrobit buď sami nebo s rodiči
velikonoční dekoraci, nazdobit vajíčka nebo vyzkoušet uplést pomlázku. V květnu jsme pořádali Májový
cup ve stolním fotbale.
Na konec školního roku jsme zakoupili knihy jako odměny pro šikovné děti a pro odcházející žáky 5.
třídy tradiční upomínkové keramické zvonečky a poprvé trička s fotografií žáků 5. třídy. Přispíváme také
na nákup školních pomůcek, knih, časopisů, na jízdné žáků na soutěže.
3. 9. 2011 jsme se zapojili do akce Ukončení prázdnin aneb Vřesina se baví. Podíleli jsem se
na zajištění občerstvení.
26. 11. 2011 se konaly Vřesinské adventní trhy, které pořádá sdružení KRAS ve spolupráci se ZŠ, MŠ a
kulturní komisí obce Vřesina. V prostorách školy se prodávaly výrobky dětí a lidových řemeslníků. Bylo
možno vidět ukázky paličkování, korálkování, výrobky včelařů, bylinkové produkty a nechybělo ani
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ.
Také letos jsme připravili tradiční Mikulášskou nadílku. Do školy i školky zavítal 6. prosince 2011
Mikuláš s andělem a čertem a nezapomněli ani na dárečky.
V příštím roce 2012 pro Vás připravujeme například tyto akce. 11. 2. 2012 jsou rodiče i ostatní příznivci
zváni na RETRO večírek, v duchu 60.-70. let., v únoru 2012 se bude konat Dětský maškarní ples a
v červnu nezapomeneme na Den dětí.
V závěru bych chtěla poděkovat všem členkám KRASU za jejich spolehlivou a obětavou práci po celý
rok. Obrovsky si vážíme pomoci jejich mužských poloviček, protože bez chlapské ruky se neobejdeme.
Velké poděkování patří také všem rodičům, sponzorům, celému učitelskému sboru, Obecnímu úřadu,
skautům a místním včelařům za vstřícné jednání a čas, který věnují našim dětem.
A na úplný závěr krátké přání…
Všem přeji klidné a pohodové vánoce a do nového roku 2012 hlavně pevné zdraví.

