Zpravodaj obce Vřesina

Vážení spoluobčané,
máme za sebou půlrok, na který pravděpodobně nikdo z nás nezapomene. Všech se nás
dotkla a dotýká nemoc, se kterou nemáme zkušenosti a neumíme se jí bránit. Někteří z Vás
kvůli omezením, která byla nařízena, nemohli nějakou dobu vidět své blízké, některým utekly
první úsměvy vnoučat, jiným první krůčky, někomu chybělo setkání s rodinou, s přáteli. Velmi
si ale vážím toho, že jste všichni dodržovali různá nařízení vlády a že se projevila Vaše lidskost
a ochota pomáhat lidem okolo sebe. Mnohokrát děkuji švadlenkám za stovky roušek, které
jsme mohli darovat nejen v obci, ale i domovům seniorů, dětskému domovu nebo do
nemocnic. Našli se také občané, kteří nám v první chvíli pomohli se zajištěním desinfekce,
kterou využíváme na dětském hřišti, na zastávkách či na obecním úřadě. Všichni si musíme
tak trošku zvykat na různé odlišnosti v našich životech. Chtěla bych poděkovat všem
prodavačkám, které po celou dobu zajišťovaly a dále zajišťují prodej v místním obchodě,
pracovníkům obce, kteří všechny činnosti prováděli stejně jako za běžné situace, učitelskému
sboru ze školy i školky, který připravoval a připravuje materiály pro děti, které nemohly do
školy a nebo jsou ještě i dnes doma. Velké poděkování patří i rodičům, kteří přes svoji
pracovní zátěž musejí zvládat domácí učení a samozřejmě také babičkám, dědečkům, ale i
vnukům a vnučkám, kteří v rodinách zajišťují péči o děti i seniory, protože situace nebyla
lehká. Asi není možné vyjmenovat všechny profese, kterým je potřeba poděkovat, ale
obrovské DÍKY patří všem, kteří pro nás všechny vykonali mnoho dobrého. Všichni stále
vnímáme omezení, která nás provázejí, ale věřme, že bude lépe a naše životy se budou
vracet do klidnějších a zažitých kolejí.
Letošní rok měl být pro naši obec zvláštní i tím, že letos prožíváme 750 let od první zmínky o
naší obci. Kulturní komise připravovala akce na celý rok. Mnoho z nich muselo být zrušeno a
Rada obce Vřesina s těžkým srdcem rozhodla zrušit i největší letní akci „Ukončení prázdnin“.
Nikdo z nás neví, jaké podmínky pro hygienu a bezpečnost nás všech budou v danou chvíli
platné a nechceme nikoho z občanů ohrozit. Měli jsme pro vás připravené překvapení
v podobě známějších kapel, ale dobrou zprávou je, že slavit můžeme i 751 let od vzniku,
takže o domluvené umělce nepřijdete, jen si na ně budete muset počkat. Velké poděkování
patří kulturní komisi, která vyvinula velké úsilí, aby připravila akci na rok 2020 a pak větší
úsilí, aby všechny atrakce a vystupující přijeli v roce 2021.
Myslím, že mnoho z Vás vnímalo informaci, že probíhá konkurzní řízení na ředitele/ředitelku
naší školy a školky. Paní ředitelka se k 31. červenci vzdala své funkce. Chtěla bych jí i touto
cestou poděkovat za odvedenou práci v naší škole a popřát jí mnoho úspěchů v dalším
osobním i pracovním životě.
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Letos se nás poprvé týkal jiný způsob svozu velkoobjemových odpadů. Chápu Vás všechny,
kteří jste byli nespokojení. Na začátku července máme sjednanou schůzku s vedením svozové
společnosti, kde budeme o podmínkách příštích svozů dále jednat.
A nyní k tomu, co mnohé z Vás možná zajímá nejvíce – co se v obci děje, co se bude dít a jak
to máme s penězi. Začnu od konce. V médiích jste jistě slyšeli, že obce přišly o část svých
příjmů. Nechci si na tuto situaci stěžovat, protože Vám musím říci několik dobrých zpráv.
Naší obci byly v posledních dnech přiznány docela pěkné dotace. První dotace je z úřadu
práce, kdy od května máme zřízeno jedno pracovní místo a od července bude přidáno druhé
místo v technické četě, které bude hradit poskytovatel. Další částka je poskytnuta na studii
odkanalizování naší obce – dotaci ve výši 400 000 Kč jsme získali od Moravskoslezského
kraje. 29. června předáváme budovu školy třem stavebním firmám. Co se tedy bude dít?
První firma bude provádět úpravu bývalé knihovny na přírodovědnou učebnu – získaná
dotace je ve výši cca 1 700 000 Kč. Druhá firma bude provádět výměnu střešní krytiny –
dotace ještě není podepsaná, ale přiznaná ve výši 3 053 358 Kč – bude upravená dle
skutečných nákladů. Třetí firma začne stavět zdvižnou plošinu pro imobilní občany (výtah pro
budovu ZŠ a tělocvičnu) a i zde ještě není podepsaná dotace. Výše přiznaných prostředků je
1 649 742 Kč. Dále máme jisté dobré zprávy ohledně dotace na doplnění dětského hřiště.
V současné chvíli ještě nemáme v rukách bližší informace o dalším postupu, takže nechci
úplně předbíhat. Ale ani toto není vše. Máme požádáno o finance na projektovou
dokumentaci opravy ulice U Sadu, na opravu povrchu cyklotrasy směrem na Hať nebo na
studii zpracování odpadů. V současné době se připravují další žádosti o dotace na
elektronickou úřední desku pro naši obec, možnost získání dalších kompostérů pro občany (i
pro ty, kteří již jeden z obce mají), úpravu koupaliště, výstavbu parkoviště u kostela a další.
Věřím, že finanční výpadek, který se díky propadu daní očekává, se nám podaří vyrovnat
jiným způsobem a na investicích v naší obci to snad poznat nebude.
Jistě Vás také zajímá, jak to vypadá se stavbou tělocvičny – článek, o její stavbě si můžete
přečíst o kousek dál ve zpravodaji. Věřím, že dnes když čtete tento článek, je již tělocvična
řádně předaná a blíží se termín její kolaudace, abychom se všichni mohli sejít na jejím
slavnostním otevření. Samozřejmě jste všichni srdečně zváni na prohlídku a doufám, že ji
později budete hojně využívat, abyste si protáhli tělo a udělali třeba něco dalšího pro své
zdraví.
A co říci závěrem? Přeji Vám pěkné prázdniny. Užijte si je podle své libosti, zůstaňte zdraví,
věnujte se svým rodinám, a když Vás bude v obci něco trápit, neváhejte za námi přijít. Věřím,
že společně se nám podaří zvládat všechny překážky, protože Vřesina je silná obec se
spoustou skvělých lidí.
Mgr. Bohuslava Krupová
starostka obce
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Vážení spoluobčané,
Novostavba tělocvičny Vřesina se blíží k zdárnému konci. V předchozích zprávách jsem Vás
informoval o průběhu a provedených řemeslných prací a nyní se pokusím v krátkosti celou
stavbu shrnout.
Termín předání a převzetí díla je stanoven dle uzavřeného dodatku č.6 na 19.06.2020 a
věřím, že dílo bude tímto dnem dokončeno bez vad.
Novostavba tělocvičny je propojena na stávající objekty školy a mateřské školky o
půdorysném rozměru cca 31m x 31m a výšky cca11m. Objekt je částečně jednopodlažní tj. v
místě hrací plochy s tribunou a dvoupodlažní v místě zázemí, kde je umístěna recepce a dále
šatny, sprchy, sauna pro 6 osob a galérie pro diváky.
S ohledem na složité základové podmínky a to, vysoká hladina podzemní vody a výskyt písku
v podzákladí bylo nejprve provedeno odrenážování podzákladí soustavou drénů s napojením
na drenážní šachtice. Vlastní založení objektu je provedeno hlubinným způsobem pomocí
mikropilot. Tyto mikropiloty vynášejí železo-betonovou základovou roštovou konstrukci a v
části sociálního zázemí jsou železo-betonové patky. Jedná se železo-betonový skelet. Stropní
konstrukce, dvě schodiště a stropní deska v zázemí jsou zrealizovány jako železo-betonové
monolitické konstrukce.
Zastřešení nad vlastní hrací plochou je provedeno dřevěnou konstrukcí z lepených dřevěných
vazníků a dřevěných vaznic. Záklop z vnější strany je tvořený OSB deskami a střešním
pláštěm tvořeným parotěsnou zábranou z asf. pásů, minerální vlny a PVC střešní fólií.
Hydroizolace spodní stavby je provedena proti tlakové vodě pomocí PVC svařované fólie.
Obvodové svislé vyzdívky jsou provedeny z keramických tvárnic a vnitřní zdivo z
pórobetonových tvárnic.
Výplně otvorů prosklené fasády jsou v kombinaci hliníkových a plastových výplní. Obvodový
plášť je proveden kombinací prosklené hliníkové strukturované fasády s kontaktním
zateplovacím systémem s probarvenou omítkou
Vnitřní dveřní křídla do ocelových zárubní jsou dřevěné CPL. Nášlapné vrstvy podlah v ploše
haly jsou provedeny formou dřevěné - roštové palubovky, v místě zázemí je kombinace
epoxidových stěrek, PVC podlahové krytiny v šatnách a keramické dlažby ve sprchách a
odpočívárně u sauny. V sociálních místnostech tj. sprchy, WC a dále pak odpočívárna u
sauny, úklidová komora aj. je proveden keramický obklad stěn. Finální úpravy svislých
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konstrukcí jsou provedeny dvouvrstvou vápenocementovou omítkou opatřenou malbou
popř. nástřikem stropních betonových podhledů.
V rámci zámečnických konstrukcí byla provedena madla, zábradlí, plošiny, rampa a žebřík
určený pro výlez na střešní rovinu.
Součástí interiéru je sauna s odpočívárnou, sportovní vybavení, šatní a vestavěné skříně,
sanitární příčky, vysoušeče rukou aj.
V rámci profesí byly řešena zdravotechnika, vytápění s novými plynovými kotly,
vzduchotechnika s rekuperačním výměníkem pro zpětné získání tepla z odpadního vzduchu s
obtokem, přímotopnými elektrickými ohřívači a ventilátory pro přívod a odsávání vzduchu s
autonomním systémem měření a regulace (MaR), elektroinstalace silnoproudá a
slaboproudá ( časomíra, hodiny, ozvučení s reproduktory, LAN-strukturovaná kabeláž vč.
RACK rozvaděče, EZS, video vrátný, kamerový systém s panoramatickým pohledem 360° nad
hrací plochou. ).
Jsou provedeny odstavné plochy pro osobní vozidla u východní strany tělocvičny a provedení
hlavního vstupu do objektu nové tělocvičny ze zámkové dlažby.
V rámci terénních úprav byla provedena modulace terénu včetně osetí travním semenem.
Záruční doba na provedené práce je v délce 60měsíců, tj. do 19.06.2025
Na dodávky technologického charakteru koncových prvků platí záruka poskytnutá výrobcem,
min. však 24 měsíců, tj. do 19.06.2022
Na dílo byla řádně uzavřená SoD dne 17.07.2018 s následujícími dodatky:
Dodatek č.1
Dodatek č.2
Dodatek č.3
Dodatek č.4
Dodatek č.5
Dodatek č.6

