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PODZIM/ZIMA 2017

Vážení a milí spoluobčané,
opět nastal správný čas, abychom se Vám ohlásili
s dalším číslem Zpravodaje obce Vřesina. Věřím,
že se dočtete mnoho novinek a zajímavostí o životě
v naší obci.
Přeji Vám příjemné čtení.
Bohuslava Krupová

Vážení spoluobčané,
adventní čas je za námi. Advent je čas očekávání,
rozjímání, zklidnění. Tedy měl by být. Letos byl
rychlejší, koncentrovanější. Dovolte mi pohled na
uplynulý půlrok.
Zcela nejviditelnější akcí byla rekonstrukce
budovy mateřské školy. Před 2 léty jsem

(ve Zpravodaji) měl za to, že rekonstrukce bude
prioritní akcí roku 2016. Přes veškerou snahu

začala realizace až letos od 1. února. A přes
veškerou snahu zhotovitele vlivem „nedostatku
rukou“ samotná realizace byla přetáhnuta o 4 dny
a dílo bylo převzato 1. prosince. Jak stavba
dopadla, jak splnila očekávání a představy o
modernizaci můžete posoudit ve čtvrtek
28. prosince na dni otevřených dveří. Lze si jen
přát, že kapacita 74 dětí bude stačit na hodně
dlouhou dobu. Za zdárný průběh, za precizní a
detailní kontrolu skutečně provedených prací rád
děkuji autorskému dozoru, technickému dozoru a
hlavně radnímu Staňovi Bočkovi, který ve svém
volném čase bez nároku na odměnu doplňoval
kontrolní úlohu stavebníka. Hlavně jeho zásluhou
nebyly účtovány vícepráce. A do nové školky se
hodí nový nábytek a vůbec, když je školka jako
nová, ať je jako nová – rada schválila pořídit i
nové koberce, hračky apod. Proto “stěhování“
z náhradní kontejnerové školky se dá zvládnout o
vánočních prázdninách. Rekonstrukce byla drahá.
Byla to největší investice, co pamatuji. Je dotačně
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podpořena (cca 13 mil. Kč). Nová školka by
možná vyšla na stejné peníze. Pokud by se ji
podařilo podpořit dotačně. A zbyla by budova
původní MŠ. Tak máme vyřešen střed obce bez
vzniku „brownfieldu“. Tolik ke školce.

Jen krátce zmíním další výraznou investici –
rekonstrukce T 815. Po velkém úsilí se podařilo
dokončit přeměnu městem Fulnek darované
cisterny na moderní zásahový vůz. Celá
rekonstrukce vyšla na necelých 4,5 mil. Obdrželi
jsme dotaci 1,5 mil. Kč. A tak obec za necelé
3 mil. Kč získala vůz lepší jak nový (nové cisterny
„sedmičkové“ řady nemají – dle odborníků – tak
kvalitní podvozky). Cisterna se již předvedla při
zásazích a mj. se projevila přidaná hodnota námi
navržených úprav – 3,5 t – naviják při
odstraňování stromu.
Další významnou investicí byla výstavba nového
páru autobusových zastávek. První zmínka
o potřebě zastávek je z roku 2002. Skutečné
praktické kroky byly podniknuty v r. 2013. Od té
doby několik variant výsledné podoby zastávek.
Po mnoha létech řešení byly
zastávky dořešeny. Samozřejmě
i pro mě je zklamání situace, kdy
z Vřesiny vyjíždějící autobusy
vyjíždějí až ze zastávky „rest.“,
neboť se nemají kde otočit.
Věřím, že i to se podaří
k březnovému termínu vyřešit.
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vědomí, že to vše organizují „amatéři“ z kulturní
komise. Těší mě zapojení místních lidí a spolků.
Taktéž září bylo plné akcí. 1. říjnová sobota patří
tradičně Šlápotě. Letos nová trasa. Myslím, že
opět vhodně zvolená. A za účasti přátel z Gminy
Kornowac. Vůbec letos došlo ke znatelnému
zintenzivnění spolupráce. Ať už vzpomenuté
ukončení prázdnin, nenáročné cvičení „Spolu za
zdravím“, společná prohlídka areálu opevnění na
Landeku a zámku v Kravařích na naší straně a
zámku v Ratiboři na polské straně. Ani vřesináci
nic nedluží polské straně a přijeli si zacvičit
(zdravý způsob života), zasoutěžit (hry bez
hranic), navštívili jsme Hubertus na polské straně
hranic.

Letos obzvlášť vydařený byl koncert Scholy. Ten
je již tradičně výborný. Ovšem třešničkou bylo
vystoupení hostů – sboru žáků místní školy. Moc
hezké. I adventní trhy se povedly. Vše do detailu
připravené. Snad jedině v „pekle“ mohlo být
tepleji.

Z „měkkých“ aktivit 2. pololetí
ve mně zanechalo velmi dobrý
dojem „Ukončení prázdnin“ Sám
sebe se ptám, kam až lze
posunout úroveň a kvalitu při
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Pohledem na kalendář kulturních akcí se jen
obtížně hledá volné místo. A tak jsme se dostali
k Vánocům.

Děkuji radě, zastupitelstvu, zaměstnancům OÚ,
škole, farnosti, všem spolkům i skupinám a
jednotlivcům za vše dobré a potřebné.

Děkuji všem, kteří se starali a zajišťovali hladký
průběh všech akcí. Bez ohledu, zda byli přímo
vidět či nenápadně pomáhali ze zálohy ve
prospěch nás všech obyvatel i návštěvníků
Vřesiny.

Přeji všem hezké Vánoce a do nového roku pevné
zdraví, štěstí, Boží požehnání, spokojenost a
pohodu.
S pokorou a úctou
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce

Rada obce Vřesina:










projednala žádost ředitelky ZŠaMŠ Vřesina,
p.o. o dodatečné vybavení MŠ čipovým
docházkovým systémem v hodnotě do 50
tisíc Kč a schválila její pořízení a montáž.
projednala „Výzvu k přípravě právního
aktu pro projekt
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002907
s názvem projektu „Strategickým řízením
k dalšímu rozvoji obce Vřesina“ a rozhodla
nabídku dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí využít.
projednala a schválila smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní
obslužnosti
na
území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Hlučínsko pro rok 2018,
kdy výše ročního podílu finančního
příspěvku pro první tři roky činí pro obce
Vřesina 54 814,-Kč.
projednala a schválila podání žádosti o
dotaci, včetně všech povinných příloh, do
programu 133 530 Podpora materiálně
technické základny sportu, podprogram
133D 531 Podpora materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ na projekt
„Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy,
přístavba ke stávající škole č. p. 98, 21. dubna
6, Vřesina u Opavy “.
schválila společnost Kynosarges EU s.r.o.,
IČ: 293 99 785, Hlučín, Dukelská 1794/8,
PSČ 748 01 k podání žádosti o dotaci, včetně
všech povinných příloh, do programu 133









530 Podpora materiálně technické základny
sportu, podprogram 133D 531 Podpora
materiálně technické základny sportu – ÚSC,
SK a TJ na projekt „Novostavba tělocvičny
Vřesina u Opavy, přístavba ke stávající škole
č. p. 98, 21. dubna 6, Vřesina u Opavy “.
projednala a schválila text výzvy a přílohy
výzvy na vypracování a předložení cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku akce „Dodávka a montáž
nábytku a vybavení do objektu mateřské
školky Vřesina“.
projednala a schválila seznam oslovených
uchazečů na vypracování a předložení
cenové nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávku akce „Dodávka a
montáž nábytku a vybavení do objektu
mateřské školky Vřesina“ dle předloženého
návrhu.
projednala a schválila uzavření nájemní
smlouvy areálu na Dařanci s příslušenstvím
s nájemcem Alešem Wickerem, IČ , IČ
1738950, Na Záplotí 178/4, 748 01 HlučínDarkovičky na dobu určitou do 31. 12. 2018
dle předloženého návrhu.
projednala a schválila uzavření Servisní
smlouvy na zajištění funkční způsobilosti
lokálního výstražného systému budovaného
z projektu Operační program Životní
prostředí 2014-2020 Oblast podpory 1.4 Podpořit
preventivní
protipovodňová
opatření
se
společností
KOCMAN
envimonitoring s.r.o.,