Hana Fojtíková, jednatelka KRAS
Zpravodaj obce Vřesina
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PALEČEK – denní centrum pro děti od 1 do 5 let
V listopadu 2011 oslavilo centrum Paleček ve Vřesině 1. rok své činnosti. Za tuto dobu se zapsalo a
průběžně se střídá 64 dětí ve věku většinou od 1,5 do 3 let. Kapacita centra je v každém okamžiku
maximálně 11 dětí, denně se vystřídá i 20 dětí, zaměstnány jsou zde 4 kvalifikované chůvy. Rodiče
přiváží děti z Vřesiny, Hlučína, Bohuslavic, Markvartovic, Dobroslavic, Závady, Hati, Ostravy a dalších
obcí. Centrum umožňuje dětem nepravidelnou docházku – dopolední, odpolední, celodenní, podle
potřeby rodičů. Otevřeno je nepřetržitě i o prázdninách pondělí až pátek 6.30 - 19.00 hod. Maximum
činností s dětmi se odehrává na čerstvém vzduchu na prostorné zahradě, děti si také zvykly na každodenní
procházky do přírody, v létě svačily i obědvaly venku a zahradě a koupaly se v bazéncích. Cena za pobyt
dítěte je 30,-/ hod. , v letních měsících jsme pomohli rodičům dokonce cenou 10,-/hod., což je
umožněno finanční podporou z EU.
V roce 2011 Paleček pořádal i podílel se na kulturních akcích pro děti a rodiny:
☺ 20.2. Mini maškarní ples v Palečku
☺ 18.3. natáčení klipu TV Prima- minuty regionu
☺ 17.4. Velikonoce v Palečku
☺ Od 11.5. středeční Cvičení v trávě s V. Adámkovou
☺ 18.5. 1.seminář s PhDr. Martou Boučkovou z Prahy
☺ 23.7. Zahradní párty v Palečku
☺ 3.9. Ukončení prázdnin – zábava pro děti
☺ 28.9. Den otevřených dveří v Palečku
☺ 21.10. Průvod broučků se šmouly – ukončení na zahradě
☺ 27.10. 2.seminář s PhDr. Martou Boučkovou z Prahy
☺ 12.a13.11. Burza oblečení v Palečku
☺ 26.11. Vánoční trhy ve Vřesině
☺ 4.12. Mikuláš v Palečku
Mimo to Paleček úzce spolupracuje s MŠ ve Vřesině, chůvy s dětmi navštěvují divadelní představení i
naučné pořady (dravci, slepecký pes). Děkujeme MŠ za tuto možnost.
Veškeré akce jsou zdokumentovány a ke zhlédnutí na www.palecekvresina.cz, www.hlucinsko.tv,
www.rta.cz, www.vresina-u-hlucina.cz.
Děkuji všem chůvám z Palečku: Romaně Wiesnerové, Renatě Gajové, Radce Kuruczové, Věře
Vojáčkové, za jejich celoroční výbornou práci. Na organizaci a přípravě veškerých akcí se ochotně a s
neocenitelným nasazením podíleli: všichni zaměstnanci a jejich rodiny, S.Šremerová, J. Elingrová, V.
Elingrová, M. Jindrová. L. Jindra, V.Pačák, L. Obrusníková, N.Gajová a další. Bez těchto bezvadných
lidí by se žádná z akcí neuskutečnila, proto bych také jim ráda ze srdce poděkovala.
Všem dětem, rodičům a rodinám přeji krásné vánoční svátky a v novém roce 2012 zdraví, štěstí a hodně
radosti.
Ing. Karla Jindrová, ředitelka Palečka
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Zpráva o činnosti základní organizace chovatelů ve Vřesina za rok 2011
Tak jako každým rokem tak i letos jsme se sešli na výroční členské schůzi – tentokrát 4. března – na které
jsme zhodnotili činnost za minulý rok a řekli si, jak dál. Konstatovali jsme, že zájem o chovatelství
stagnuje, chybí „mladá krev“. Příjemným obohacením naší výroční schůze byla návštěva člena Okresního
výboru svazu chovatelů a mezinárodního rozhodčího sekce králíků přítele Ing. Blokeše, který poutavě
vyprávěl o svých zkušenostech, které získal v souvislosti s výkonem své funkce.
Pokud se naší organizace týče, zúčastnili jsme se stolního hodnocení králíků, které se konalo v Polance –
zde uspěl přítel Kufka Augustin s králíky plemene Burgundský červený (samec dostal 95 bodů a samice
obdržely 94 a 93,5 bodů). Zúčastňujeme se schůzí, které svolává Okresní organizace svazu chovatelů
v Opavě.
V průběhu celého roku zajišťujeme očkování králíků proti moru a myxomatóze.
Věnujeme se práci s dětmi – tento rok se jednalo o tyto akce:
- 4. února jsme s dětmi ze školky sledovali ve sněhu stopy zvěře.
- 24. května střelba ze vzduchovky pro žáky 4. a 5. třídy – této akce se zúčastnilo 30 dětí.
Za odměnu byly rozdávány bonbóny.
- 21. června – pro děti z mateřské školy ukázka chytání ryb. Ryby chytal p. Novotný Stanislav – děti si
pohladily kapra a pustily ho zpět do rybníka.
- 23. června – děti ze školky se byly podívat na malá prasátka a housátka u paní Stotzkové Heleny.
U dětí tyto aktivity vždy způsobují nadšení – do jaké míry to ovlivní jejich zaměření k chovatelství, to
ukáže čas.