ze dne 31.10.2018
ze dne 08.02.2019
ze dne 30.04.2019
ze dne 28.06.2019
ze dne 24.02.2020
ze dne 11.06.2020

Datum zahájení prací dne: 21.08.2018
Datum dokončení prací dle SoD a dodatku je stanoven na : 19.06.2020
Cena dle SoD a dodatků 44 238 276,32Kč ( bez DPH ) s DPH 53 528 314,35Kč
Fakturováno dle SPP : 40 692 758,92Kč (bez DPH )
s DPH 49 238 238,29Kč
Zbývá fakturovat dle SPP za 06/2020 - 3 545 517,40Kč ( bez DPH )
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S případnými dotazy ohledně stavebních prací na novostavbě tělocvičny se neváhejte obrátit
na mou osobu.
Ve Vřesině dne 15.06.2020
Stanislav Boček
místostarosta obce Vřesina
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Rada obce schválila:


























podání žádosti o dotaci na studii optimalizace nakládání s odpady.
zpracovatele žádostí o dotace MFČR na opravu střechy a výstavbu výtahu ZŠ.
společnou výzvu na obsazení pracovního místa knihovníka pro obce Vřesina, Hať a
Darkovice.
podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice U Sadu,
Na Bahna a novou ulici Veverkovec II.
dodatek č. 5 a č. 6 k SOD s Beskydskou stavební a. s., na realizaci zakázky Novostavba
tělocvičny Vřesina u Opavy.
Dodatek k č. 2 k memorandu o společném postupu ze dne 8. 2. 2019 s Beskydskou
stavební, a.s.
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
Rekonstrukce střechy ZŠ Vřesina a oslovení firem dle návrhu a na webových
stránkách obce.
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
Modernizace výtahu na vertikální zdvižnou plošinu pro přepravu imobilních osob“ a
oslovení firem dle návrhu a na webových stránkách obce.
rozpočtová opatření č. 1/2020, 2/2020 a 3/2020.
podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.
podání žádosti o dotaci z euroregionu Silesia v programu INTERREG V-A Česká
republika - Polsko „15 let spolupráce mezi gminou Kornowac a obcí Vřesina“.
přerušení provozu MŠ Vřesina.
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, 28. října 117, 702 18, Ostrava na realizaci projektu Studie odkanalizování obce
Vřesina 2020.
pořízení atmosférického kotle Therm 28 LXZE pro nájemní byt v budově ZŠ.
provedení hydrogeologických posudků na hřbitově, u kostela a u hřiště
smlouvu s OSA
podání žádosti o dotaci z MAS Hlučínsko
dodatek smlouvy o sdružených dodávkách el. energie na rok 2021
dodatek smlouvy o dodávce plynu na rok 2021
dodatek smlouvy k užívání sportoviště
darovací smlouvu s Nadací Agrofert na 50 000Kč
novou smlouvu na odvoz olejů
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zhotovitele rekonstrukce střechy ZŠ Vřesina
nákup elektrotříkolky
dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na TDS a koordinátora BOZP
zpracovatele žádost z MAS Hlučínsko – úpravy škol
rozpočtové opatření č. 3/2020
opravu komunikací firmou JHF Heřmanovice
veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci „Parkoviště u kostela“
zhotovitele vertikální zdvižné plošiny u ZŠ Vřesina

Rada obce řešila:










výběrové řízení na zpracování studie odkanalizování obce Vřesina 2020
umístění sběrných míst na vhodných pozemcích
možnost dotace na pořízení kompostérů pro domácnosti ve výši 85%
možnost dotace na pořízení elektronické úřední desky a souvisejících možností ve
výši 95%
výběrové řízení „Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava – Učebna
přírodních věd a zajištění bezbariérovosti
stavbu tělocvičny
řád veřejného pohřebiště a nutné podmínky k jeho schválení
záležitosti ZŠ – otevření MŠ, odpisový plán, účetní závěrku, rozdělení hospodářského
výsledku, souhlas s přijímáním darů
obnovení služby jízd pro seniory

Rada obce rozhodla:



o vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Vřesina
o zrušení akce Ukončení prázdnin, která byla plánována na konec srpna 2020

Náklady na investiční akce:
Nová tělocvična

23 013.022,- Kč

Biotop a úpravy vodního toku

129.470,- Kč

Přístavba vertikální zdvižné plošiny – ZŠ Vřesina

319.924,- Kč
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Oranžový přechod
Tříkolka

154.565,- Kč
59.290,- Kč

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

7.260,-Kč
39.488,-Kč
249.160,-Kč
6.866,-Kč

Další výdaje:
Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpadů OZO

108.146,-Kč
71.360,-Kč
506.142,-Kč

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

66.586,-Kč
1 600.000,-Kč
74.600,-Kč
582.289,-Kč

Získané dotace:
Neinvestiční dotace ze SR – Úřad práce

90.000,-Kč

Neinvestiční dotace ze SR - Podpora region.kulturních tradic

40.000,-Kč

Neinvestiční dotace přijaté od krajů – studie odkanalizování

400.000,-Kč

Přijaté neinvestiční dary - Agrofert

Dotace celkem:

50.000,-Kč

580.000,-Kč
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Dne 15.února 2020 byla dokončena relaxační místnost v podkroví naší školy. Na tuto realizaci
nám nadace „Lidé ze Steelu pomáhají“ přispěla částkou 10.000,- Kč. Relaxační místnost je
nově vybavena kobercem, novou výmalbou a tapetou, skříní, lavicí s úložným prostorem,
úložnými krabicemi, běhounovým kobercem, polštáři, taburety a stěnou s dřevěným
obložením s policemi na knihy.
Relaxační místnost je využívána dětmi 1.-5. ročníku navštěvujícími školní družinu. Slouží
k odpočinku po obědě, kde si děti mohou číst, povídat, popřípadě hrát deskové hry. Jelikož
je místnost určena k relaxaci, děti se zde chovají tiše a klidně, aby nerušily ostatní. Ve skříni
jsou uloženy materiály na tvoření. Místnost je využívaná i během dopolední výuky
ke čtenářským dílnám.
Děkujeme panu Zevelovi – garantovi projektu.
Kateřina Šaková
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Vážení spoluobčané, přátelé a příznivci, dovolte mi seznámit Vás s činností jednotky sboru
dobrovolných hasičů ve Vřesině za první letošní půlrok.
Náš první zásah v novém roce na sebe nenechal dlouho čekat. 13.1.2020 jsme vyjeli k první
události. Tento zásah byl netypický tím, že v zimním období jsme likvidovali bodavý hmyz.
Únor byl na výjezdy výživnější. V tomto měsíci
jsme museli řešit celkem tři události. První z
nich byl požár sazí v komíně na ulici Sluneční.
Další výjezd byl tak trochu avizován, kdy
meteorologové vydali výstrahu před silným
větrem pro celé naše území. Jejich předpověď
se naplnila a po přehnání silného větru se nám
rozezněl mobilní telefon s příkazem k výjezdu
na ulici Na Chabovci. Zde došlo k vývratu
stromu na komunikaci, který zasahoval do
jednoho jízdního pruhu. Tato větrná smršť za
sebou zanechala následky a tedy i náš
následující výjezd byl na odstranění stromu,
který byl nebezpečně nakloněný nad
cyklostezkou směr Hať. Nejen výjezdy jsme se
zabývali v tomto měsíci. V únoru celá jednotka
absolvovala školení první pomoci u ZZS MSK
územní odbor Hlučín. Zde jsme si pod dozorem zkušených záchranářů zdokonalili své
vědomosti v podávání první pomoci a na figuríně nacvičovali kardiopulmonální resuscitaci.
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Měsíc březen byl snad pro každého z nás v něčem jiný, kdy kvůli pandemii jsme museli naše
aktivity stáhnout na minimum a jet jen na "nouzový režim". Ale i přes nepříjemnost spojenou
s pandemii koronaviru byly naše služby potřeba. Jednotka byla vyslaná k čerpání vody na ulici
Větrná a do sousedního Pístě, kde při rekonstrukci střechy rodinného domu došlo k zahoření
izolace. Také se měla konat soutěž jednotek sboru dobrovolných hasičů nazvaná Opavská
rallye. Tato soutěž měla být pořádaná námi společně s jednotkou z Bohuslavic na našem
katastru obce a měli jsme obhajovat loňské první místo. O to víc nás mrzí její odložení na
letošní podzim.
Duben a květen se z hygienických opatření sházíme v hasičské zbrojnici jen na nejnutnější
potřeby jako jsou kontroly výzbroje, výstroje, zkoušky čerpadel a agregátů. Tyto dva měsíce
si rozdělili po jednom zásahu. V měsíci dubnu jednotka asistovala při pálení klestí a v květnu
byla vyslaná k odstranění stromu na hlavní cestě směrem na Darkovičky. I přes nepříznivý
vývoj situace s pandemii se nám povedlo v dubnu získat dotaci z nadačního fondu Agrofert. S
přispěním této Nadace jsme mohli dovybavit jednotku o věci za částku 87 562 Kč, kdy
Agrofert přispěl částkou 50 000kč.
Naši činnost můžete také sledovat na facebookovém profilu HASIČI VŘESINA u HLUČÍNA.
Věřím, že nám nadále zanecháte svou přízeň i v téhle nelehké době. My Vám zde budeme
dále nápomocni. Děkuji za pozornost a věřím, že další polovina roku bude jen a jen lepší.
Fichna Tomáš - Velitel JSDH Vřesina
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Vážení spoluobčané,
spolek KRAS, jakožto organizátor mnoha akcí pro děti v naší obci, v prvním pololetí letošního
roku taktéž zaznamenal výrazná omezení vzniklou situací v naší zemi. Z počátku roku jsme
uspořádali maškarní ples pro děti z mateřské a základní školy, který se konal v sále obecního
úřadu s programem na téma Ledové království. Dále jsme zorganizovali rodičovský večírek a
tradiční pečení koláčů. Kvůli nařízeným restrikcím bohužel nebylo možné uspořádat oblíbený
dětský den a akci k ukončení školního roku Konec zvonec. Mnoha dětem, a věříme, že i
rodičům či prarodičům, jistě „výpadek“ těchto akcí přišel velmi líto, stejně jako nám,
pořadatelům.
Z plánovaných letních akcí, na které se společně s Vámi těšíme, tak před námi zůstává nadále
letní kino, které snad již bez omezení proběhne v plném rozsahu v plánovaném termínu
4.9.2020 na hřišti TJ Vřesina.
Bohužel i náš spolek stejně jako mnozí jiní nemohl vyvíjet svou standardní činnost. O to více
bychom si přáli, aby na následujících již povolených akcích, byla účast dětí, rodičů, prarodičů
a přátel naší školy a školky co největší a pomohli bychom tak společně dohnat vše, co bylo
zameškáno.
Nicméně v první polovině tohoto roku se nám podařilo uhradit mateřské škole vybavení pro
děti na zahradu - kola, koloběžky, odrážedla, přilby, panenky. Také jsme zajistili opravu a
natření laviček, houpaček, výrobu regálů v zahradním domku a nájezdu do něj.
Budeme se tedy opět těšit na obrovskou podporu při organizování budoucích akcí ze strany
všech aktivních rodičů, za jejich nápady i fyzickou pomoc při průběhu ve dnech konání.
Věříme, že si v budoucnu opět najdou čas a chuť s námi pro děti vytvořit něco hezkého. V
neposlední řadě děkujeme za dosavadní spolupráci a podporu vedení naší obce,
zaměstnancům školy a školky, kulturní komisi a našim sponzorům.
Za spolek KRAS
Ivo a Hana Burkovičovi