3

Zpravodaj obce Vřesina










projednala a rozhodla prodloužit smlouvu o
nájmu kontejnerů č. 160200 ze dne 7. 7. 2016
na náhradní MŠ se společností KOMA Rent,
s r. o. do 31. 12. 2017 s možností prodloužení
do 31. 1. 2018.
projednala a schválila příkazní smlouvu na
administraci pro zpracování žádosti o dotaci
k projektu „Strategickým řízením k dalšímu
rozvoji obce Vřesina“, který je realizován
v rámci Operačního programu zaměstnanost,
s registračním číslem
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002907 se
společností Regionální rozvojová agentura
východní Moravy, IČ 45659176, tř. T. Bati
5146, Zlín 760 01dle předloženého návrhu.
projednala a schválila smlouvu o dílo na
provedení díla projektu Strategie rozvoje
obce Vřesina v letech 2018 – 2028, vč. digitalizace
Strategie
a
vytvoření
Informačního systému pro udržitelnou
správu Strategie rozvoje obce se společností
Regionální rozvojová agentura východní
Moravy, IČ 45659176, tř. T. Bati 5146, Zlín
760 01dle předloženého návrhu.
projednala a schválila DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje evidenční číslo
01712/2017/RRC ze dne 15. 6. 2017 „Nový
pár autobusových zastávek na Dařanec“
v rámci programu „Podpora obnovy a
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
2017“.
projednala a schválila podání žádosti o dotaci
k projektu „Chodníkem bezpečně k novým
zastávkám“
v rámci
Integrovaného
regionálního operačního programu „MAS
Hlučínsko z.s. – IROP – Dopravní
infrastruktura“ VAZBA NA VÝZVU ŘO
IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA –
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC
4.1, specifický cíl IROP 4.1
Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za
účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu.
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projednala a schválila příkazní smlouvu na
administraci pro zpracování žádosti o dotaci
k projektu „Chodníkem bezpečně k novým
zastávkám“ který je realizován v rámci
Integrovaného regionálního operačního
programu „MAS Hlučínsko z.s. – IROP –
Dopravní infrastruktura“ VAZBA NA
VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ
DOPRAVA – INTEGROVANÉ
PROJEKTY CLLD - SC 4.1, specifický cíl
IROP
4.1 Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního
potenciálu
s Ing.
Liborem
Kozubkem, Vřesina dle předloženého
návrhu.
projednala a potvrdila předložené investiční
záměry Základní a mateřské školy Vřesina,
příspěvková organizace a využitelnost
investičních záměrů pro další období 2018+.
projednala a vzala na vědomí stav budování
nového páru autobusových zastávek a
informace o možnostech a povinnostech pro
zahájení obslužnosti.
projednala a schválila název nového páru
autobusových zastávek na „Vřesina,
Dařanec“.
projednala a vzala na vědomí protokol o
závěrečné
kontrole
nestavební
akce
programu Podpora obnovy přirozených
funkcí krajiny Projektu květnatých luk v k.ú.
Vřesina s konstatováním, že akce splňuje
všechny podmínky dané projektovou
dokumentací.
projednala a vzala na vědomí informace o 22.
11. 2017 proběhlé závěrečné kontrolní
prohlídce na akci „Autobusové zálivy v obci
Vřesina u Hlučína“ a konstatování
z protokolu že „autobusové zastávky jsou
schopny užívání bezpečného provozu
linkové přepravy“.
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Včelaři z Vřesiny se opět hlásí
Včelařská
pranostika:
Poletují-li včely na
svatého Ondřeje,
bude rok
neúrodný.
Vážení spoluobčané z Vřesiny! Možná
budeme mít příštím rokem štěstí a úroda bude. Na
sv. Ondřeje bylo škaredě a včely nelétaly. Ale
posuňme se dále, také my včelaři a včelařky Vás
chceme v tomto adventním čase pozdravit. Sice
se všichni připravujeme na krásné vánoční svátky,
ale také už hodnotíme naší práci za uplynulé 2.
pololetí a celý rok
2017. Sešli jsme se
v průběhu roku na 6
výborových
schůzích, měli jsme
jednu
hodnotící
členskou schůzi. Ve
Vřesině nás je 9
včelařů s věkovým
průměrem 64 let.
Staráme se o 153
včelstev. Celkem je v organizaci ze Vřesiny,
Bohuslavic, Bělé, Píště a Závady 39 členů
s věkovým průměrem 55 let a vlastní 505
včelstev. Spolupracovali jsme ve Vřesině na akci
„Uklidíme Česko, sportovní slavnosti TJ Vřesina,
dožínkách KDU-ČSL, Ukončení prázdnin – aneb
Vřesina se baví, dožínkách ve spřátelené obci
Kornowacz-Rzuchow v Polsku, HlučínskoVřesinské šlápotě a vánočních trzích v Základní
škole Vřesina. Věnujeme se rovněž malým a
mladým včelaříkům v kroužku při ZO Vřesina.
Od letošního školního roku je v kroužku 8 členů.
Činnost organizace by nemohla být dobrá
také bez finanční pomoci Obecních úřadů ve
Vřesině, Bohuslavic, Bělé, Píště i Závady, nebo
zaměstnaneckého grantu Arceloru Mittal. Moc
proto děkujeme Radě obcí í zastupitelstvu obcí i
firmě za poskytnuté příspěvky. Mohli jsme z
grantu zakoupit ochranné pomůcky pro děti
z kroužku. Kotel na vyvařování vosku bude
sloužit všem včelařům naší ZO.
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Včelařská sezóna byla z hlediska výnosu
medu průměrná. Studené jarní počasí ovlivnilo
medný výnos a suché počasí během dalšího
období ovlivnilo druhé medobraní. Přesto
poptávku medu z řad naších spoluobčanů umíme
uspokojovat. Také se nám podařilo udržet
zdravotní stav naších včelstev. Jak jsme Vás
informovali
v minulých
zpravodajích
o
nařízeném ochranném pásmu ve Vřesině, po
odebraných vzorcích na mor včelího plodu
v srpnu, jsme z něho byli Státní veterinářskou
zprávou vyňati. Moc se nám všem ulevilo. Také
výsledky po podzimním léčení proti včelímu
kleštíku – Varoóze vypadá dobře. Všichni
doufáme, že vstup do nové včelařské sezóny bude
dobrý a my se budeme v příštím roce
radovat z naších včel.
Na začátku jsem Vás oslovila i
za včelařky. V minulosti včelaření bylo
čistě mužskou záležitostí. Sem tam se
nějaká včelařka objevila, ale žen
včelařek bylo velmi málo. V naší
organizaci je 6 žen, z toho 3 ve Vřesině,
1 v Píšti a 2 v Závadě. Jak ke včelaření
přišly? Včelařit začínaly se svými
manžely nebo jinými rodinnými
příslušníky. Při nemoci manželů jim bylo líto
nechat včely živořit a začaly se o ně starat samy.
Další 3 ženy ke včelám přičichly buď v mládí
nebo opět při pomáhání u medobraní, ošetřování
a podobně. Nepsané pravidlo je, že kdo se o
životě včel něco bližšího dozví, už se od nich
nedokáže odtrhnout. Svaz včelařů pro příští rok
vypsalo anketu, do které mohou přispívat
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včelařky o svém včelaření. Proto jsme zařadili i
my tuto malou informaci o naších včelařkách.
Na závěr bych chtěla za Základní
organizaci včelařů ještě jednou srdečně
poděkovat všem včelařům, Radě a zastupitelům
obce Vřesina, Arceloru Mittal i spolupracujícím
z ostatních složek ve Vřesině za přízeň a
spolupráci s námi. Je nám ctí v průběhu jejich

akcí prezentovat včelaření. Také Vám čtenářům
děkuji za trpělivost u čtení. Dopřejte si klidný,
krásný adventní čas, pokojné, radostné,
požehnané svátky vánoční a vstup do roku 2018
s plným elánem, zdravím a štěstím.

Vážení spoluobčané,

akcí. Díky patří také rodinám, přítelkyním a
manželkám našich členů za jejich podporu. Dále
je potřeba také velmi poděkovat naší obci Vřesina
a všem sponzorům, bez kterých by se tyto akce a
turnaje jen těžko uskutečňovaly.
Jménem
svým
a
všech
členů
Nohejbalového klubu přeji Všem spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků, plné pohody a
klidu a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce
2018.
V roce 2018 Vás již nyní zveme na tyto
akce:

jako tradičně, tak i letos bych vás v
krátkosti seznámil s činností Nohejbalového
klubu za rok 2017. Soutěžní sezónu jsme zahájili
v měsíci červnu turnajem O pohár starosty.
Ačkoliv počasí nepřálo, tak se nakonec zúčastnilo
pět tříčlenných družstev, které tvořili rodáci z
Vřesiny a místní občané. Další naší tradiční
sportovní událostí je akce s názvem Čučo-cup.
Letos proběhl dne 9. 9. 2017 již 17. ročník tohoto
turnaje a zúčastnilo se jej šest mužstev z širokého
okolí. Vítězem se stalo mužstvo nohejbalistů z
Vítkova. Poslední velkou sportovní událostí
letošní sezóny našeho klubu, byl turnaj
losovaných dvojic Duo-nohec. Tato akce se
konala v prosinci v místní tělocvičně Základní
školy.
V průběhu roku se někteří členové našeho
klubu zúčastňují různých turnajů, které pořádají
jiné nohejbalové kluby. Jedním z nejznámějších
je turnaj v Bohuslavicích, který probíhá o
vánočních svátcích. I zde naši členové výborně
reprezentují jak obec, tak náš klub.
Krom těchto turnajů se podílíme na akcích
pořádaných kulturní komisí Vřesina a TJ Vřesina.
Jedná se o Den rodiny, Ukončení prázdnin a
Turnaj tří konců. Mimo sportovní aktivity a
společenské aktivity jsme byli velmi činní i v
jiných oblastech. Zúčastnili jsme se například
akce s názvem "Jarní úklid" v okolí naší obce
nebo jsme pomáhali s úklidem sportovního areálu
- kurtů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
aktivním členům Nohejbalového klubu, kteří se
podíleli na pořádání těchto zmíněných turnajů a

Za ZO ČSV Vřesina
Ottová Viktorie

16. 06.
08. 09.
08. 12.

O pohár starosty
Čučo cup
Duo nohec
Za Nohejbalový klub předseda
Musiol Jiří

Taneční sezóna zima 2018
6.1. Společenský večer OÚ
13.1. Maškarní radovánky SDH
14.1. Maškarní rej ZŠ a MŠ
20.1. Společenský večer KDU-ČSL
2.2.

Společenský večer TJ

9.2.

Společenský večer KRAS
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Česky nebo polsky – to je jedno!
„Mohli byste nějak označit české děti, ať
jim mohu pomoci?“ požádal mě bezradný polský
překladatel. Učitelka, vypadající jako víla,
mluvila zpěvavou polštinou k dětem u malířských
stojanů. Zdálo se, že některé váhají. Tlumočník
chtěl být užitečný, a protože děti neznal, překládal
do češtiny i Polákům. Po hodině bylo jasné, že
děti vlastně lingvistickou podporu nepotřebují.
Čemu nerozuměly, to okoukaly. Už na začátku
byly rozděleny do dvou smíšených skupin.
V jedné malovaly obrazy, ve druhé pracovaly
s keramickou hlínou. Rodiče byli u toho a taky si
hráli – v sobotu dopoledne ve školce!
I další věci byly v kontejnerové budově
jinak. U sloupu visely na přenosných tyčích
vlajky – česká, polská a evropská. V mezičase si
děti z darovaných batůžků vytáhly přidělený
proviant, dospělí popíjeli kávu a čaj, sem tam si
zobli z tácků sušenky, které si nestihli malí nacpat
do pusinek. Technicky vybavená delegace
spustila píseň Malovaný džbánku a pětiletí polští
zpěváčci
vzorně
notovali
s Helenou
Vondráčkovou. Také my Češi jsme si připravili
píseň. Pro paní učitelku Káju to byla výzva.
V mládí totiž nesledovala „Kino nočne“ ani nemá
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„tante z Polske“ jako já. Polština je pro ni opravdu
cizí jazyk. Ale nadřela to. Tu nejjednodušší
dětskou písničku Wlazl kotek na plotek jsme
společně s dětmi vystřihli bezchybně a zahraniční
hosté ji ocenili upřímnými úsměvy a velkým
potleskem. Písnička se stala hitem ve třídě
Šikulové.