Za ZO chovatelů Vřesina:
Kufka Augustin
jednatel

Sebrala Vilibald
předseda

Čím si zpříjemňovali rok 2011 členové Klubu seniorů Vřesina
Pravidelná měsíční setkání se přesunula z pondělka na poslední středu v měsíci. Scházíme se buď v sále
obecního úřadu, nebo v restauraci u p. Vojáčka.
Na lednovém setkání v sále OÚ se uskutečnila přednáška strážníků Městské policie Hlučín o bezpečnosti
a kriminalitě, doplněna promítnutím filmu o této problematice. Film uváděl konkrétní nebezpečné situace
a jak se jim bránit, resp. jak jim předcházet.
V únoru jsme měli ples.
V březnu nás pracovníci Cestovní kanceláře Poruba seznámili s nabídkou zájezdů a rekreačních pobytů
na rok 2011.
V dubnu se uskutečnila velmi vydařená akce a to výstava v sále OÚ jednak s velikonoční tématikou, ale
hlavně zde byly předvedeny rukodělné výrobky našich občanů – obrazy, dřevořezby, různé výrobky
ze dřeva, z kovu, pletené a háčkované věci, floristické fantazie, keramika, výšivky, drobnosti z perliček,
nádherně zdobené výrobky z perníku – zkrátka krásné věci, které vytvořily šikovné ruce našich občanů.
Bylo na co se dívat! Zajištěno bylo občerstvení v podobě chlebíčků a koláčů, které jsme napekli, podávala
se káva, čaj, minerálka – to vše si mohli návštěvníci koupit. Návštěvníků bylo hodně, všechno se prodalo.
Vstupné bylo dobrovolné – vybralo se skoro 2.000,-Kč. To, co chybělo do dvou tisíc jsme dorovnali a
částku jsme věnovali Ústavu pro nevidomé ve Vlaštovičkách. S nápadem na uskutečnění této akce přišla
naše člena p. Helena Stotzková.
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V květnu jsme oslavili Den matek – programem nás potěšily děti 4. třídy ZŠ pod vedením p. učitelky
Vojáčkové.
V červnu se uskutečnil zájezd na Velehrad a okolí. Navštívili jsme výrobnu keramiky v obci Tupesy,
zámek v Buchlovicích a skanzen v Modré.
V červenci jsme se sešli na tradičním slavnostním nedělním obědě, který se podával v sále OÚ.
V srpnu se konal zájezd do Českých Budějovic na výstavu „Země živitelka“. S návrhem přišla p.
Stočková, zájezd byl třídenní, byl zajišťován prostřednictvím cestovní kanceláře, mohli se přihlásit i
nečlenové, každý účastník zájezdu si celou částku platil sám. Kromě výstavy byla navštívena města
Český Krumlov, Telč a Třeboň. Všichni účastníci byli nadšeni – zájezd se po všech stránkách vydařil –
přálo i počasí. Za organizační zajištění patří poděkování p. Heleně Stotzkové.
V září organizovala obec – kulturní komise „zamykání prázdnin“. Na této akci jsme se podíleli prodejem
koláčů a kávy a členky našeho tanečního kroužku vystoupily v kulturním programu předvedením
„country tance“.
V tomto měsíci se v KD Hlučín konalo „Koláčobraní“ – naše koláče zde prodávaly p. Stotzková a
p. Kubenková. Vyprodáno měly jako první!
V říjnu bylo jen pravidelné setkání, ale členky našeho tanečního kroužku vystoupily v KD Hlučín se
dvěma tanci na tradiční akci „Kluby klubům“.
V listopadu – pravidelné setkání. Za zmínku stojí, že Kulturní dům Hlučín oslavil 50. výročí svého trvání
– při této příležitosti jsme byli pozváni, abychom vystoupili v kulturním programu. Jmenovitě byla
vyžádána scénka, kterou předvádějí p. Kufková a p. Stočková. Takže vystupovaly jak v odpoledním, tak
večerním programu.
V prosinci – zájezd na vánoční trhy do Polska /do Ratiboře/, na zpáteční cestě na pečená kolena do
Rohova.
14. prosince se konala vánoční besídka – milými hosty byli pan starosta s manželkou a duchovní pastýř
otec Václav. Atmosféra byla výborná – věříme, že se všem líbilo. V prosinci rovněž proběhl kurz pečení
cukroví, který organizovala kulturní komise. Tím, resp. tou, kdo účastníky učil, jak se to dělá, byla naše
členka p. Stotzková.
Jak z výše uvedeného vyplývá, činíme se. Po menších změnách je znovu aktivní náš taneční kroužek,
který funguje ve složení: Iva Desortová, Alžběta Fichnová, Dana Fojtíková, Helena Novotná, Anna
Kubenková, Charlotta Kufková, Helena Stotzková, Helena Stuchlíková. Nácviku nových tanců se
s vervou ujala paní učitelka Jana Šandalová. Pod jejím vedením nejen tančíme, ale i zpíváme. Hudební
doprovod zajišťují chlapi, kteří se spontánně přidali (Miroslav Šandala, Petr Fichna, Vilém Vilkus, Jan
Jindra a Pavel Junker). Evidentně to neberou jako nutné zlo – je vidět, že hrají s chutí. A pro nás je to také
příjemné zpestření.
Přejme si, ať nám slouží zdraví, abychom mohli zdárně fungovat i v roce příštím. A ať nám je příznivě
nakloněno vedení obce- tak jako dosud. Bez této podpory – za kterou děkujeme – by to nešlo.
Vše nejlepší v roce 2012 – a ať se daří!