13

Zpravodaj obce Vřesina

Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout pod pokličku řady činností i profesí
Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem, bezpečnostním
inženýrem, zdravotníkem nebo třeba výrobcem jogurtu? Muzeum ve školách a školkách,
exkurze po zajímavých lokalitách na Hlučínsku či do firem v celém kraji? To všechno a
mnohem více si děti a/nebo žáci ze základních a mateřských škol na Hlučínsku mají možnost
vyzkoušet a zažít díky projektům Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II a Místní
akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II (zkráceně MAP II).
V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit (projektů) převážně pro děti a žáky či
učitele, ale také rodiče. Nejzajímavější z nich bychom Vám tímto rádi přiblížili. V těchto
dnech se více než kdy jindy ukazuje, jak je důležité dbát na zdraví a zdravý životní styl. Toho
jsme si v MAP II vědomi, a proto jsme na podzim minulého roku postupně spustili několik
spřízněných aktivit pro mateřské školy. Ve spolupráci s Českým červeným křížem Opava
pořádáme vzdělávací program Méďa zdravotník na hřišti, kde si děti interaktivní a hravou
formou osvojí zásady první pomoci a nacvičí si způsoby ošetření, a to i včetně masáže srdce
na figuríně. Během podzimních a zimních měsíců navštívila s programem Pes přítel člověka
každou školku paní Šárka Blokeschová spolu se svými fenkami, které mají složeny
canisterapeutické zkoušky.
A postupně také do každé mateřinky zavítají zoubkové víly – dentální hygienistky z kliniky
TREEDK v Opavě, které budou děti ve skupinkách a individuálně instruovat, jak si správně
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očistit zoubky. Každé dítě si z edukačního programu Povídání se zoubkovými vílami aneb
Čistý zoubek, zdravý zoubek odnese kartáček, malý balíček dentálních pomůcek a leták pro
rodiče. Na zdravý životní styl dětí se pak zaměří lektoři a studenti ze Střední školy hotelnictví,
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice (pro Hlučínsko-východ) a z Gastrocentra při Slezské
univerzitě v Opavě (pro Hlučínsko-západ). Děti dostanou - jako v potravinářské výrobě ochranné čepice a vyzkouší si přímo samy kompletní proces výroby jogurtu, včetně měření
jeho teploty. Další den jim paní učitelky do jogurtu přidají marmeládu, kterou od lektorek
obdrží, a zdravý, vlastnoručně vyrobený jogurt mohou sníst.
Děti si rovněž mohly a mohou vyzkoušet řadu pokusů díky aktivitě zaměřené na rozvoj
kompetencí v polytechnickém vzdělávání s názvem Malý badatel. Jednu z dílčích aktivit Malý badatel aneb Začínající chemici - pořádáme ve spolupráci se zástupci a studenty
z Katedry chemie Ostravské univerzity. Všem malým účastníkům je zapůjčeno bílé triko
s potiskem Malý badatel, každé dítě navíc obdrží ilustrovanou brožurku s dalšími
jednoduchými pokusy na doma. V rámci Malého badatele mohly děti absolvovat také
zábavně-vzdělávací program Prima pokusy, kde si zkusily vyrobit například i barevnou chrlící
sopku. Od nového školního roku chystáme v každé mateřince polytechnické odpoledne
rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve školkách a žáci prvních stupňů ZŠ dále zažili interaktivní a
vizuálně atraktivní Science show aneb zábavné divadlo fyziky a chemie, díky němuž mohli
mladí diváci snadněji pochopit podstatu a příčiny řady překvapivých fyzikálních jevů.
A s polytechnickými činnostmi nekončíme. Ve spolupráci s lektory z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava chystáme pro žáky základních škol v dalším školním roce
praktické ukázky vybraných experimentů, měřicích úloh a přístrojů používaných v
bezpečnostním inženýrství. Prostřednictvím jednoduchých pokusů budou lektoři zábavnou
formou demonstrovat fyzikálně-chemické principy jevů jako hoření, hašení, výbuch či
chování (ne)hořlavých plynů, interakce světelného záření s látkou a další. Také žáci
základních škol si budou moci díky pestré nabídce Prima pokusů rozšířit své obzory na poli
chemie, fyziky, matematiky či přírodopisu. Kromě jiného se mohou dozvědět i to, jak vyrobit
fakírské lůžko či nenewtonovskou kapalinu nebo si dokonce zahrát na detektivy!
Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy) sklidily Řemeslné dílny pořádané v kulturních a
obecních domech či školních tělocvičnách. Žáci nižšího stupně si na několika stanovištích
vyzkoušeli řemeslné činnosti zaměřené na bezpečnost práce a požární ochranu, pokrývačství
(pokládka krytiny a zkouška vodou), kominictví (čištění komínu a seznámení se s měřicí a
inspekční technikou), životní prostředí a spalování paliv a také práci s rozličným ručním
nářadím (AKU nářadí, řezivo, plátky, vrtáky) i šroubování metrických matic. Lektorování se
ujali přímo místní řemeslníci. Autorem nápadu je pan Jiří Bolacký ze Služovic, profesí
kominík.
Také díky zapojení místní komunity, především díky stolaři panu Brunovi Fabiánovi
z Oldřišova, obdržely na přelomu roku všechny mateřské školy zapojené v projektu MAP II
dětský pracovní ponk včetně svěráků a boxu s nářadím. Ponky do školek jsou prvním krokem
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a dílčí aktivitou (mikro)projektu s názvem Malí bajslíři zaměřeného na rozvoj technického
myšlení, kreativity a fantazie. Do každé školky budou průběžně dojíždět lektoři, kteří s dětmi
v rámci dílniček – a s využitím ponků – budou vyrábět několik vlastnoručních výrobků.
Součástí aktivity jsou taktéž řemeslné workshopy pro paní učitelky.
A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální identity. Koncem
loňského léta byl vyhotoven Vlastivědný kufřík, který obdržela každá základní škola na
Hlučínsku a jehož ústředním motivem jsou prameny. Účelem je představit žákům spektrum
různorodých pramenů, resp. autentických substitutů z Hlučínska a jejich prostřednictvím
zpřítomnit minulost interaktivní formou. Pramenů, a souvisejících tematických okruhů, je
přesně 20. Učitelé a žáci v kufříku naleznou třeba 3D model Landecké venuše, historické
délkové míry, soubor odlitků pečetí, středověký pergamen, úryvky ze starých slabikářů,
výtisky starých místních novin, jízdní řády, karikatury, propagandistické tiskoviny k volbám,
soubory historických fotografií, fragmenty potravinových lístků, dopisy či úmrtní oznámení
padlích ve válce, agitační plakáty z 50. let a další. Součástí je také metodika a pracovní listy.
Kufřík je primárně určený pro výuku na vyšším stupni, v rámci některých témat jej ale využijí i
na stupni nižším.
Druhý typ kufříku - tentokrát putovní (zápůjční) s názvem Malý mulař – je určen pro
předškolní děti a žáky nižšího stupně. Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí
zajímavých předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací model kaple, skleněná vitráž), fotografií
a pracovních listů se děti – za účasti lektorky z Muzea Hlučínska – seznámí s postupem
výroby pálené cihly, s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb a jejich funkcí.
Sestaví si dřevěný model strahovické kaple, a poznají tak tuto stavbu podrobněji.
Až do konce realizace MAP II, tj. do června 2021, bude autorský tým pod vedením Radima
Lokoče a Jiřího Nemináře. pracovat na největším projektu – Vlastivědě Hlučínska. Ten
zahrnuje tvorbu učebnic a pracovních listů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze žáků do
vybraných lokalit Hlučínska a vznik webového portálu. Web bude nasycen řadou
didaktických pomůcek a historických pramenů, jako jsou mapy, fotografie, audio- a
audiovizuální záznamy, kvízy, hry, animace (např. postup válečné fronty, rozrůstání železnic
či stavba vesnic), metodiky a další. V rámci tohoto rozsáhlého projektu o Hlučínsku bude
zveřejněno i množství doposud neznámých a nepublikovaných dokumentů. Průvodkyní na
webu, ale také přímo v některých animacích či kvízech bude typická „prajzská četka“ Truda.
Na podzim letošního roku pak budou mít místní učitelé možnost prohloubit své jazykové
dovednosti v kurzech prajštiny, které povede známá regionální spisovatelka, paní Eva Tvrdá.
Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté MAP I – tyto projekty realizuje v našem
regionu Místní akční skupina Hlučínsko a jsou financované z prostředků Evropské unie.
Informace o projektu a kompletní přehled (katalog) všech aktivit naleznete na
www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ či na Facebookovém
profilu Místní akční skupina Hlučínsko z.s. - Mapy II. Jste-li pravidelným divákem TV
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Hlučínsko, pak Vám jistě neunikly reportáže z našich akcí. Přestože nám současná doba
nepřeje, těšíme se, až budeme moci od nového školního roku opět spustit všechny
naplánované akce a aktivity!
Za tým MAP II
Hana Paverová

Přechod pro chodce na hlavní silnici u hřiště TJ Vřesina je od března zase trošku bezpečnější.
Obec Vřesina získala díky 120 tisíci korunám od Nadace ČEZ bezpečně nasvícený přechod,
takzvaný „Oranžový“. Výběr přechodu posvětil moravskoslezský koordinátor BESIP Pavel
Blahut.
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„Při cestě z Darkoviček je přechod situován hned za nepřehlednou zatáčkou a směrem
od Píště řidiči naopak přijíždějí po rovince, která je svádí ke zvýšení rychlosti. Osvětlení
tohoto přechodu dávám palec nahoru,“ řekl po přestřižení pásky Pavel Blahut.
Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé obce, zástupci Nadace ČEZ, koordinátor
BESIP a děti z mateřské školy Vřesina, které dostaly malé dárky.
Nasvětlení tohoto přechodu je první a věříme, že ne poslední akcí pro zvýšení bezpečnosti
v naší obci.
Za obec Vřesina
Lenka Josefusová