Projekt organizovaný spřátelenou školou
z gminy Kornowacz bude mít pokračování na
jaře. Zatímco 21. 10. 2017 se tvořilo v Česku,
příště se bude sportovat v Polsku. Moc se těšíme.
A máme už vybranou i písničku - Mam
chusteczkę haftowaną!
Silvie Šremerová

Vážení spoluobčané,
Poprvé bych vás ráda v tomto čísle
oslovila za taneční skupinu Vřes. Tančí nás 8 žen
pod vedením Jany Šandalové. Zúčastňujeme se
různých akcí a často vystupujeme i v partnerské
Gminně Kornowac. Letos jsme vystupovaly 7.5.
na Dni matek se třemi písněmi. 9.7. jsme tančily
na Festivalu kultury a hlučínských řemesel. Dále

to bylo tradiční vystoupení 26.8. na Ukončení
prázdnin aneb Vřesina se baví. 10.9. jsme byli
jako hosté pozváni na Dožínky Gminne do
partnerské obce Rzuchow. 14.11. jsme se čtyřmi
písněmi potěšily v Darkovicích místní seniory.
Rok jsme zakončily vystoupením v partnerské
obci Kobyla v Polsku a to 30.11. na Andřejkove
slavnosti.
Scházíme se každé pondělí a jak čtete je o
naše vystoupení zájem. Ráda bych touto cestou
přizvala mezi nás další tancechtivé dámy. Jsme
dobrá parta a doufám, že se budeme scházet i v
příštím roce. Proto přejeme sobě, ale i vám, našim
spoluobčanům hodně zdraví, štěstí, lásky a
pohody v době Vánoční a i v roce 2018.
Za taneční skupinu Vřes
Danuše Fojtíková
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„Matematika Hejného“ na naší škole
Už třetím rokem se na naší škole vyučuje
matematika tímto netradičním způsobem. Řadu
učebnic pro první stupeň základních škol
schválilo MŠMT v roce 2007. S výukou
orientovanou na budování schémat podle prof.
Milana Hejného jsou seznamováni studenti
programů Učitelství pro 1. stupeň na
pedagogických fakultách Univerzity Karlovy
v Praze a Ostravské univerzitě v Ostravě.
Cílem této metody je, aby dítě objevovalo
matematiku samo a s radostí. Vede k oblibě
matematiky, k pochopení souvislostí okolo nás a
k rozvoji logického myšlení. Metodu začal
vyvíjet Vít Hejný před sedmdesáti lety. Zjistil
totiž, že děti sice zvládají spočítat velice rychle
typově stejné příklady, s jakými se potkaly
v učebnici, ale při sebemenší obměně, která
vyžaduje i jen jednoduchou logickou úvahu,
nejsou často schopny přiklad vypočítat nebo si ani
neuvědomí, že na něj mohou aplikovat dříve
nabyté znalosti. Prvním žákem učeným touto
metodou byl jeho syn – nyní profesor Milan
Hejný. Chci Vám její principy alespoň stručně
vysvětlit.
Vycházíme z vybudování a posilování
vybudovaných schémat. Dítě ví i to, co jsme ho
neučili. Každý má v hlavě vybudovaná určitá
schémata – víte, jak vypadá váš dům, kolik má
oken, dveří; víte jak je uspořádaný obchod, do
kterého chodíte nejčastěji nakupovat. Možná, si
podle tohoto uspořádání píšete lístek s nákupem a
nepotěší vás, když obchod přestaví. I děti mají svá
schémata a tato metoda je posiluje, napojuje na
sebe a pracuje s nimi.
Učíme se opakovanou návštěvou
prostředí. Jejich zhruba 25 a každé funguje trochu
jinak. Když děti pracují v prostředí, ve kterém se
dobře cítí, nerozptylují je neznámé věci, plně se
soustředí jen na daný úkol. Naším cílem není, aby
dítě perfektně zvládlo všechna prostředí. Chceme,
aby se s nimi seznámilo a při řešení problému
použilo to, které mu nejlépe vyhovuje.
Klademe důraz na to, aby se děti naučily
argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Tím je
vedeme k tomu, aby se nenechaly v životě
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manipulovat. Děti přichází na řešení úkolu díky
své vlastní snaze – dopřejeme jim radost
z vlastního úspěchu.
Na konkrétní jednoduché práci si děti
utvoří obecný úsudek. Ve 2. ročníku například
„šijí šaty“ pro krychli. Tím se automaticky naučí,
kolik má krychle stěn, vrcholů, jak vypočítat její
povrch …
Zkušenosti
a
dovednosti
získané
v matematice děti přenáší i do ostatních předmětů.
Nebojí se říct a obhájit svůj vlastní názor, rády
diskutují a argumentují.
Při řešení úkolů používáme i metodu
pokus-omyl. Vždyť i dospělí takto postupují a
vlastní poznatek má větší váhu než ten převzatý.
Pracujeme s chybou – kdo chyby nedělá?
Podporujeme děti, aby chybu našly samy, učíme
je vysvětlovat, proč chybu udělaly. Učebnice,
které používáme, obsahují úkoly všech obtížností.
Tím předcházíme strachu z neúspěchu.
Samozřejmě, i pro nás platí výstupy
MŠMT v RVP ZV. To znamená, že v každém
ročníku je stanoveno, co má žák na konci školního
roku a daného období umět. Nehodnotíme, jestli
dítě zvládlo všechna prostředí, jestli umí řešit
hady, součtové trojúhelníky nebo výstaviště.
Nehodnotíme, jaké prostředí si vybere k řešení
slovní úlohy, jestli ji vypočítá zpaměti nebo si
nakreslí či napíše postup. Hodnotíme zvládnutí
výstupu. To znamená např. ve 3. ročníku: sčítání
a odčítání do 1 000, násobení a dělení v oboru
malé násobilky, jednoduché a složené slovní
úlohy, geometrické obrazce, …
A to ostatní kolem? To je takový bonus
navíc. Ostatně posuďte sami. Předkládám vám
úlohy z učebnice 3. třídy:
Zjisti délku tyče, jestliže je polovina tyče
natřena na červeno, čtvrtina na modro, čtvrtina
na bílo a bílá část měří 40cm.
Nebo
Na farmě chovají slepice, husy a krocany.
Všech je celkem 200. Hus a krocanů je
dohromady 95. Slepic je o 60 více než krocanů.
Zjisti, kolik je krocanů.
Pokud se chcete dovědět ještě více, vidět,
jak děti pracují, přijďte se k nám podívat.
Hana Štefková
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Žijí tady s námi, známí i neznámí
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám v každém čísle
zpravodaje obce Vřesina představit
někoho ze spoluobčanů. Věřím, že
vždy najdeme osobu, jejíž životní
osud je velmi zajímavý.
První v našem plánovaném seriálu
bude
Klaudie
Kudělková.
Osmiletá žačka naší školy.
Možná si říkáte – co je na ní tak
zajímavého? Představte si – je
mistryní světa.
To se nám skoro nikomu asi
nepovede. Proto jsem si s ní a jejími rodiči
připravila krátký rozhovor:
Klaudie, přiblížíš čtenářům sport, ve kterém jsi
dosáhla svého velkého úspěchu?
Je to sport poměrně mladý, česky by se dal nazvat
vzdušná akrobacie na šále. Vlastně jde o to, že ve
výšce šesti metrů je zavěšená „šála“, na které se
cvičí. Dělají se různé gymnastické prvky, padačky,
ale pořád ve výšce.
Jak ses k takovému zvláštnímu sportu dostala?
Chodím trénovat akvabely a cvičení mě baví.
Viděla jsem to v televizi a chtěla jsem to zkusit,
tak mamka hledala, jestli něco takové není
v Ostravě a našla Cirkus Dance studio. Vzhledem
k tomu, že jsem byla hodně ohebná a navíc měla i
sílu, navrhla mi trenérka Zuzka Petrušková, jestli
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bych se nechtěla zúčastnit evropského šampionátu,
který se konal na Slovensku, a protože
jsem tam byla úspěšná, rozhodly jsme se
s trenérkou zúčastnit i světového
šampionátu v Polsku.
Jak dlouho a jak často trénuješ?
Do studia jsem začala chodit před rokem
v listopadu a na soutěž jsem se začala
připravovat od července letošního roku.
Na trénink chodím dvakrát týdně. První
tréninky jsme měli ve studiu, a protože
tam není dostatečná výška-aspoň 6
metrů, tak jsme v létě chodily trénovat
pod jeden most v Ostravě. Nyní už
trénujeme v trojhalí v Ostravě.
Jak ses dostala na mistrovství světa? Proběhla
nějaká kvalifikace?
V České republice prozatím neexistuje Federace, a
tím ani systém kvalifikace, takže mě a ještě jednu
12-letou holčičku přihlásila trenérka. Již se ale
zakládá sportovní Federace vzdušné akrobacie a
od příštího roku to asi bude jinak.
Kdo ti šije dres a jak probíhá příprava
choreografie?
Dres šila mamka. Je moc šikovná. A choreografii
připravovala paní trenérka.
Mistrovství světa probíhalo v polském Lublinu
v prosinci 2017. Jak se ti závodilo?
Všechno bylo výborně připravené. V Polsku jsou
podmínky pro tento sport o hodně lepší než u nás.
Mají sportovní federaci a i celé mistrovství bylo
pod záštitou Ministerstva sportu a
kultury. Závodilo se výborně a vlastně
jsem skoro nic nepokazila, takže vše
proběhlo výborně. Hlavní soupeřkou
byla závodnice z Ruska. Tam je „šála“
také velmi populární a propagovaná, a
jsou v ní nejlepší, mají mnoho
cirkusových škol, takže když je porazí
někdo jiný, těžce to nesou.
Klaudii i rodičům, mnohokrát děkuji za
rozhovor a přeji mnoho dalších nejen
sportovních úspěchů.
Bohuslava Krupová
11

Zpravodaj obce Vřesina
Adventní trhy
V sobotu 2.12.2017 proběhly již tradiční
adventní trhy mateřské a základní školy. Příprava
na tuto akci začala už začátkem školního roku.
Děti mateřské a základní školy nacvičily vánoční
vystoupení, které se konalo v tělocvičně ZŠ, kde
byla i výstavka výrobků vánočních kaprů
vyrobených dětmi.