Za Klub seniorů:
Předsedkyně:
Hříbková Brünhilda
Jednatelka:
Kufková Charlotta
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ZO ČSOP Levrekův ostrov (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody).
V roce 2011 zrealizovala naše ZO naučnou stezku "Okolo Vřesiny" ve spolupráci s NET4GAS, s.r.o.
generálním partnerem (sponzorem) Českého svazu ochránců přírody a dalšími partnery - Lesy České
republiky, státní podnik a obcí Vřesina.
Slavnostní otevření stezky proběhlo 19.11.2011 za účastí občanů obce a partnerů projektu. Naučná stezka
Okolo Vřesiny se nachází přibližně 15 km severozápadně od města Ostrava, konkrétně u obce Vřesina
na Opavsku. Její trasa je vhodná pro malé i velké návštěvníky. Vede přes Přírodní rezervaci Dařanec, jeho
Polanskými dubohabřinami a pokračuje alejí ovocných stromů až k „Vodnímu dolu“. Zde se nachází
studánka a lesní rašeliniště. Na stezce se nachází přes pět set let starý tzv. Mechtildin dub, se kterým je
spjato několik legend. Tento vzácný strom nese své jméno po pravnučce Marie Terezie hraběnce
Mechtildě Zinnenberg Lichnovské. U jeho kořenů leží velký bludný kámen ze švédské žuly severského
zalednění, na kterém je vytesáno přímo její jméno – Mechtilden Eiche.
V lokalitě je návštěvníkům k dispozici 6 velkých informačních tabulí, 2 menší tabule, ukazatele,
rozcestníky, značení stezky. Návštěvníci určitě ocení také novou dvojlavičku se stolem u studánky, nebo
dřevěné schůdky a zábradlí.
V roce 2011 naše ZO ve Vřesině pokosila a shrabala louku za koupalištěm. Údržba je nutná pro udržení
populací chráněných druhů rostlin např. prstnatec májový, hadilka obecná a další. Lokalitu kosíme ve své
režii již 14 let a na své náklady. V roce 2011 jsme také kosili a pomáhali zachránit lokality s výskytem
vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů u Píště, v Bělé ve Slezsku, v Hradci nad Moravicí,
Kobeřicích a v Krnově. Rozsah kosených ploch je 15 ha. Projekty jsou financovány částečně z Programu
péče o krajinu Ministerstva životního prostředí a svými vlastními finančními prostředky.
Brigádně nám pomáhá mládež ze Vřesiny a okolních vesnic.

Mgr. Adrián Czernik

TJ Vřesina - založena v roce 1948
Vážení spoluobčané, s končícím rokem 2011 je příležitost bilancovat, vyhodnotit činnost a výsledky naší
TJ Vřesina.
Co se týče sportovní a kulturních akcí, můžeme činnost naší TJ hodnotit velmi pozitivně a konstatovat, že
všechny akce se nám podařily a měly velmi vysokou úroveň, kterou si udržujeme už několik let. Posuďte
sami:
V lednu a únoru jsme pořádali ples TJ a volejbalu, následovala VH (členská schůze) na které jsme
seznámili naše členy s činnosti a výsledky jednotlivých oddílu a odměnili nejužitečnější hráče, hráčky.
Od dubna se roztočil kolotoč brigád na hřišti a hlavně na kurtech tak, aby byly připraveny na zahájení
sezóny. Tu zahajuje volejbalový oddíl zkraje května tradičním místním volejbalovým turnajem. Druhá
polovina června je pro nás z hlediska pořádání akcí asi nejnáročnější. Poprvé jsme letos pořádali turnaj
přípravek z našeho regionu, který se podařil a budeme ho pořádat i nadále. Následovalo utkání starých
gard Vřesina a družební gminy Kornowac a končil pořádáním mega akce Obecního turnaje v kopané
Hajduku, Koree a Mexika. V červenci se pořádal druhý ročník nočního turnaje ve volejbalu. Stará garda
pak odehrála na oplátku přátelský mač v Kornowaci. V červenci naší mladíci stihli ještě zorganizovat třetí
ročník White night párty. Předposlední sobota v srpnu je tradičně vyhrazena pro turnaj Volejbalová
Vřesina a konec prázdnin se nesl ve znamení pořádání druhého ročníku Junior Cup U10 za účasti top
družstev z Čech a Slovenska. V záři jsme ještě stihli odehrát zápas věkové kategorie nad 40 let proti
rivalovi z Darkoviček o sud piva, který daroval nadšenec Fred. V závěru pak proběhl v našem areálu den
zdraví společnosti ArcelorMittal Ostrava, který jsme společně pořádali s odborovou organizací této
společnosti. V říjnu proběhlo ukončení sezóny volejbalového oddílu, který přestěhoval svou činnost do
Zpravodaj obce Vřesina