Milí čtenáři zpravodaje,
Situace spojená s COVID-19 nás všechny ovlivnila. V každém článku, který vždy vyšel ve
zpravodaji, jsme Vás vždy informovali o životě a činnosti Základní organizace včelařů,
včelařského kroužku a akcích, kterých jsme se zúčastnili za spolek nebo jsme je v naší obci
organizovali.
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Letos je situace jiná. V kroužku jsme se začali připravovat na soutěž „Zlatá včela“, kde jsme
měli vždy velmi pěkné výsledky. Letos – zrušeno. Řada členů Základní organizace společně s
malými včelaříky se každým rokem účastnili jarního úklidu okolo naší obce v rámci akce
„Den země“. Bohužel rovněž byla zrušena. Nejvíce nás ovšem mrzí zrušení „Medobraní“,
kterou jsme měli opět naplánovanou na konci května pro všechny konzumenty sladkého
medu. Těšíme se na příští rok.
Co naše včelky? V minulém zpravodaji, jsem psala o velkých ztrátách včelstev. Proto jsme
všichni s napětím čekali na první teplé jarní dny, abychom zjistili, co nám zůstalo v úlech.
Někteří z nás měli menší ztráty a někteří přišli o velkou většinu svých včelstev. Důležitá je
ovšem chuť obnovit nebo doplnit chov.
Jaro je začátkem nového života. Příroda se začíná rozvíjet,
kvetou první pylodárné dřeviny jako je vrba bílá, vrba
lýkovcová nebo líska, které jsou nezbytným zdrojem bílkovin
pro nastartování rozvoje včelstva. Tento zdroj potravy nejsme
schopni včelstvu nijak nahradit. Naopak glycinové (cukerné)
zásoby musíme pohlídat, aby jich měly včely dostatek.
vrba bílá

Po prvních jarních proletech,
kdy si vyprázdní včely výkalové váčky po zimě, začínají létat
na vodu a pyl, provádíme první jarní prohlídky včelstev.
Provedeme kontrolu přítomnosti matky, její začínající
kladení, množství pylových a glycinových zásob a zdravotní
stav včel. Provedeme nutné úpravy v plodišti, doplníme
vystavěné srdíčko

chybějící zásoby, případně zateplíme úly, aby měly včely dostatek tepla k vývoji plodu. Při
některé z následujících prohlídek vložíme rámek stavební. Jakmile vidíme, že včely v něm
začínají stavět srdíčka, víme, že můžeme přidávat mezistěny. Velmi často je toto období při
květu třešně ptačí.
Ovšem nesmíme zapomínat, proč máme radost
z přítomnosti včel a to i nevčelaři. Vzhledem k tomu, že
včely patří mezi hlavní opylovače, jsme rádi za jejich
přítomnost na kvetoucích ovocných stromech na našich
zahradách.
Následuje snůška z kvetoucí řepky a z dalších jarních
rostlin. Jakmile přinesený nektar včely zpracují a med
uložený v buňkách uzraje, máme medobraní. Nesmíme
rozkvetlá třešeň
však včelám vzít veškerý nasbíraný med, aby měly včely
dostatek pro případ, že přijde deštivé počasí nebo období bez snůšky.
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Jestliže chceme nové oddělky, máme několik možností. Včelaři, kteří přišli o všechny svoje
včelstva, se musí pokusit koupit nové oddělky, aby si dochovali kmenové včelstva, ze kterých
budou následně dělat oddělky.
Včelařům, kterým kmenová včelstva zůstala, začínají s jarním počasím tvořit oddělky, já jim
říkám včelí miminka, protože potřebují naši zvýšenou péči. Než si takový oddělek vytvoříme,
musíme počkat, až je včelstvo natolik silné, že odebrané plástve s plodem nepocítí.
V oddělku si včelky vychovají svou matku, která několik dnů po vylíhnutí letí na snubní prolet
a po dalších zhruba 10 dnech začíná klást první vajíčka. Tento proces od vytvoření oddělku
po začátek kladení trvá asi měsíc. Po celou dobu, je potřeba chodit a hlídat celý postupný
proces i dostatek zásob. Ovšem stojí to za to. Máte radost, že vyleze matka z matečníku, pak
když najdete první nakladené vajíčka či larvičky a v neposlední řadě, když ji najdete a vidíte,
jak je pěkná.
Pro malé včelaříky je práce u takových včelích miminek hodně
zábavná. Mají možnost je prohlížet, pozorovat, jak vývoj
oddělků postupuje po jednotlivých fázích. Učí se pracovat
s dýmákem, používat rozpěrák a ostatní nezbytné pomůcky
pro práci se včelami. Učí se vidět čerstvé nakladené vajíčka a
larvičky na plástu. Rozpoznávají zavíčkovaný plod, zásoby nebo
uložený pyl. Nakonec značení trubců místo matky je opravdu
velká legrace.

značení matek se děti učí na trubcích

Máme velikou radost, že se začíná ve větší míře
myslet na obnovování krajiny ve smyslu výsevu
biopásů nebo tvorba květnatých luk. Když slyšíte
bzučení včel na takové louce, působí to jako
balzám na srdce. Děkujeme všem, kteří se o tuto
louku jakýmkoli způsobem přičinili.
U nás v obci naštěstí můžeme takovou louku
vidět u našeho spolkového včelínu na poldru.
rozkvetlá louka na poldru
Jen dávejte pozor, včelky jsou hmyz bodavý, ale
neútočný. Včely své žihadlo použijí pouze tehdy, když mají pocit ohrožení. Ovšem včelí jed je
pro většinu lidí neškodný. V mnoha případech dokonce i léčivý. O něm snad v příštím
zpravodaji. Na druhé straně i mezi včelaři jsou alergici na včelí jed, přesto včelaří a tomuto
koníčku propadli. Přeji Vám všem krásné léto a klidnou dovolenou.
Vedoucí včelařského kroužku
Ing. Helena Komárková
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Vážení spoluobčané a přátelé naší přírody, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností našeho
mysliveckého sdružení za 1. pololetí roku 2020.
Naše myslivecké sdružení má 10 členů a dva adepty na členy mysliveckého sdružení, kteří se
schází každý druhý pátek v měsíci. Obhospodařuje celkem 720 ha, z toho je asi 500 ha lesa,
zbytek tvoří pole. Tato honitba je majetkem Českých lesů, myslivecké sdružení ji má
v pronájmu. Od letošního roku došlo k nárůstu nájemného, které činí v současné době již
281000,- Kč.
V zimním období se naši členové starají hlavně o přikrmování lesní zvěře, hlavně srnčí, dančí,
zajíců a bažantů. V této době je doba hájení a loví se pouze černá zvěř a škodná, hlavně lišky,
které se loví celoročně.
A nyní se vrátíme opět k naší činnosti, která byla vlivem koronaviru omezená a některé naše
činnosti včetně schůzí a střeleb v Píšti, byly zrušeny.
S nástupem jarních měsíců jsme se věnovali opravám mysliveckých zařízení a jejich
dezinfekci po zimním období.
V měsíci březnu proběhla v našem sdružení výroční schůze, na které jsme zhodnotili uplynulý
rok.
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V měsíci dubnu jsme vysadili 2000 listnatých stromků .
V měsíci květnu jsme se jako každým rokem zúčastnili chovatelské přehlídky loveckých trofejí
ulovených v mysliveckém roce 2019 v okrese Opava. Letos se tato akce konala ve
Větřkovicích. Jde o významnou událost v našem okrese, která slouží celospolečenské osvětě
myslivosti a také ke zvýšení odborné úrovně všech našich členů.