Učitelský sbor se rozdělil do dvou skupin,
na anděly a čerty. Ve třídách byly pro děti
vytvořeny tvůrčí dílny, ve kterých na ně dohlíželi
andělé. V dílnách si mohly děti za malý poplatek
ŠKOLNÍ SBOR
Již třetím rokem se naše škola může pyšnit
svým pěveckým sborem. Možnost zpívat by měly
mít všechny děti a toho se také držíme. I když
jsme se na začátku školního roku obávali o
existenci, nakonec díky úsilí dětí, rodičů i učitelů
můžeme i letos zpívat, hrát a vystupovat.
Zpěv
rozvíjí nejenom
lidskou
řeč,
prohlubuje slovní
zásobu, artikulaci
a paměť, ale děti se
naučí vnímat i svůj
dech a své tělo a
zdokonalí přednes.
I pro mozek je
zpěv velmi přínosný. Když děti zpívají, procvičují
část mozku, která jim umožňuje vcítění se do
jiných lidí, propojení se s jinými lidmi a učí je brát
ohledy na druhé.
Letos školní sbor navštěvují dvě desítky
dětí, od nejmladších dětí ze školky až po žáky páté
třídy, holky i kluci. Hudební repertoár vybíráme

PODZIM/ZIMA 2017
vyrobit svoji vánoční ozdobu. V dalších dílnách si
mohly samy vyzkoušet válení, vykrajování a
zdobení cukroví. Dílny byly zaměřené na výrobu
vánočních ozdob a tradičních výrobků spojených
s adventem. U místních včelařů si mohly děti z
včelího vosku vytvořit adventní svíčku.
Novinkou letošních adventních trhů bylo
peklo, které bylo vytvořeno ve sklepě ZŠ.
Nejmenší děti měly z pekla a čertů strach, přesto
peklo slavilo největší úspěch. Pro rodiče a děti
byly
před
školou
připraveny
stánky
s občerstvením, prodejem vánoční keramiky a
adventních věnců.
Celá akce vyvrcholila rozsvícením
vánočního stromu, u kterého jsme si společně
zazpívali koledy. Po doznění posledních tonů
vánočních koled jsme se všichni rozešli do svých
domovů. Již teď přemýšlíme jak adventní trhy pro
příští rok vylepšit a zároveň zveme všechny
občany, nejenom rodiče dětí ZŠ a MŠ na tuto
skvělou akci.
Martina Šulová
společně s dětmi, letos například písně Jaromíra
Nohavici či známé dvojice Uhlíř a Svěrák. Při
zpěvu děti doprovázíme na hudební nástroje. Pan
učitel Jakub Homola má pod palcem veškeré
strunné nástroje, já doprovázím na klavír či flétnu.
Děti si pak písně dotváří pomocí rytmických
nástrojů nebo v podobě beatboxu, který imituje
perkuse (bicí nástroje).
Za
sebou
máme
úspěšná vánoční vystoupení a
také
pěveckou
soutěž
v Hlučíně, kde se členka sboru
Klárka Stošková ve své
kategorii umístila mezi třemi
nejlepšími zpěváky. Doufáme,
že společným úsilím budeme
zpěvem reprezentovat naši
školu i nadále a hlavně rozdávat radost nejen
sobě, ale všem, kteří hudbu milují stejně jako my.
S panem učitelem děkujeme všem dětem, které
zpívají a všem učitelům, paní ředitelce a rodičům
za podporu finanční.
Bc. Kateřina Šandalová
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH VE
VŘESINĚ
Školní rok jsme zahájili ukázkou pro
Mateřskou a Základní školu ve Vřesině. Kromě
ukázky naší nově opravené TATRY 815 jsme
měli se staršími žáky připraveno několik
stanovišť, kde si děti vyzkoušely svoji fyzickou
zdatnost (přelaňování), mrštnost (průchod
lanovým bludištěm), šikovnost (oblečení
zásahového obleku) a další. Děti tak získaly nové
zkušenosti.

V září byl zahájen nový ročník Hlučínské
ligy mládeže. Zúčastnili jsme se soutěží
v Děhylově, Závadě a Dobroslavicích.
V říjnu se naše smíšené družstvo dorostu
(viz foto) zúčastnilo okresního kola ve Slavkově.
Soutěžilo se ve znalostním hasičském testu a
v branném závodě. Našim se dařilo a celkově se
umístili na 1. místě (ze 7). Žáci soutěžili
v Markvartovicích a Hlučíně. Protože se již venku
ochladilo, začali jsme se scházet v tělocvičně.
V listopadu jsme kromě her s míčem,
překážkového běhu a cvičení na nářadí,
nacvičovali vázání uzlů. Na nácvik uzlů jsme
přibrali i sedm nových členů mladších žáků, kteří
na podzim začali chodit mezi mladé hasiče.
V prosinci nás v sále OÚ navštívil a dárky
obdaroval Mikuláš s andělem a dvěma čerty.
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S 13-ti žáky a 1 dorostenkou jsme se
zúčastnili uzlovací soutěže jednotlivců a družstev
v Neplachovicích. Každé dítě se zúčastnilo 4-5
kol uzlování a všichni si vylepšili své osobní
dosažené časy.
V prosinci jsme se také zúčastnili 6. kola
HLM v Darkovicích. Naši mladší i starší žáci
v uzlovací štafetě zvítězili nad všemi družstvy. Po
součtu se štafetou MIX se naši mladší žáci
umístili na 3. místě a starší žáci na 1. místě.
Celkové umístění v Hlučínské lize
mládeže po podzimní části:
Mladší žáci - 1. místo (z 12)…před
Závadou a Dobroslavicemi
Starší žáci - 1. místo (z 15)…spolu
s Bobrovníky se stejným počtem bodů, před
Závadou a Strahovicemi
Nechceme se moc chlubit, ale pokud se
sami nepochválíme, tak to za nás nikdo neudělá.
Mladší žáci za podzimní kolo HLM stáli vždy „na
bedně“ a přivezli 1x 1. místo, 1x 2. místo a 4x 3.
místo. Starší žáci přivezli 3x 1. místo a 1x 2.
místo. Naše sbírka pohárů se tak opět rozrostla
(viz foto).
Na posledním prosincovém cvičení budou
mít mladší žáci zábavné hry v tělocvičně, a pak
přenocují v hasičské klubovně. Starší žáci
shlédnou filmové představení v Cinestar.
Děkuji všem, kteří naše hasičské děti
bezpečně vozili na soutěže.