14/20

prosinec 2011

tělocvičny. Kromě výčtu těchto akcí se naší členové podílejí na pořádání akcí naší obce, a když k tomu
připočteme zajištění a organizování cca 80 mistrovských utkání našich fotbalových družstev, je to
pořádná porce. Naši členové a všichni, kteří se podílejí na pořádání těchto akcí zaslouží uznání a velký
dík.
V minulém roce jsme mohli většinou naše fotbalová družstva hodnotit pozitivně, bohužel letos se nám
v té nejsledovanější kategorií nedaří.
Po ukončení sezóny 2010-2011 jsme provedli u družstva mužů změny, odcházející trenéry Janíka a
Chvěju nahradil zkušený trenérský team Tesař a Hudeček, kteří naposledy trénovali družstva Ludgeřovic
a Šilheřovic. Bohužel podzim se nám nevydařil vůbec a mužstvo se umístilo na předposledním místě
s pouhými 6 body za 1 výhru a 3 remízu. Pokusíme se společně udělat v rámci fair- play vše proto,
abychom se v soutěži OP udrželi.
Naší dorostenci hrají poprvé v nově založené regionální soutěži, ve které vidím osobně velkou
budoucnost, hrajeme s okolními vesnicemi Šilheřovice, Darkovice, Darkovičky a Píšť. Cílem je
jednoznačně udržet dorostenecký fotbal a maximálně si pomoci. Naší dorostenci jsou momentálně na
druhém místě s tříbodovou ztrátou a mají kvalitu nato, aby tuto soutěž a ušatý pohár vyhráli.
Družstvo žáků vstoupilo v letošním roce do etapy generační krize a to z části slabými ročníky a malým
zájmem o fotbal samotný, nedostatek hráčů nás trápil vždy, ale doposud jsme nemuseli nastupovat
k zápasům v 8-10 hráčích. Tato situace se samozřejmě odráží na výsledcích mužstva a to je i jeden
z důvodů proč jsme vyhráli pouze jednou. Přesto zaslouží žáci pochvalu, pro svou bojovnost a nasazení,
kterými museli nahradit chybějící hráče v poli. Pro nás trenéry je to zase důvod k zamyšlení, zda
neopustit fotbal na velkém hřišti a nepřihlásit družstvo do soutěží 1+7 nebo 1+4.
Naší fotbaloví caparti začali druhý ročník fotbalové existence a "konečně" se dočkali prvého vítězství.
Jsme rádi, že kluci a holky hrají fotbal v této kategorií, kde vůbec nezáleží na výsledcích, ale na
vybudování si prvotních návyků pro sport jako takový. Budeme jim držet palce a trenérům vyjdeme
maximálně vstříc, abychom přípravku udrželi.
Samostatnou kapitolou je datum 22. 8. 2011 a povodeň na našem sportovním areálu. Nedošlo k žádným
materiálním škodám na budově, ale poškození trávníků a částečně oplocení. Bohužel trávník byl velmi
poškozen naplavenými nečistotami, a pokud by to bylo v naších silách a možnostech požadovali bychom
úhradu po majiteli pozemku, který tuto povodeň způsobil. Bohužel řeči se vedou, voda plyne a náprava
nikde. My můžeme očekávat, že až budou vydatnější deště, může se vše opakovat. Najde se zase
20 obětavých lidí, kteří to uklidí?
Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem aktivním členům za jejich přístup, obětavost a spolupráci
s výborem TJ a kulturní komisí naší obce.
Poděkování patří též obci Vřesina za podporu TJ, všem sponzorům za přízeň a lidem, bez kterých by naše
TJ nemohla fungovat.
Přejeme všem spoluobčanům krásné a pohodové svátky, mnoho zdraví, štěstí, Božího požehnání a
rodinné pohody v roce 2012.