V měsíci květnu a po celý měsíc červen kladou srny srnčata. Proto se obracíme s prosbou
hlavně na občany, kteří chovají pejsky, aby své mazlíčky v tomto období v lese nepouštěli
z vodítek. Rovněž apelujeme na širokou veřejnost, aby nezachraňovali zdánlivě osiřelá
mláďata, neboť tak ve většině případů z neznalosti způsobí jejich úhyn. Pokud tedy na srnče
narazíte, je pravděpodobnost, že ho srna z dálky sleduje a vrátí se k němu. V žádném případě
se ho nedotýkejte.
Odlov veškeré zvěře v mysliveckém sdružení je prováděn na základě právních předpisů a v
souvislosti s tradicemi české myslivosti. Tyto tradice ctíme a snažíme se je předávat další
generaci myslivců, neboť každý myslivec musí mít především srdce pro les a zvěř. Pokud by je
neměl, byl by pouhým lovcem. Odlov srnců letos začal již 1. května.
Jako každým rokem Vás všechny srdečně zveme na Mysliveckou slavnost, která se letos
koná již 19.7.2020 od 11.00 hod. na hřišti TJ ve Vřesině. Doufáme, že se v hojném počtu této
akce zúčastníte a podpoříte naše myslivecké sdružení i zakoupením losů. Podávat se bude
divočák s knedlíkem a zelím, dančí svíčková s knedlíkem a nebude ani chybět zvěřinový guláš.
Česká zvěřina je nesmírně unikátní produkt, na který bychom měli být právem pyšní. Ve
srovnání s běžnými druhy masa nemá konkurenci. V době, kdy v podstatě nemáte šanci
koupit maso, které by v sobě nemělo něco „navíc“, zůstává zvěřina jedním z mála 100%
přírodních produktů. Volně žijící zvěř z trvale udržitelných zdrojů představuje naprosto
ideální produkt i z výživového hlediska. Zvláště dnes, kdy stále více lidí upřednostňuje zdravý
životní styl. Je zdravá, plná vitaminů, lehce stravitelná, libová, s nízkým obsahem tuku.
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To je zhruba z naší činnosti za 1.pololetí vše. Přejeme všem milovníkům přírody a myslivosti
hodně hezkých zážitků na procházkách naší přírodou a našimi lesy.
S pozdravem Lesu a myslivosti zdar.
Jan Pudich

Vážení spoluobčané.
Letošní zpráva o činnosti TJ bude opravdu krátká, z důvodů které všichni dobře známe. Nás
všech se dotkla situace, která nastala začátkem března a svým způsobem ovlivňuje naše
životy do dnešních dnů.
Vraťme se na začátek roku, kdy jsme se někteří sešli na plese, který každoročně pořádáme.
Poté proběhla i Valná hromada na které jsme zhodnotili loňský rok. Samozřejmě, že výsledky
mohly být lepší, ale co si budeme nalhávat, kdyby to bylo dokonalé, neměli bychom důvod se
zlepšovat. Všichni aktivní sportovci napříč věkovými kategoriemi začali zimní přípravu
s vědomím, že na jaře to všem ukážou. Jak už jsem zmínil, vyšší moc jejich snažení zhatila. I
přesto jsme začali pracovat na vylepšení areálu, který nám byl svěřen do péče. Podařilo se
nám připravit místo na plechovou garáž, do které uložíme nářadí potřebné na údržbu
areálu. Dále jsme začali pracovat na vytvoření zázemí, kde by si mohly maminky s dětmi užít
čas, kdy tatínci a vůbec všichni chlapi užívají i aktivně sport. Postupem času bychom se chtěli
dostat do situace, kdy bude areál sloužit nejenom pro sporty, které jsou v současné době
nejvíc vidět (a slyšet), ale i pro širokou veřejnost.
Strašně nás a myslím si, že i většinu z Vás mrzí, že situace neumožnila konání tradiční
sportovní slavnosti, jejíž nedílnou součástí je Turnaj 3 konců. V době kdy jsme měli potvrdit
program všem účinkujícím, jsme si opravdu nebyli jisti, že budeme schopni dodržet všechna
opatření, která omezují konání takových akcí. Doufám, že po podzimu bude naše zpráva
mnohem obsáhlejší a hlavně bude vyznívat optimističtěji než dnes. Závěrem bych chtěl
poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti klubu, za nímž stojí v zástupu řada
nejmenovaných sponzorů, v čele se zastupitelstvem a radou obce.
Přeji Vám všem hodně zdraví a taky trochu toho štěstíčka.
Za VV TJ Vřesina
René Vilkus
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Vážení spoluobčané, přátelé a příznivci,
dovolte mi seznámit Vás s činností sboru dobrovolných hasičů (dospělých) ve Vřesině za
první letošní půlrok.
Tak nám ten nový rok začal průměrně: bohužel nám na naše tradiční maškarní radovánky
odřekla hudba. Dobré bylo, že se podařilo najít náhradní hudbu. To horší do průměru bylo,
že se nepodařilo najít dostatečný počet účastníků. Vyúčtovali jsme dotaci
z Moravskoslezského kraje. Koncem ledna jsme na Výroční Valné Hromadě SDH zhodnotili
uplynulé období a nastínili plán na další období, po pěti letech jsme zvolili mírně obměněný
výbor SDH a revizora. V únoru jsme opětovali účast naší delegace na výroční valné hromadě
OSP Pogrzebień. Stihli jsme ještě koncem února opět volební výroční valnou hromadu v
rámci okrsku v Dobroslavicích. A to bylo z většího schůzování na delší dobu konec, už jsme
nestihli schůzovat na okresní úrovni, na krajské úrovni. I v červenci plánovaný VI. sjezd
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska bude odložen na pozdější dobu. Z podobného důvodu
jsme letos nestavěli májku, jen v omezeném komorním počtu jsme oslavili svátek našeho
patrona svatého Floriána v neděli 3. května mší svatou, takže za letošní půlrok činnost sboru
dobrovolných hasičů byla značně omezena. Až nyní se pomalu vracíme do původních kolejí –
obnovila se soutěž Noční Hlučínská Hasičská Liga. Byli jsme úspěšní s žádosti o dotaci
z Moravskoslezského kraje – jedná se hlavně o překážky, nářadí a technické vybavení pro
hasičský sport mládeže. Za chvíli budou prázdniny (letos již druhé velké „prázdniny“), po
prázdninách zkusíme opět ukázku pro školku a školu. V pátek 18. září bude u nás závěrečné
kolo NHHL a 4. října bychom chtěli uspořádat oblastní podzimní kolo hry Plamen na
koupališti a v jeho blízkém okolí.
Moc děkuji všem našim členům (jak mladým, tak těm odrostlejším), příznivcům a
podporovatelům za trpělivost a pochopení při ztížených podmínkách. Přeji všem pevné
zdraví a hluboký optimismus do dalšího období a těším se na chvíle strávené společně
v dobré partě.
Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH
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Ve sboru dobrovolných hasičů ve Vřesině máme 40 registrovaných mladých hasičů do 18 let.
Žáků je 32, z toho 11 chlapců a 21 děvčat. Dále máme smíšené dorostenecké družstvo:
3 dorostenky a 5 dorostenců. Mladé hasiče vede již několik let stejná parta vedoucích: Ing.
Zdeňka Smolková, Markéta a Kamil Pacurovi a Jan Křižák. Jako instruktorky pomáhají
Kateřina a Tereza Hošková a Petra Gulová.
Před rokem jsme ve Zpravodaji zmiňovali, že „Prvních šest měsíců roku 2019 byl pro mladé
hasiče a jejich vedoucí dosti hektický“. Rok 2020 začal podobně, ale pak jsme v březnu
všichni v Česku a téměř na celé naší planetě museli hodně přibrzdit ve všech aktivitách.
Nastala doba roušková – pro ty šťastnější doba gaučová, televizní, doba stavebních úprav,
doba velkých úklidů. Pro nemocné a jejich rodiny – doba úzkosti a starostí.
V lednu jsme se scházeli v klubovně, kde jsme se připravovali na plnění odborek
PREVENTISTA a STROJNÍK. Také jsme vystřihovali, kreslili, hráli deskové hry a těšili se, až
budeme moct cvičit v tělocvičně. K tomu došlo poslední lednový týden. Tělocvična je
opravená a má novou podlahu. Hned jsme začali s přípravou na halovou soutěž. Pilovali jsme
nejen rychlost, ale i správné provedení dle daných pravidel: zapojování a rozpojování hadic,
motání, rozbalování a přenos hadic, předávku štafety, přeskok překážek. Trénovali jsme
pořadový výcvik.
V únoru jsme pokračovali v trénování v tělocvičně. Kromě hasičských dovedností a nácviku
vázání uzlů si mladí hasiči vyzkoušeli fyzickou zdatnost, mrštnost a šikovnost v překážkové
dráze. Hráli míčové hry, poměřili si rychlost v krátkých bězích. Přitom si ještě mladí hasiči
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připravovali obrázky s preventivními motivy na plnění odborek. Další doma kreslili výkresy do
soutěže Požární ochrana očima dětí, která bude vyhodnocena na podzim.
23. února se v Závadě zúčastnili přezkoušení a svými znalostmi získali odborku PREVENTISTA
JUNIOR: Adéla Chroboková, Justýna Opatřilová a Karolína Vitásková. Odborku STROJNÍK
získali: Natálie Stuchlíková, Matěj Pacur a Šimon Willaschek. Na konci února jsme se tradičně
zúčastnili mezinárodní halové soutěže v Havířově. S umístěním našich starších žáků jsme byli
spokojeni. 15. místo (z 39 družstev) je povzbuzením do dalších soutěží. To mladší žáci musí
přidat v nácviku vázání uzlů. Jejich výsledné umístění po štafetě dvojic, štafetě 4x40m a
uzlové štafetě je 22. z 29.
V březnu jsme museli činnost našich mladých hasičů přerušit. Byly zrušeny tyto plánované
akce: pět kol Hlučínské ligy mládeže, pěší výlet do Darkovic, zdravotnická beseda a víkendový
pobyt v Bolaticích. Hlučínská liga mládeže byla vyhodnocena podle výsledků pouze pěti
podzimních kol. Naše družstva mladších i starších žáků se umístila na 4. místě.
Jak jsme zmiňovali v minulém Zpravodaji, naše smíšené družstvo dorostu se umístilo
v podzimní okresní soutěži na 1. místě. Na jaře byla všechna okresní kola zrušena, takže naše
dorostenecké družstvo nemohlo své prvenství potvrdit. I tak všem děkuji za vzornou
reprezentaci. Jsou to: Kája, Ondřej, obě Terky, Mája, Bořek, Honza a Tomáš.
Ročník 2019/2020 zakončíme koncem června setkáním na výletišti, kde opečeme buřty,
zahrajeme hry a u toho si popovídáme.
Na konci srpna čeká naše mladší a starší žáky soutěž O pohár starosty OSH, která se koná na
Tyršově stadionu v Opavě.
Moc, moc děkuji všem, kteří jakkoli pomáhali v činnosti mladých hasičů. Do nastávajícího léta
přeji všem zdraví a návrat k „normálnímu“ životu.
Ing. Zdeňka Smolková
vedoucí kolektivu mladých hasičů
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První setkání v letošním roce bylo hned začátkem ledna. Tradičně jsme si dopřáli malé
pohoštění a připili na zdraví do následujícího roku. V rámci této akce jsme si odsouhlasili
měsíční plán jednotlivých sezení a zájezdů na celý rok. Plánovali jsme, ale bohužel
neuskutečnili.
Z veškerých nápadů jsme byli schopni podniknout pouze březnové setkání, které se neslo
v duchu MDŽ a slavili jsme zároveň 20. výročí založení naše klubu ve Vřesině. Na tuto slávu
jsme pozvali hosty z naší i vedlejších obcí a z Hlučína (naší paní starostku, pana
místostarostu, paní Šlosárkovou, paní Moricová a pana Bizoně). Oslava se vyvedla nad
očekávání. Shlédli jsme sérii krátkých videí z minulých let, týkajících se práce našeho klubu a
našich šikovných tanečnic, které připravili paní Stočková a ing. Javořík. Jako zábavu jsme si
točili kolem štěstí, kde každý výherce ocenil svou dobrou a chutnou výhru.
A tím naše společné chvíle skončily.
I náš stát zasáhla pandemie. S tím souvisela také opatření, která zakazovala společná setkání
a shromáždění, zájezdy a další kulturní akce. Neváhali jsme, a vzhledem k dané situaci a
hlavně s přihlédnutím k faktu, že nejohroženější skupinou byli a jsou naši senioři, jsme
všechna setkání a akce do odvolání zrušili. Nastala pro nás chmurná doba, jelikož naše
společné chvíle přinášeli našim členům rozptýlení a radost od všedních starostí. Všech
opatření jsme se zhostili s respektem a snažili jsme se je dodržovat tak, jak byla nařízena. Pro
mnoho z nás to znamenalo ukončení alespoň nějakého kontaktu s ostatními lidmi, neboť
někteří senioři žijí sami a proto tato doba nebyla pro ně jednoduchá. Ti z nás, kteří žijí se
svými rodinami, naopak zažívali mnoho společných dnů, které mohli trávit dohromady se
svými nejbližšími.
Čas plyne a zatím nemáme zařízené žádné další akce, takže letošní půlrok je nejchudší plán
ze všech předchozích let. Věříme, že následující měsíce přinesou změnu a společná setkání
budou opět patřit do našich kalendářů. Již nyní máme od členů dotazy, kdy opět budeme
mít nějakou společnou akci. Jsme za to rádi, že i v této době mají senioři elán a těší se na
setkání s ostatními.
V závěru bychom chtěli jménem všech seniorů naší obce poděkovat za vstřícnost a pomoc
v době pandemie těm, kteří nám pomáhali. Mezi ně patří hlavně vedení obce, zaměstnanci
obce, naše hodné a trpělivé paní prodavačky, a všichni, kteří nám jakoukoli cestou ochotně a
rádi pomohli. Mockrát děkujeme.
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Všem občanům přejeme hezké prázdniny a dovolené. Těšíme se na brzké shledání se všemi
členy klubu.
Zdraví výbor klubu seniorů