Ing. Zdeňka Smolková
vedoucí kolektivu mladých hasičů
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Z činnosti mysliveckého spolku BOR
JIH Vřesina ….
Zdravím všechny milovníky přírody i
ostatní spoluobčany, a chtěl bych Vás opět
seznámit, alespoň částečně s tím, co se v našem
mysliveckém spolku událo ve druhé polovině
letošního roku.
Právo myslivosti vykonává v našem
spolku v současnosti 12 myslivců. Z toho se však
řada myslivců, díky různým okolnostem a
zdravotnímu stavu, nemůže plně věnovat svému
koníčku, což klade mnohem větší nároky na
zbývající členy MS.
Dne 30. července 2017 jsme uspořádali
pro občany tradiční mysliveckou slavnost, na
které se podávaly zvěřinové speciality a domácí
koláče. Pro pobavení občanů byla k dispozici
vzduchovková a laserová střelnice, hudba, kolo
štěstí a samozřejmě nechyběla ani tombola. Touto
cestou bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří
svou účastí nebo zakoupením losů podpořili náš
myslivecký spolek, na jehož celoroční provoz
potřebujeme zhruba 300 000,- Kč. Většinu této
částky zaplatíme za pronájem,(ročně zhruba
260 000,- Kč), zbývající částku potřebujeme na
provoz, neboť obhospodařujeme celkem 720 ha,
z toho je asi 500 ha lesa, zbytek tvoří pole. Tato
honitba je majetkem Českých lesů, myslivecké
sdružení ji má pouze v pronájmu.
V měsíci červenci až do konce měsíce září
pokračoval v honitbě průběrný odstřel srnců, tzn.
odstřel srnců, kteří jsou pro chov nežádoucí.
26. srpna jsme se zúčastnili akce Ukončení
prázdnin aneb Vřesina se baví, kterou každoročně
pořádá obec Vřesina. Občanům jsme tentokráte
nabídli srnčí a dančí guláš.
Začátkem října začal odstřel holé zvěře,
tzn. odstřel srn, srnčat, daněl, daňčat. Odstřel
probíhá podle přísných kritérií, kdy se v první
řadě střílí kusy nežádoucí pro chov, slabé a
zraněné. Rovněž musíme plnit i plán odlovu.
Celoročně střílíme rovněž prase divoké, které je
v některých lokalitách přemnožené. A právě o
divočácích bych se dnes trochu rozepsal.
Upozorňujeme majitele psů, aby z preventivních
důvodů nenechávali volně pobíhat své psy v
honitbách s možným výskytem divokých prasat.
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Při pohybu v lese či lovu je pak důležité zabránit
kontaktu psů s divokými prasaty. Psi by se pak
neměli dostat do styku s krví a vývrhy ani
syrovým či nedostatečně upraveným masem
divočáků.
Státní veterinární správa (SVS)
zahájila v říjnu 2017 monitoring Aujeszkyho
choroby prasat u ulovených divočáků na území
České republiky. Aujeszkyho choroba, nazývaná
někdy také Pseudorabies (pseudovzteklina), je
infekční virové onemocnění, které napadá
nervovou soustavu a dýchací ústrojí zvířat. Pro
člověka není nemoc nebezpečná, pro psy a jiná
domácí zvířata je však smrtelná. Další chorobou
divočáků je Africký mor prasat (AMP), což je
akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat
podobné klasickému moru prasat. Naštěstí se
v naší oblasti tyto nemoci nevyskytují, přesto
vzorky ze všech ulovených divočáků jdou na
vyšetření na státní veterinární správu.
Další akce, které jsme se zúčastnili, byla
dne 14. 10. 2017 návštěva polské družební obce
Kornowac, kde jsme byli hosty na Hubertské
slavnosti spojené s honem na lišku. Až na místo
určené pro hon na lišku, což bylo několik
kilometrů, jsme jeli v koňských kočárech a
povozech, což byl skutečně jedinečný a
nezapomenutelný zážitek.
3. listopadu slaví svátek svatý Hubert,
patron myslivců a naši členové se každoročně
zúčastňují myslivecké mše. Letos se naši členové
zúčastnili mše v Kravařích, Ludgeřovicích,
rovněž jsme se zúčastnili v Darkovicích
požehnání nové kapličky zasvěcené sv. Hubertu a
slavnostní myslivecké mše. O týden později 12.
listopadu jsme se zúčastnili tradiční děkovné mše
v Píšti na přímluvu sv. Huberta, patrona
myslivců. Na této slavnostní mši nechyběli ani
členové řádu svatého Huberta Kuks, pěvecký sbor
z Dolního Benešova a trubači.
V měsíci listopadu začínají tradiční hony, a tak i
my jsme měli 18. listopadu první myslivecký hon
na drobnou zvěř, kdy se střílí zajíc, bažant a
škodná povolená zákonem. Rovněž lze střílet i
prase divoké. Počasí nám přálo a tak se hon, výřad
i poslední leč vydařila.
Tradicí se již stal druhý hon, který
pořádáme každý rok vždy 26. prosince na
14
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Štěpána, tj. druhý svátek vánoční.
Doufám, že se nám rovněž vydaří, a
že tak úspěšně ukončíme rok 2017.
Zároveň bych chtěl poděkovat
Obecnímu úřadu ve Vřesině, za
každoroční příspěvek na nákup
krmiva pro zvěř i všem milovníkům
přírody, kteří v době vánočních
svátků
spolu
s dětmi
chodí
přikrmovat do lesa zvěř. Myslivci
přikrmují zvěř jaderným krmivem,
řepou, senem. Zvěř, ale ráda přivítá i
změnu, kterou do lesa můžete přinést,
což mnozí z Vás každoročně činí, za
což jim také patří veliký dík.
To je z činností našeho spolku vše. Přeji
všem občanům veselé vánoce a v novém roce
2018 hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Vážení spoluobčané, farníci, přátelé,
jako každého půl roku bych Vás chtěla
informovat o akcích scholy a událostech, které se
chystají v našem kostele ve Vřesině.
Od posledního vydání zpravodaje uteklo
hodně vody a nám se podařilo pomoci
s organizací dožínek ve Vřesině, které byly velmi
úspěšné a dokonce, poprvé v obnovené historii,
bylo v úvodním průvodu více než 30 lidí, což nás
velmi potěšilo. Po hlavní části her pro děti,
vystoupily naše členky s vynikající scénkou a
hnedka v neděli jsme zpívali na dožínkové mši.
Pak už pro nás začal pracovní podzim, kdy jsme
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S pozdravem Lesu zdar.
Jan Pudich

se připravovali na tradiční koncert. Věřím, že jste
si jej užili stejně jako my a pokud jste jej náhodou
nestihli, tak se určitě podívejte na webové stránky
obce, kde jsou v odkazech všechny písničky.
Stejně jako na koncertě bych Vás chtěla
informovat o tom, že se snažíme zrealizovat
velkou rekonstrukci varhan. Odhadovaná částka
potřebná na rekonstrukci je 326 000 Kč. My jsme
již dlouho slibovali, že peníze, které spoříme,
investujeme co nejlépe. Mohu tedy napsat, že na
tuto rekonstrukci věnujeme 100 000 Kč. Další
peníze přislíbilo obecní zastupitelstvo a místní
organizace KDU – ČSL. Další částkou jste
přispěli Vy, neboť z dobrovolného vstupného
z našeho koncertu jsme získali dalších
10 414 Kč. Za veškeré dary velmi
děkujeme a věřím, že brzy budeme moci
oznámit další dobré zprávy o podařené
opravě varhan.
Na konci letošního roku Vám všem
přejeme mnoho dobrého, pokojné svátky
Božího narození a v Novém roce 2018
hojnost Božího požehnání, klidu, míru,
zdraví a lásky a rodinné pohody.
Za scholu Vřesina
Bohuslava Krupová
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Činnost KRASu
KRAS je spolek rodičů školních a
předškolních dětí. V druhé polovině roku jsme
uspořádali pro děti následující akce:
 Letní kino
 Podzimní průvod broučků
 Pomáhali jsme s Adventními trhy ve škole
 Mikuláše ve škole a ve školce
Letní kino se letos konalo na hřišti TJ
Vřesina a promítali jsme českou pohádku
Řachanda.
Podzimní průvod broučků byl
s včelkou Májou, děti během cesty hledali
včelky, které rozdávaly odměny. Průvod byl
zakončen u školy, kde byla nachystána
výstava dýní.
Na adventních trzích jsme zajišťovali
občerstvení a prodávali jsme výrobky, které
vyráběli děti spolu s rodiči. Pro děti jsme měli
připravenou dílnu zdobení perníků a lepení
lineckého cukroví.
Mikuláš navštívil školu a školku dne 7. 12.
společně s andělem a čertem, kteří rozdali dětem
mikulášskou nadílku.
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Děkujeme všem aktivním členům spolku
za jejich čas, nápady a ochotu při přípravě a
realizaci akcí pro děti. Děkujeme také
zaměstnancům ZŠ a MŠ za ochotu a dobrou
spolupráci na akcích KRASu.
Ráda bych za celý KRAS popřála všem
občanům Vřesiny kouzelné Vánoce rozzářené
dětskou radostí a smíchem. Do nového roku 2018
přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Za spolek KRAS
Lucie Dvořáková
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Činnost klubu seniorů za druhé pololetí
roku 2017
Druhé pololetí jsme začali společnou
slavnostní mší svatou v našem kostele a
slavnostním obědem, na který přijali naše
pozvání otec Václav a pan starosta s chotí.
K pobavení jsme využili kolo štěstí a o zábavu
bylo postaráno.
V srpnu jsme se zúčastnili tradičního
ukončení prázdnin, kde jsme tentokrát měli
vlastní stánek s prodejem kávy a domácích
koláčů, které jsme na tuto akci sami napekli. Po
koláčích se „zaprášilo“ velmi brzy a jsme rádi,
že chutnaly. Je vidět, že „prajzské koláče, jsou
stále in“.