Jiří Lampart
předseda TJ Vřesina
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VŘESINĚ
Dovolte mi v krátkosti Vás seznámit s činností Sboru dobrovolných hasičů v roce 2011.
V lednu jsme si připravili tradiční maškarní ples – opět vydařený. Tradičně vyšlo stavění máje s živou
hudbou koncem dubna. Bohužel již začátkem května bez účasti hasičů i veřejnosti proběhlo kácení máje,
ale na to jsme zvyklí, takže nám to nevadilo.
V květnu jsme společným obědem oslavili svátek patrona hasičů sv. Floriána. Na okresní úrovni jsme
tento svátek oslavili v Píšti u příležitosti 100 let trvání sboru. Místo kácení máje jsme pro mladé hasiče a
jejich rodiče připravili „posezení“. Aktivně jsme se zapojili do akce ukončení prázdnin. Na začátek
školního roku jsme organizovali ukázku pro školu a školku, přišli se podívat i prcci z Palečka. V říjnu
jsme se po několika letech zhostili pořádání podzimního kola celostátní hry Plamene. Zúčastnily se
kolektivy mladých hasičů ze 3 okrsků. Koncem října jsme absolvovali zkoušku čerpací techniky opět
v Kozmicích v rámci celého okrsku. Ve stejném termínu došlo ke krvavé události – zkusili jsme domácí
zabíjačku. Vítěz byl ale předem jasný…
V listopadu nás navždy opustil nejstarší člen bratr Alfréd Vilkus.
V letošním roce pokračovala v minulosti dobře nastartovaná bohatá činnost výjezdové jednotky zejména
po té, co se vrátila TATRA z opravy, protože i po opravě zbývalo ještě hodně k tomu, aby mohla být plně
nasazena. Přeci jen je znát rok výroby – 1966. S AVIÍ to také není příliš optimistické – ekonomika
provozu je na zváženou.
Velmi potěšitelná je činnost původně mladých hasičů – dorostenců a dorostenek, kteří postupně, jak
dovrší plnoletosti, přecházejí v soutěžní družstvo mužů a žen. Zatím se „otrkávají“, ale je znát úsilí a
vytrvalost a pomalu dosahují lepších výsledků a dokonce na soutěžích okusili i nejvyšší stupínky na
bedně. Dobré výsledky se stávají méně náhodnými. Při bleskovém přívalovém dešti někteří pomáhali
spolu s výjezdovou jednotkou odstraňovat následky. Za celoroční činnost a snahu děkuji a nadále držím
palce.
Bohatá činnost mladých hasičů vydá na samostatnou kapitolu:
Ke konci roku 2011 máme registrováno 38 mladých hasičů. Kolektiv je zapojen do celostátní soutěže
mladých hasičů PLAMEN. Máme jedno družstvo mladších žáků, jedno družstvo starších žáků, družstvo
dorostenek a družstvo dorostenců. Kolektiv MH vede Ing. Zdeňka Smolková, pomocní vedoucí jsou
Markéta Bražinová, Marek Rončka, Josef Smolka. Instruktoři, kteří pomáhají vedoucím, jsou Michal
Gavel a Vojtěch Ryška.
Žáci se scházejí pravidelně každý pátek od 16 do 19 hodin. Přes zimu se žáci a dorost scházejí
v tělocvičně. Od jara děti cvičí u hasičské zbrojnice, na louce nebo na výletišti.
Žáci se v průběhu roku zúčastnili těchto soutěží: celostátní soutěže v kreslení PO očima dětí, kdy se
v lednu a únoru scházelo 10 mladších žáků mimo páteční cvičení v klubovně, kde kreslili výkresy
s požární tématikou. Po vyhodnocení této soutěže získala Kateřina Mazochová 3. místo v kategorii SDH
v okrese Opava.
V únoru byla sportovní halová pohárová soutěž v Havířově – v sobotu 26. února jsme vyjeli brzy ráno
vlakem i autem do Havířova do sportovní haly. Z celkového počtu 49 družstev starších žáků z Čech,
Moravy, Slezska a Slovenska jsme se umístili na 47. místě. Soutěžilo se v uzlové štafetě (42. místo),
štafetě dvojic (45. místo) a štafetě 4x40m (37. místo).
7. května byla jarní část oblastního kola soutěže Plamen v Hati. Soutěže jsme se zúčastnili v hojném
počtu – postavili jsme jedno družstvo starších žáků a dvě družstva mladších žáků. Počasí nám vyšlo
krásně slunečné. Soutěžilo se v požárním útoku, štafetě 4x60m, útoku CTIF a štafetě CTIF. Po sečtení
bodů za celý ročník soutěže PLAMEN 2010-2011, tzn. podzimní branný závod spolu s jarním kolem, se
naši starší žáci celkově umístili na 2. místě (za Bobrovníkami). Naši mladší žáci se umístili na 1. místě a