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás jen krátce seznámit s děním v uplynulém půlroce. V lednu jsme pořádali
tradiční Společenský večer obohacený o hudební skupinu BLEDULE, která sklidila u všech
veliký úspěch. Příští rok se tak na ně můžeme opět těšit. Jako každý rok i letos se měla
uskutečnit naše výroční schůze, kterou však nečekaně přerušila pandemie Covid-19. S
napětím čekáme na další uvolňování opatření vydané vládou. Prozatím to vypadá, že letošní
30. ročník Dožínkového posezení na Výletišti se uskuteční. Můžete se těšit na tradiční
občerstvení a koláče, které KDU-ČSL ve spolupráci s místní scholou pro Vás připraví. Pokud to
tedy situace dovolí, budeme se těšit 15. srpna 2020 na Výletišti.
Nashledanou, věřím, že se ve zdraví v srpnu sejdeme.

Za KDU-ČSL
Fojtíková D.
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Vážení spoluobčané,
kulturní dění pro rok 2020 jsme letos zahájili již tradičně v kostele Sv. Viléma Novoročním
koncertem. Vychutnat doznívající atmosféru Vánoc a rozjímat nad příchodem nového roku,
mohli účastníci při poslechu chrámového sboru z Jablunkova.
Protančit nějaký ten střevíc a užít si příjemný večer s živou kapelou, bohatou tombolou a
občerstvením jsme měli příležitost na Obecním plese, který se uskutečnil v sále obecního
úřadu na počátku ledna. Také letos byla tombola velmi pestrá a mnohé věcné ceny mohly
být pořízeny díky sponzorským darům.
Nová a netradiční akce VŘESINA MRZNE, která se uskutečnila ve výjimečný den 29. 2. 2020
na Výletišti, nabídla hostům atmosféru s táborákem, živou hudbou, občerstvením a s
dobrodružstvím, které přináší v zimních měsících posezení v přírodě. S touto poslední
událostí, jsme milí příznivci vřesinské kultury, obrazně řečeno, zamrzli.
Mimořádná situace vzniklá v souvislosti s opatřením proti epidemii koronaviru ne malou
měrou zasáhla do činnosti naší kulturní komise. Byly zrušeny následující akce: UKLIĎME
ČESKO, DEN MATEK, DEN RODINY a UKONČENÍ PRÁZDNIN aneb Vřesina se již 750 let baví.
Z důvodu konání voleb v sále obecného úřadu je zrušen také říjnový JIŘINKOVÝ BÁL.
Nicméně s postupným rozvolňováním a pomalým návratem do „normálu“ věříme, že Vás již
na podzim budeme moci pozvat na TANEČNÍ VEČERY zakončené tanečním maratonem,
HLUČÍNSKO-VŘESINSKOU ŠLÁPOTU, tentokrát v dřívějším termínu 26.9. Dále pak
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nezapomeneme ani na nejmenší občany naší obce a slavnostně je přivítáme na VÍTÁNÍ
OBČÁNKU. Závěr roku 2020 v rámci kulturních akcí bychom s Vámi rádi zakončili tradičně na
ŠTĚPÁNSKÉM KOLEDOVÁNÍ v centru obce u Kamplu, kde nebude chybět společné zpívání
koled a teplý svařák na zahřátí.
Věříme, že jste i přes veškerá nová opatření a zrušení kulturních akcí neztráceli elán do života
a smysl pro zábavu, a že se s námi budete těšit na události a překvapení, která pro Vás
připravujeme na příští rok a to nejen v rámci oslav 750 let NAŠÍ OBCE VŘESINA!
Závěrem Vám všem přejeme krásné prožití letních dnů, ať už budete kdekoli.
Jedno zůstává jisté, ve Vřesině je krásně vždy! :)
Za Kulturní komisi Eva Menšíková
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Možná se Vám letos urodilo hodně rajčat, nebo Vám na zahradě roste obří dýně. Pak je
tady pro Vás fotografická soutěž, připravená ve spolupráci s kulturní komisí. Pochlubte se
snímky své úrody a vyhrajte některou z pěkných cen.
Fotografie
můžete
zasílat
do
30.
srpna
na
emailovou
adresu
–
zpravodaj.vresina@seznam.cz. Kulturní komise vybere tři výherce a vítězné fotografie
budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje.