V září se uskutečnil jednodenní zájezd na
zámek v Kuníně a do Nového Jičína, kde jsme
navštívili muzeum generála Laudona a muzeum
klobouků. Všechny expozice byly velmi
Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a já bych Vás chtěl
seznámit s činností našeho TJ za druhý půlrok
2017. Začal bych u sportovních slavností, kdy jste
se na konci minulého zpravodaje dozvěděli
výsledky turnaje tří konců, ale naše akce
pokračovala i v neděli turnajem starých gard
Vřesiny a družební Gminy Kornowac. Kdy
Vřesina postavila 2 družstva a Poláci 4 družstva.
S turnajem byli všichni spokojeni a hlavně
družstva z Vřesiny, která zvítězila, ale hlavní
bylo, že se všichni bavili.
Po čtrnácti dnech už nás čekalo losování
do soutěží o Pohár města Opavy, kde se přihlásili
naši muži. První pohárové utkání nás v neděli
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zajímavé a všem se zájezd líbil. Celý výlet jsme
ukončili v lázních Klimkovice, kde jsme se
každý po svém občerstvili.
Stále probíhají naše pravidelné měsíční
setkání na našem Obecním úřadě. Společná
setkání jsou pro mnoho našich seniorů
příjemným zpestřením všedních dní a povinností.
V listopadu jsme nezůstali pozadu a tak
jako většina lidí, jsme i my vyrazili na
„Svatomartinskou husu“. Opět jsme využili
výborné kuchyně na koupališti v Píšti a všechny
pusy se plnily vynikajícím pokrmem.
Letošní rok zakončíme v prosinci
„Vánoční besídkou“ s pohoštěním, kde si
společně zazpíváme koledy. Sváteční náladu
nám zpříjemní taneční vystoupení našich
seniorek „Vřes“, které vždy dobře reprezentují
naši vesnici.
Výbor seniorů se snaží, aby všichni
členové byli po celý rok spokojeni s akcemi i
setkáními, které pro ně chystáme.
Všem seniorům a spoluobčanům přejeme
„Krásné a spokojené Vánoce, plné pohody, klidu
a splněných přání. Do nového roku 2018 hlavně
hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a božího
požehnání, a aby, jste byli v naší krásné obci
spokojeni.
To přeje
Výbor klubu seniorů
23. 7. čekalo doma, ale sousední Píšť bohužel bez
omluvy nedojel a proto nás v dalším kole čekaly
Bolatice, kdy po vyrovnaném zápase jsme se
soupeřem hrajícím o dvě třídy výš v závěru
prohráli 4:3. V úterý 1.8. naším mužům
pokračovala příprava a na našem hřišti se
představil další účastník 1.A třídy z Ludgeřovic,
se kterým jsme prohráli 3:1. Ve čtvrtek 3.8. sehrál
náš tým mužů poslední přípravu doma a
s Dobroslavicemi remizoval 5:5.
V srpnu 12. dne v měsíci nám začala nová
sezóna 2017-2018, a naši muži zajížděli do
Jakartovic, kde prohráli 2:0. V sobotu 19. srpna
jsme hostili v prvním domácím zápase Otice,
které jsme porazili 3:1. V sobotu 26.8. zajížděli
17
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naši muži do Kobeřic a odvezli si debakl 6:2.
V tomto termínu začala sezóna naším
dorostencům, kteří pod vedením nové trenérské
dvojice Plaček Herbert a Timel Karel prohráli
doma s Kylešovicemi 1:2.
V sobotu 2. září naši muži hostili Hlavnici
a tentokrát deklasovali svého soupeře 8:2. Náš
dorost zajížděl k druhému zápasu do Bohuslavic,
kde prohrál Dolnobenešovskou rezervou 6:4. Náš
další víkend 9.9. začal zápasem dorostu doma se
Slavkovem, kdy naši mladí fotbalisti prohráli 3:1.
Zapomněl jsem, že tento víkend byl náročný pro
naší hrací plochu, protože v pátek se již konal Den
zdraví Mittalu, což je turnaj v malé kopané, již
s několikaletou tradicí, ale vraťme se k sobotě,
kdy naši muži hostili nováčka O.P. Dolní Životice
a udolali je 2:0. Večer využili našeho areálu
školní sdružení Kras k promítání filmu, takže náš
areál není jenom o fotbale, ale snažíme se tento
areál využít i pro jiné složky obce Vřesina.
V sobotu 16. září zajížděli naši muži
k neoblíbenému soupeři Stěbořice, který
momentálně okupoval třetí příčku tabulky, a
odvezli si první tři body z venku v této sezóně se
skórem 1:4. Naši dorostenci prohráli ve
Vávrovicích 9:1. Další týden jsme museli
z důvodu nepříznivého počasí doma zápasy
odložit.
V neděli 1. října zajížděl náš tým mužů do
Litultovic, kde po slušném výkonu zvítězil 4:0.
Naši dorostenci prohráli 1:4 v Malých Hošticích.
V sobotu 7.10. jsme s kulturní komisí obce
Vřesina spolu pořádali Hlučínsko-Vřesinskou
šlápotu, které se zúčastnilo kolem 600 osob,
myslím si, že jsme se této akce úspěšně zhostili.
Z důvodu této akce jsme museli zápas mužů
odehrát na hřišti soupeře. Hrálo se v Opavě na
Slávii a prohráli jsme 1:0. Dorost měl během
tohoto víkendu volno. V sobotu 14. řijna se
konala brigáda, kdy jsme dodělávali zastřešení u
vstupu a čistili drenáže hřiště. V neděli náš
mančaft zajížděl k lídrovi tabulky do Budišova a
odvezl si porážku 5:1. Dorost hrál v sobotu v Háji
a prohrál 13:0. V dalším říjnovém víkendu nás
čekali zápasy doma a to dorost hostil Bolatice a
prohrál 0:2, kdy do 75 minuty držel remízu 0:0.
V brzkém odpoledni hostili naši muži Štítinu a až
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v závěrečných 15 minutách, rozstříleli soupeře
5:1. Poslední říjnovou neděli ani družstvo mužů
ani dorostu svá venkovní utkání nesehráli
z důvodu nezpůsobilého terénu.
První listopadový víkend nás čekal zápas
doma s Dobroslavicemi a tento soupeř nám nedal
nic zadarmo, a proto vítězství 4:2 patří
k nelehkým bodům našeho mužstva. Náš dorost
odehrál svůj domácí zápas s Hatí na ÚT v Hlučíně
v neděli a prohrál 2:5. Na sv. Martina nás čekal
poslední domácí odložený zápas s Březovou, ale
bohužel nad naše očekávaní jsme prohráli 2:3.
Náš dorost čekal poslední zápas podzimu, jelikož
zápas s Píšti se odehraje na jaře z důvodu, aby
naše družstvo mužů mělo nejpřijatelnější terén,
odehráli naši dorostenci zápas v Litultovicích,
kde prohráli 3:1. V sobotu 18. listopadu se
dohrával poslední zápas podzimu v Hněvošicích,
kde naši muži zvítězili vysoko 1:7. V pátek 17.11.
proběhla brigáda se zazimováním hřiště. Všem
velké díky. Po podzimní části se muži umístili na
4.místě se 24 body. Naší poslední akcí, bude jako
každoročně „Silvestrovský fotbálek“ na který jste
všichni zváni.
Nyní ještě shrnutí od trenérů mládeže Jana
Lamparta, Lukáše Plačka a Břetislava Balarina
Aktuálně
reprezentují
TJ
Vřesina
v mládežnických kategoriích týmy starší
přípravky a mladších žáků. Tým starší přípravky
zahrnuje děti ve věku od 8 do 10 let. Druhým
rokem se účastníme soutěže Strojírny Vehovský
1+5 sk.D. Kvůli nedostatku hráčů jsme byli
nuceni odehrát první část sezóny s mladšími
hráči, kteří věkově spadají do kategorie mladší
přípravky. Bohužel i my, stejně jako další týmy,
se potýkáme s odchodem nejlepších hráčů do
větších týmů.
Družstvo mladších žáků se druhým rokem
účastní soutěže mladších žáků 1+5 ZELENÝ
PAŽIT. Tým mladších žáků zahrnuje děti ve věku
od 11 do 13 let. Kategorie mladších žáků byla
doplněna hráči, kteří odrostli ve starší přípravce,
a část z nich se úspěšně zapojila do týmu mladších
žáků.
V průběhu srpna byl naplánován turnaj
mladších přípravek z blízkého okolí – MiniCup
2017.
Turnaj
se
bohužel
vzhledem
18
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k nepříznivému počasí nepovedlo uskutečnit, a to
ani opakovaně. Vzhledem k tomu, že
nedisponujeme
dostatečně
prostornou
tělocvičnou, nebylo možné turnaj přesunout
mimo hřiště. Veškeré věcné ceny, které jsme
zakoupili z prostředků obce Vřesina, využijeme
k turnaji v hale nebo na hřišti, který budeme
v následujících měsících pořádat.
V průběhu letních prázdnin jsme
se rozhodli uskutečnit také turnaj mladších žáků
se zastoupením 4 týmů z nejbližšího okolí. Turnaj
byl financován v kooperaci TJ Vřesina a obce
Vřesina. Vynaložené prostředky umožnily ocenit
jednotlivé týmy věcnými cenami spolu
s oceněním nejlepších individuálních výkonů.
V nejbližších měsících nás čeká účast ve
výuce tělesné výchovy na základní škole ve
Vážení občané, milí čtenáři, věrní chovatelé.
Nadchází konec roku 2017, a proto mi
dovolte, abych Vás seznámil s činností ZO
ČSCH (Základní organizace Českého svazu
chovatelů) ve Vřesině.
Od jara 2017 se naše organizace
přidružila k ZO ČSCH v Píšti, na základě změn
vyvolaných v registru spolků. Změny byly
vyvolány novým občanským zákoníkem, který
transformuje občanská sdružení na spolky. Pro
naší ZO ČSCH Vřesina s nízkým počtem členů
to znamenalo, přidružit se a posílit spolek v
Píšti. Byly přijaty stanovy a ZO ČSCH v Píšti, tak
má k dnešnímu dni i s našimi členy celkem 28
členů.
Dne 24.-25.8.2017 proběhla Místní
všeobecná výstava v Píšti. Na této akci jsme se
svou činností aktivně podíleli na přípravě a
organizaci. Taktéž jsme naše občany a především
malé děti potěšili uspořádáním výstavy drobného
zvířectva při oslavě Dožínek na Výletišti, dne
12.8.2017.
Další neopomenutelnou činností spolku je
očkování králíků, nad kterou již dlouhá léta drží
patronát pan Augustin Kufka. Očkování králíků
provádí MVDr. Ostárek z Bohuslavic.
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Vřesině, organizace zimního turnaje v hale a
v neposlední řadě pravidelné tréninky, dle volné
kapacity tělocvičny ZŠ.
Na tomto místě bych rád vyzval všechny,
kteří by měli zájem pracovat s dětmi, a zapojit se
do jejich tréninku a výchovy, aby nás kontaktovali
na níže uvedeném emailu. S radostí uvítáme
posily.
V závěru bych chtěl poděkovat všem
členům TJ ať hráčům, trenérům a hlavně těm,
kteří neváhali přiložit ruku k dílu během celého
roku. Za TJ přeju hodně štěstí, zdraví a pohody do
celého roku 2018.
Za TJ Vřesina předseda
Lubomír Mrkva

Dalších výstav drobného zvířectva
pořádaných v okolních obcích, např. v Píšti, Hati
se s pravidelností zúčastňuje Ing. Josef Kotula.
Děti z Mateřské školy ve Vřesině se mohly potěšit
prohlídkou oveček manželů Sebralových.
Závěrem mi dovolte popřát všem členům
při ZO ČSCH v Píšti i nečlenům, všem občanům,
krásné prožití Vánoc, ve zdraví, klidu, v rodinné
atmosféře a těm nejmenším bohatého Ježíška a
splnění všech přání.
Do nového roku 2018 pak přejeme hodně
zdraví, štěstí a Božího požehnání.
za ČSCH Vřesina
Stanislav Boček a Vilém Sebrala
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Realizace projektu „Strategickým
řízením k dalšímu rozvoji obce Vřesina“
Obec
Vřesina
v rámci
projektu
zpracovává Strategický plán rozvoje obce Vřesina
pro období 2018 – 2028. Co je strategický plán?
Strategický plán je důležitým dokumentem, který
určuje směr a priority dalšího rozvoje každé obce
a města. Slouží jako podklad pro rozhodování
orgánů obce v rozvojových záležitostech, promítá
se do rozhodování o investicích, v diskusích o
směřování obce v mnoha oblastech každodenního
života jeho obyvatel. Strategický plán rozvoje
společně se vzděláváním zainteresovaných osob
je tedy jedním z hlavních nástrojů pro vytváření
shody místní komunity o další budoucnosti obce.
Existence strategického plánu je velmi důležitá
také z pohledu možností získávání dotací na
uskutečnění vybraných záměrů z národních
zdrojů i ze strukturálních fondů EU.