postoupili do okresní soutěže, která se konala 28. května v Malých Hošticích. Do okresního kola odjelo
nakonec i naše družstvo starších žáků, protože postupujícímu SDH Bobrovníky se nepodařilo postavit
družstvo. Po příjezdu do Malých Hoštic bylo po dohodě s vedoucími družstev, rozhodčími a vedením
OSH Opava rozhodnuto, že pro opravdu velkou nepřízeň počasí bude soutěž v kategorii mladších žáků
zrušena. Starší žáci soutěžili v požárním útoku (8.), štafetě dvojic (8.), štafetě 4x60m (6.) a štafetě CTIF
(7.). Celkově se v okresním kole naši starší žáci umístili na 7. místě z 9. O den později v neděli 29. května
se okresního kola v Malých Hošticích zúčastnilo naše smíšené družstvo dorostenců a dorostenek.
Soutěžili v přeboru jednotlivců (1.) a požárním útoku (1.). Štafeta 4x100m byla po sobotním celodenním
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vydatném dešti zrušena pro neregulérní terén. Když se přičetly výsledky z podzimního kola dorostu, tj.
BZ (1.) a testy (1.), tak se celkově naši dorostenci suverénně umístili na 1. místě z pěti a přivezli si domů
pohár. Děkujeme tímto našemu smíšenému družstvu dorostenek a dorostenců za vzornou reprezentaci.
19. června se naši starší žáci zúčastnili pohárové soutěže u příležitosti 100 let SDH Darkovice, kde se
umístili na 5. místě. 25. června jsme byli na mezinárodní pohárové soutěže v Hati, kde se soutěžilo ve
střelbě ze vzduchovky, v požárním útoku a ve štafetě dvojic. Vřesinští mladší žáci se umístili na 1. místě
a starší žáci na 3. místě. Ve střelbě jednotlivců se naše mladší žákyně Eva Felgenträgerová umístila
na 1. místě.
15. října se u nás ve Vřesině na Dařanci a okolním lese konala podzimní část oblastního kola soutěže
PLAMEN 2011-2012, kde byla štafeta dvojic a branný závod. Po součtu BZ a štafety dvojic se mladší
žáci umístili na 1. místě a starší žáci na 3. místě.
29. října se již rozdělena družstva dorostenek a dorostenců zúčastnila okresního podzimního kola ve
Svobodě. Soutěžilo se zde v BZ (dorostenky 3. místo, dorostenci 6. místo) a testech – ze zdravovědy a
požární ochrany (dorostenky 3. místo, dorostenci 5. místo).
V listopadu jsme přijali pozvání na uzlovací soutěž do Neplachovic. Soutěžilo se v kategorii mladší a
starší jednotlivci a družstva bez rozdílu kategorií. Naše družstvo se umístilo na 4. místě z 15 zúčastněných
družstev. Ve starších jednotlivcích se naši umístili: Kateřina Mazochová 16. místo, Renáta Vilkusová 23.
místo a Jiří Roubíček 26. místo z 55 zúčastněných. V mladších jednotlivcích se naši umístili: Eva
Felgenträgerová 4. místo, Marie Mazochová 23. místo ze 43 zúčastněných.
Další aktivity MH: v březnu žáci a dorost si byli zajezdit na motokárách v kryté hale v Havířově –
Prostřední Suché. V dubnu žáci spolu s rodiči byli na prohlídce nově opravené hasičské stanice v Ostravě
– Porubě. V pátek 10. června bylo přátelské posezení v hasičárně, kterého se zúčastnili členové SDH i
naši žáci a dorost spolu se svými rodiči.
V září pomohlo s ukázkou pro ZŠ a MŠ 6 dorostenců a dorostenek a 1 vedoucí. Nejprve si děti prohlédly
cisternu dobrovolných hasičů z Ludgeřovic, a pak si mohly vyzkoušet prolezení cvičného tunelu, stříkaly
vodou na terč, oblékaly si hasičskou výstroj a další.
V prosinci mladé hasiče navštívil a rozdal dětem balíčky Mikuláš s andělem a třemi čerty.
Děkuji tímto rodičům mladých hasičů, kteří se zúčastnili akcí mladých hasičů a pomohli s odvozem dětí
na soutěže. Děkuji také Markovi, Jožkovi, Markétě, Michalovi a Vojtěchovi za jejich pomoc při
schůzkách, cvičeních, výletech i soutěžích našeho kolektivu mladých hasičů. A také děkuji řidičům, kteří
naše mladé hasiče vezli na soutěže (Martin Fulneček a Jiří Pacur).
Děkuji výboru sboru, výjezdové jednotce, všem členům i příznivcům za bohatou činnost v letošním roce.
Za SDH přeji všem hezké a šťastné Vánoce a do nového roku vše nej, hlavně zdraví, štěstí a dobrou
náladu.