Přejeme Vám bohatou úrodu a mnoho příjemných chvil na Vašich
zahrádkách.
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Chvála Kristu,
chtěl bych pozdravit všechny občany naší obce a farnosti Vřesina. Těžké období, jenž
jsme museli prožít je snad za námi a nám nezbývá nic jiného než nabrat síly do nového
začátku. Doufám, že čas, který jsme strávili v karanténě, izolování od svých přátel, koníčku a
bohoslužeb nám pomohl najít naše hlubší hodnoty. Celý svět se zastavil, možná pro to, aby
planeta začala žít a my také. Konzumerismus, který se stal naší charakteristikou a naším
denním chlebem. Neustálé nadměrné nakupování, hromadění předmětů za účelem
zvyšování našeho osobního štěstí, bylo v době koronavira narušeno. A bylo to potřeba.
Člověk možná cítil strach, když viděl prázdné regály v obchodech, ale mnozí z nás si
uvědomili, že jsou důležitější věci. Dovolím si tvrdit, že většině z nás chyběla přítomnost nám
blízkých lidí, a také účast na bohoslužbách. Chtěl bych Vás proto povzbudit. Važme si toho co
máme, užívejme si každé chvíle, ale nezapomínejme, že nad vším je Bůh, který ví co je pro
nás nejlepší. Pokud budeme přijímat jeho vůli a odevzdáme se do jeho rukou nebudeme se
muset ničeho bát. Nasměrujme náš život k nebi a buďme pro druhé příkladem dobrého
křesťanského
života.
Přeji Vám k nadcházejícím prázdninám hodně sluníčka, zážitků beroucích dech i
výletu, ať už do zahraničí nebo po našem krásném Česku.
S požehnáním Váš farář, P. Janusz Kiwak.

1920 – 2020
100 let kříže na
rozcestí ulic
Sluneční a Na
Široké
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NAŠE POUŤ K PANNĚ MARII Z GUADALUPE
Před deseti lety byla návštěva Guadalupe v Mexiku jen snem, který se náhle stal
skutečností. Po více než roce příprav se v březnu 2020 vydala skupina třiceti poutníků na
cestu do Mexika. Poutní místa jako jsou Fatima, Lourdes, Medugorje, La Sallete jsou
mnohým dobře známa, ale Guadalupe v Mexiku moc ne. Proto jednoho dne přišel náš farář
Janusz Kiwak s myšlenkou letět 10 000 km daleko.
Cesta na americký kontinent začala ve středu 4.3. v 20.00 odjezdem do Vídně.
Následně let pokračoval z Vídně do Amsterdamu a po dalším čekání, ve čtvrtek 5.3. v 14.35
jsme odletěli do Mexika. Náš let trval 12 hodin.
Naše putování jsme zahájili navštívením náboženského srdce země - kopce Tepeyac.
Zde se v roce 1531 objevila indiánu Juan Diego Matka Boží. Zjevení Panny Marie z Guadalupe
je nejstarším zjevením Matky Boží, které církev uznala. Díky zjevení na Tepeyac bylo
umožněno setkání dvou odlišných civilizací, tj. španělských konkvistadorů a indiánských
domorodců. Dnes, bazilika Panny Marie z Guadalupe postavená na tomto místě, je největší
mariánskou svatyní na světě, kterou každoročně navštíví až 20 milionů poutníků. Právě zde
jsme měli možnost prožít mši svatou celebrovanou naším knězem Januszek Kiwakem. Kromě
toho jsme také obdivovali nejzáhadnější obraz světa. Se zatajeným dechem jsme se dívali na
živý obraz, tajemný, božský. Obraz nenamalován lidskou rukou. To byl pro každého zážitek
na celý život.
Je zvláštní, na jakém materiálu byl obraz vytvořen. Jedná se o materiál rychle
podléhající zkáze, tzv. timlu, tedy svrchní část indianského oděvu. Tento materiál byl vyroben
z hrubých agávových vláken. Trvanlivost takové textilie nepřesahuje padesát let. Mezitím
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tilma Juana Diego přežila dodnes, téměř pět set let. I během krvavých perzekucí mexické
církve ve dvacátých letech ji exploze bomby umístěné pod obraz nebo náhodně rozlitá
kyselina nezničila. Do dnešního dne se mnoho vědců snaží vysvětlit tajemství vytvoření
tohoto obrazu.
Kromě tohohle duchovního zážitku jsme poznávali i jiné památky Mexika. Navštívili
jsme archeologické naleziště Teotihuacan, které se nachází severovýchodně od města
Mexika. Byli jsme na jednom z největších náměstí na světě, na tzv. Zocalo v Mexico city.
Navštívili jsme, více než 300 let starý katedrální kostel s krásným barokním oltářem,
obdivovali pozůstatky města Templo Mayor, který byl podle Aztéků středem vesmíru, a
navštívili jsme také prezidentský palác, v němž jsou umístěny slavné nástěnné malby (tzv.
murale) Diega Riviery, zobrazující historii Mexika. Čas byl rovněž na místní drink - tequilu,
který jsme mohli ochutnat v městské částí Xochimilco, která je zapsaná na listině světového
dědictví UNESCO. Při hudbě Mariachi jsme pluli barevnámi gondolami přes kanály, které
kdysi vytvořili Aztékové.
Naše další trasa s výhledem na sopky Popocatepetl a Iztaccihuatl směřovala do měst
zapsaných na seznam měst Mexika „Pueblos Mágicos“ neboli „Kouzelná města Mexika“. Tato
města byla charakterizována místní kulturou, folklórem, legendami a historií. Z těchto měst
jsme navštívili Santiago de Queretaro, Guanajuato, San Miguel de Allende, město stříbra
Taxco nebo Puebla.
Naše pouť jsme završili v letovisku Tichého oceánu - Acapulco. Je to legendární
letovisko a "perla Tichého oceánu". Ubytováni jsme byli v all inclusive hotelu Elcano s
přímým přístupem k moři a výhledem na celý záliv sv. Lucie.
V neděli se naše pouť chýlila ke konci. Čekala na nás náročná cestu domů. Let do
Evropy byl trochu kratší, trval 9 hodin, zatímco na let z Amsterdamu do Vídně jsme museli
čekat dalších 5 hodin. Jak všichni víme, coronavirus nám cestu trochu zkomplikoval. Již
během našeho pobytu v Acapulcu jsme řešili, jak se do republiky dostaneme, protože hranice
byly uzavřeny. Naštěstí nám byl poslán autobus z ministerstva zahraničních věcí, který nás
převezl z Vídně přes hranice do Brna. Odtud jsme si museli zorganizovat další autobus, který
nás nakonec v úterý 17. 3. v 5.00 hod. dovezl zpět domů, do Jablunkova.
Abychom přiblížili našim farníkům Guadalupe v Mexiku, dovezli jsme kopii zazračného
obrazu na agávovém plátně. Kopie obrazu bude k vidění ve filiálním kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Bukovci a ve farním kostele sv. Viléma ve Vřesině.
Děkujeme Pánu Bohu za příležitost této pouti. Poděkování směřujeme P. Januszi
Kiwakovi za jeho nápad, nadšení z cestování a duchovní doprovod. Zuzaně Byrtusové za
organizaci, cestovní kanceláři Vervinci Travel z Bydgoszcze a všem poutníkům, kteří se
rozhodli cestovat.
Z.B.
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