Metodicky bude kladen důraz na využití
široké škály způsobů zapojování veřejnosti.
Zapojení veřejnosti do plánování konkrétních
investičních záměrů je důležitým faktorem, aby
na jednu stranu s těmito záměry byla ztotožněna
většina zainteresované veřejnosti, ale na druhou
stranu aby byly tyto záměry koncepční,
dlouhodobě udržitelné a finančně i časově
realizovatelné.
Veřejnost
bude
oslovena
prostřednictvím anket k rozvojovým problémům
obce, workshopů a veřejných projednání k dílčím
tematickým oblastem. Využitá bude spolupráce s
místními institucemi (např. spolky, sportovní
kluby, klub seniorů a další).
V rámci zkvalitňování služeb úřadu v
podobě zvýšení kvalifikací zaměstnanců bude
realizována řada školení. Cílem je zvýšit kvalitu a
transparentnost strategického řízení obce Vřesina,
zajistit efektivitu fungování obecního úřadu a tím
i zlepšení všech služeb pro občany obce.
Projekt je spolufinancován Evropskou
unií prostřednictvím z Operačního programu
Zaměstnanost.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE VŘESINĚ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás seznámit s činností
dospělých hasičů ve Vřesině.
Druhý půlrok začal dlouho očekávaným
předáním rekonstruované T 815. Konečně jsme se
dočkali, a máme k dispozici cisternu, dá se říci
lepší než novou. Šestimístná pohodlná kabina
poskytuje dostatečné zázemí i pro delší náročnější
zásah. Ne všechny nové agregáty již byly využity.
Zatím „jen“ naviják při odstraňování stromů při
velkém větru 29. října. Stařenku T 138 jsme
k velké radosti tamních předali hasičům
v Mikolajicích. Výjezdová jednotka byla
obohacena o 4 nové, vyškolené hasiče, další byli
na kurzu „dýchačáky“ a jeden se stal absolventem
kurzu velitel družstva. Celoročně probíhá
pravidelný výcvik (obvykle ve čtvrtek) a technika
a pořádek v garáži je průběžně udržován. Ve
střehu musí být hasiči vždy. Po posezení na
ukončení roku následně vyjížděli ve 4 ráno

k požáru a po obědě byl přídavek – odstranění
spadlého stromu na okraji Boru také nebyl
problém. Lze si jen přát, aby Vánoce byly
opravdu klidné a neopakoval se loňský Silvestr –
neopatrnost s pyrotechnikou způsobila tehdy
požár tújí s následným úrazem majitele
nemovitosti (uklouzl na ledu). Opatrnosti
zejména v závěru roku není nikdy dost!
Naše soutěžní družstvo soutěžilo. A
pořádalo soutěže. Ta denní červencová byla
hodně vydařená. Ta noční zářijová byla ještě
vydařenější. Je vidět značná sehranost a snaha se
ponaučit, a tak už ani nedocházelo k výpadkům
proudu a vůbec – průběh byl hladký a bez
komplikací. Občerstvení chutné, pivo vychlazené,
atmosféra přátelská, výkony (zejména hostů)
vynikající a ohňostroj, ohňostroj ten byl.
Sbor se podílel na ukončení prázdnin.
Tradičně 1. pátek ve školním roce předvedl
ukázku pro školku a školu. A jak jinak než
s novou T 815.
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A vyhlídka na příští rok? V sobotu 13.
ledna (po prezidentských volbách) si zaplesáme
v maskách, o dva týdny později 28. ledna
zhodnotíme končící rok na Výroční Valné
Hromadě. V pátek 2. února nás čeká podobné
hodnocení na úrovni okrsku. Už teď Vás zveme
na stavění máje v pondělí 30. dubna. A v sobotu
5. května od 15 hodin u příležitosti svátku patrona
hasičů sv. Floriána oslavíme spolu s okolními
sbory 95 let od založení našeho 1. českého sboru
dobrovolných hasičů na Hlučínsku. O týden
později
podpoříme
účastí
celookresní
svatofloriánské setkání hasičských zástav
v Hlučíně.

Děkuji moc všem, kteří se starali o to, aby
hasiči mohli být hrdí, že jsou hasiči. Děkuji za
celoroční činnost členům, nečlenům, přátelům,
přátelům přátel, příznivcům, sponzorům. Zvlášť
děkuji rodičům a prarodičům mladých hasičů za
poskytování dopravy a doprovodu na soutěže a
jiné akce. Děkuji všem za zachování přízně.
Přeji všem vše dobré nejen o Vánocích.
Do nového roku zdraví, štěstí, pohodu a klid.

Vážení spoluobčané, přátelé sportu,

Letos se opět členové TJ podíleli na
organizaci Šlápoty, jejíž trasa končila v areálu
hřiště.
Jako každoročně ukončíme rok turnajem
trojic 30. prosince v naší „sportovní aréně“. Tak
přezdívají tělocvičně muži, pro ženy v „našem
obýváku“.

rádi bychom vás seznámili s činností
volejbalového oddílu TJ Vřesina od posledního
vydání obecního zpravodaje.
V polovině června jsme se při příležitosti
Dnů obce Štěpánkovice zúčastnili volejbalového
turnaje, kde se družstvo Vřesiny umístilo na
1. místě.
21. 7. jsme pořádali velmi oblíbený
noční turnaj. Sešlo se zde 8 týmů, z toho 3
týmy Vřesiny. Turnaj se odehrál na obou
antukových hřištích. Vřesina si odnesla 1.,
6. a 8. místo.
V srpnu se na tradiční Volejbalové
Vřesině zúčastnilo pouze 5 týmů, z toho 2
naše družstva. I přes nepříznivé, deštivé
počasí přineslo setkání zúčastněným
sportovní vyžití a zábavu. Společně jsme
oslavili 3. a 5. místo.
Na Ukončení prázdnin vás mohl
stánek volejbalu v rámci TJ Vřesina
občerstvit kofolou, pivem a zasytit porcí hranolek
a kuřecími steaky. Všem, kteří nás přišli navštívit,
děkujeme za podporu.
30. září se uskutečnilo Ukončení
„venkovní“ sezóny. V přátelské náladě jsme si
zahráli místní mini turnaj a po posezení společně
uzamkli antuková hřiště.

Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH

Všem příznivcům sportu děkujeme za
diváckou podporu a fandění.
Mílovými kroky se blíží krásný vánoční
čas a nový rok 2018. Proto dovolte, abychom vám
všem popřáli klid a pohodu ve společnosti rodiny
a přátel a do nového roku hojnost Božího
požehnání, zdraví a osobních i sportovních
úspěchů.
Volejbalový oddíl
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Vážení spoluobčané,
jako by to bylo před měsícem, když jsem
vás
zvala
v
letním
zpravodaji
na Dožínkové posezení a už nám klepou na dveře
Vánoce. Mimochodem z výtěžku několika
dožínek, jsme mohli dát 50 000kč na opravu
varhan v kostele sv. Viléma. Tyto peníze jsme
utržili i díky spolupráci Scholy s námi Lidovci, za

což jsme moc rádi a tuto spolupráci bychom i
nadále chtěli rozšiřovat.
Když píši tyto řádky, tak my všichni
zažíváme předvánoční shon, vánoční večírky, ale
to období vánočních svátků pak stojí za to běhání,
pečení, nakupování a úklid. Členové Vřesinské
organizace KDU-ČSL jsou věřící, tak pro nás je
období Vánoc spojeno účastí mší sv. a prohlídkou
kostelů v okolí, které jsou
krásně vyzdobeny, zpívají tam
sbory a rázem je zapomenut ten
shon v době adventu, kdy se
těšíme na narození Ježíška.
At´ už každý stráví to
očekávání po svém, tak nám
všem přeji krásné a pokojné
Vánoce, do Nového roku
pevné zdraví a pokoj lidem
všem.
Za KDU-ČSL Vřesina
Danuše Fojtíková

Charita Hlučín
pomáhá v domácnostech při nemoci,
handicapu i samotě.
Zůstat doma. Takové je většinou přání
lidí, kteří se dostanou do situace, kdy se
neobejdou bez pomoci svého okolí. Ať už je to
z důvodu nemoci, handicapu či vysokého věku.
Péče o blízkého člověka je velmi náročná. Je
nutné, aby rodina spolupracovala a vhodně
využila i služby odborníků.
Charita
Hlučín
se
na
pomoc
v domácnostech zaměřuje. V posledních letech
rozšířila své služby a rozsah pomoci je tak daleko
větší než v minulosti. U části služeb se na úhradě
podílí i klient, ale cena je regulovaná zákonem a
je tak velmi příznivá. Na její provoz přispívá
Moravskoslezský kraj a města a obce Hlučínska.
Práce zdravotních sester je pak zcela hrazena ze
zdravotního pojištění a pro klienta je tak zdarma.
Bezplatné je i základní poradenství v sociální
oblasti.
Žádaná je v poslední době služba takzvané
osobní asistence. Řeší totiž velmi častou situaci,
kdy jsou příbuzní zaměstnaní a musí plnit řadu
svých povinností. Zároveň je trápí, že se svému

blízkému nemohou více věnovat. Služba je určená
lidem, kteří potřebují pomoc s péčí o chod
domácnosti, doprovodit na úřad či poštu apod. Je
pro ty, kteří se bojí samoty a chtějí mít u sebe
spřízněnou duši, která je vyslechne a bude jim
oporou.
Osobní asistentka obvykle tráví
s klientem delší čas v době, kdy jsou příbuzní
v práci. Kromě praktické pomoci v domácnosti si
povídají, luští křížovky nebo osobní asistentka
čte. V případě větší míry poskytované služby platí
klient 70 Kč za hodinu (maximálně pak 120 Kč za
hodinu).
Charita Hlučín také pomáhá lidem, kteří
nezvládnou provést základní hygienu, mají
problémy s chůzí, potřebují nakoupit nebo si
zajistit oběd. Pro tyto situace tady je pečovatelská
služba, která stojí 130 Kč za hodinu (platba se
úměrně krátí dle skutečného času poskytnutí
služby).
Velmi často míří do domácností i charitní
zdravotní sestry, které provádějí úkony
předepsané lékařem. Jde o odběry krve, aplikaci
inzulínu, měření tlaku, převazy a řadu dalších
důležitých úkonů. Tyto úkony jsou hrazeny ze
zdravotního pojištění. Klient tak neplatí nic.
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Velkou pomocí je také možnost zapůjčení
pomůcek, jako je například polohovací postel
nebo invalidní vozík za příznivé ceny.
Poskytování terénních služeb je odborná
práce, která vyžaduje znalosti, dovednosti, ale i
zkušenosti. Někteří pracovníci Charity Hlučín se
této práci věnují více než 15 let. I přesto se
neustále vzdělávají a zdokonalují. Při