Za Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině
Ing. Jaroslav Smolka
Starosta SDH
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INFORMACE PRO OBČANY
Vítání občánků
V neděli 13. listopadu 2011 jsme na Obecním úřadě ve Vřesině přivítali od loňského vítání
17 narozených děti (z toho bylo 14 dětí narozených letos a 3 děti narozené v roce 2010)
K 20. prosinci se v letošním roce v naší obci narodilo 20 dětí, zemřelo 12 obyvatel, přistěhovalo se
34 obyvatel a odstěhovalo 28 obyvatel. K témuž datu má naše obec 1 497 obyvatel a 405 domů.
Úřední hodiny Obecního úřadu Vřesina se mění v pátek 23. prosince 2011 a pátek 30. prosince 2011, kdy
provoz bude od 8 – 11 hodin.
Provozní doba prodejny Jednoty Opava
štědrý den 24. prosince 2011

07:00 – 10:00

1. svátek 25. prosince 2011

zavřeno

2. svátek 26. prosince 2011

zavřeno

sobota 31. prosince 2011

07:00 – 11:30

neděle 1. ledna 2012

zavřeno

Přehled konání plesů – večírků v sále Obecního úřadu ve Vřesině
7. ledna 2012

Obecní ples

14. ledna 2012

Maškarní ples Sboru dobrovolných hasičů

21 ledna 2012

Ples Tělovýchovné jednoty

28. ledna 2012

Ples KDU-ČSL

4. února 2012

Ples Mysliveckého sdružení BOR

11. února 2012

Ples Klubu rodičů a sponzorů při ZŠ Vřesina

17. února 2012

Ples volejbalu

18. února 2012

Ples Klubu seniorů

Přehled bohoslužeb ve vánoční době v kostele svatého Viléma:

Štědrý den
Boží hod vánoční

24. prosince 2011
25. prosince 2011

Štěpán
Silvestr
Nový rok

26. prosince 2011
31. prosince 2011
1. ledna 2012
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22:00
08:00
10:00
15:00 Jesličková pobožnost pro děti
09:00
16:30
08:00
10:00
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Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za dosavadní přízeň a podporu. Přejeme Vám příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2012 mnoho zdraví, štěstí,
Božího požehnání, pohody a radosti.
Rada obce

Přijďte si opět po roce zazpívat koledy 2. vánoční svátek
(26. prosince) od 17 hodin na náves (ke Kamplu).
www.vresina-u-hlucina.cz
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