Historické okénko
Historie Vřesiny aneb, kde se vzala
naše obec
Díl první: Vznik Vřesiny a Hlučínska
První lidé, kteří se v oblasti Hlučínska
objevili, sem přišli v období paleolitu, tedy starší
doby kamenné. Jejich tábořiště byla nalezena
v okolí vrchu Landek nedaleko Petřkovic.
Archeologické nálezy byly zpočátku jen náhodné.
První nález souvisel s výstavbou tenisového
hřiště a šlo o jednoduchý kamenný nástroj. Po
dalších výzkumech a pečlivému zkoumání
nalezených pozůstatků bylo zjištěno, že tyto
předměty mohou pocházet z doby okolo 30 000
let před Kristem. V této pradávné době započalo
postupné osidlování oblasti Hlučínska.
Mezi 5. a 3. stoletím př. n. l. dorazili do
našich končin Keltové. Jejich kultura však byla
utlačována vlivem Římské říše, a tak se z tohoto
období nedochovalo mnoho specifických
artefaktů. Dalším významným národem byli až
naši předkové, Slované. Ti dorazili do oblasti
Slezska a Hlučínska v 8. století n. l. Tento příchod
souvisel s tzv. stěhováním národů. Naši předkové
řídce osídlovali oblasti v okolí obchodních stezek
a strategická místa kolem větších řek. Nepřekvapí
nás tedy fakt, že jedním z významných sídlišť
bylo sídliště na Landeku. Prvními kmeny, které se
usadily v naší oblasti, byly kmeny Holasiků a
Opolanů. Proto se zdejšímu území říkalo
Holasicko.
Kulturní vývoj souvisel s rozmachem
Velkomoravské říše a s příchodem věrozvěstů

PODZIM/ZIMA 2017
poskytování péče se řídí všemi předpisy i
kodexem Charity ČR a Charity Hlučín.
Více informací o terénních službách
Charity Hlučín najdete na www.charitahlucin.cz,
nebo zavolejte na 595 043 275.
Andrea Strachotová
vedoucí pečovatelské služby a osobní
asistence Charity Hlučín
Cyrila a Metoděje. Ti k nám byli pozváni ze
Soluně knížetem Rastislavem a na Moravu
dorazili roku 823 n. l. Kázání víry v prvním
psaném slovanském jazyce, hlaholici, přineslo
rychlé rozšíření křesťanství a samotného jazyka.
Velkomoravská říše se během desátého
století zcela rozpadla a oblast Hlučínska často
měnila své majitele. Kolem roku 1000 zde vládl
polský knížecí rod Piastovců, centrem Slezska se
stala Vratislav a bylo zde zřízeno biskupství.
V této době již narůstal vliv rodu Přemyslovců,
kteří se z oblasti Čech dostali až na Moravu a do
Slezska. Vliv polských knížectví zcela nezanikl, a
tak se zde vedly dlouhé boje o každou část území.
Nakonec se území rozdrobilo na mnoho menších
znepřátelených celků.
I během této doby zůstával kraj velmi
řídce osídlen. Přelom nastal až během 13. století
při procesu tzv. velké kolonizace. V té době
k nám přicházelo mnoho germánských
přistěhovalců a česká koruna se chopila
příležitosti upevnit svůj vliv v pohraničních
oblastech. Přicházeli sem tzv. lokátoři, jejichž
úkolem bylo hledat nová místa vhodná
k osídlení. Na Hlučínsku docházelo
k rozsáhlému mýcení lesů a připravování půdy
pro nové obyvatele. Většinu pozemků skoupily
kláštery v Hradišti u Olomouce a Velehradu. Na
nově vzniklých prostranstvích se zakládalo
mnoho osad, které jsou dnes v podobě měst a
vesnic rozesety po Hlučínsku, a roku 1270 byly
zaznamenány archy o držení osady jménem
Vřesina.
Dle knihy Vřesina připravil
Martin Groh
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Rekapitulace vybraných výdajů a získaných dotací v roce 2017
Náklady na investiční akce:
Autobusové zastávky
Přístavba a nástavba MŠ 1.-10.měs.
Nová tělocvična, PD, ÚR, SP
Dočasná kontejnerová MŠ – nájem
Náklady na opravy:
Opravy komunikací
Opravy a udržování – kanalizace
Opravy a udržování, vodné, PHM – sport. zařízení
Opravy a úpravy VO

4 104.867,-Kč
10 396.436,-Kč
832.557,-Kč
817.762,-Kč

362.028,-Kč
170.348,-Kč
199.225,-Kč
80.927,-Kč

Další výdaje:
Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpadů OZO
Vzhled obce a veřej. zeleň – terén. úpravy, sečení,
obnova zeleně
Příspěvek (dotace) ZŠ
Ostatní záležitosti kultury

135.350,-Kč
1 400.000,-Kč
348.589,-Kč

Získané dotace:
Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce
Neinvestiční dotace ze SR - Operační program zaměstnanost
Investiční dotace ze SR - Protipovodňová opatření
Investiční dotace ze SR - Rekonstrukce Tatry 815
Investiční dotace od kraje - Rozšíření kapacity MŠ
Investiční dotace od kraje - Autobusové zastávky

298.360,-Kč
379.642,-Kč
1 507.305,-Kč
1 500.000,-Kč
616.500,-Kč
240.000.-Kč

Dotace celkem:

4 541.807,-Kč

157.350,-Kč
104.073,-Kč
998.415,-Kč
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Ohlédnutí za rokem 2017
Rok 2017 byl
pro Sdružení obcí
Hlučínska
opět
rokem plným akcí,
aktivit a projektů
směřujících k rozvoji
a propagaci regionu.
Ve 26. roce své existence se sdružení
podílelo a podpořilo řadu kulturních a
společenských akcí. Začátek února byl tradičně
spojen s Bálem Hlučínska, který letos proběhl
v Kravařích. Na městském úřadě v Hlučíně
přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 29
pedagogů z Hlučínska. Druhá červencová neděle
patřila opět Festivalu kultury a hlučínských
řemesel, v rámci kterého se na Mírovém náměstí
v Hlučíně již podeváté představily folklorní a
taneční soubory a kapely z celého Hlučínska.
Podzim pak proběhl ve znamení duchovní hudby,
kdy sdružení již tradičně podpořilo setkání a
přehlídku schol a chrámových sborů. Organizace
Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala
obec Hněvošice, Setkání chrámových sborů
regionu Hlučínska proběhlo v Hati.
I v roce 2017 podpořilo sdružení akci
„Darujte krev se starosty Hlučínska“, které se
zúčastnilo několik desítek občanů nejen
z Hlučínska.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo
k úspěšným
žadatelům
o
dotace.
Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos hned 3
finanční podpory, a to na realizaci projektů
„Manažer regionu Hlučínska“ (doplatek dotace
ve výši 20 000 Kč), „Festival kultury a
hlučínských řemesel 2017“ (dotace ve výši
86 578,45 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska
II“ (zálohová dotace ve výši 80 000 Kč).
V letošním
roce byla zahájena
realizace
projektu
„Jak
na
výuku
EVVO na Hlučínsku?“, v rámci kterého sdružení
připravuje vydání metodických materiálů a
pracovních listů pro účely výuky přírodovědných
předmětů na základních školách v regionu.

PODZIM/ZIMA 2017
Projekt je spolufinancován Státním fondem
životního prostředí České republiky a výše dotace
může dosáhnout až 843 020 Kč.

V realizaci projektů plánuje sdružení
pokračovat i v příštím roce. Ve spolupráci
s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a
Pietrowice Wielkie probíhala letos intenzivní
příprava projektu „Jak na invazivní druhy rostlin
na Hlučínsku a v polských gminách“, jehož
realizace bude zahájena v lednu 2018. V rámci
projektu dojde ke komplexnímu zmapování
výskytu těchto rostlin v celém příhraničním
regionu, které pak bude podkladem pro jejich
likvidaci. Projekt je spolufinancován z Fondu
mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci
programu INTERREG V-A Česká republika Polsko. Sdružení může na projekt získat dotaci až
ve výši 18 520,72 Eur.
Sdružení obcí Hlučínska nezapomnělo ani
na nejmladší obyvatele našeho regionu.
Starostové a starostky proto podpořili projekt,
v rámci kterého vznikla regionální omalovánka
s motivy ze všech členských a spolupracujících
obcí a měst regionu.
Více informací o regionu Hlučínska,
aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých
obcí a měst, spolků a
občanů naleznete na
www.hlucinsko.com
nebo na internetové
televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem
úspěšný vstup do roku 2018 a děkuje všem
starostům a starostkám z Hlučínska a
spolupracujících polských gmin, vedoucím
souborů, občanům, spolkům, organizacím,
podnikatelské
veřejnosti a všem,
kteří se nějakým
způsobem podílejí a
spolupracují na rozvoji a propagaci regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková
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INFORMACE PRO OBČANY

V neděli 5. listopadu 2017 jsme na Obecním úřadě ve Vřesině přivítali od loňského vítání 20 narozených
dětí (z toho bylo 11 dětí narozených letos a 9 dětí bylo narozeno v roce 2016)
K 11. prosinci se v letošním roce v naší obci narodilo asi 11 dětí, zemřelo 18 obyvatel, přistěhovalo se
27 obyvatel a odstěhovalo asi 23 obyvatel. Tyto údaje jsou pouze orientační. K témuž datu má naše obec
asi 1 616 obyvatel a 452 domů.
V souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebude obecní úřad počínaje lednem
2018 vysílat v obecním rozhlase gratulační hlášení. Ta lze uskutečnit pouze se souhlasem jubilanta.
V případě zájmu o gratulační hlášení je tedy nutné kontaktovat zaměstnance obecního úřadu.
Obecní úřad bude v pátek 29. prosince zavřen, jinak bude provoz OÚ beze změn.
Provoz pošty nezměněn.
V souvislosti s vánočními svátky OZO oznamuje, že termíny
svozu se nemění, pouze bude posunut termín z pátku 5. ledna
na sobotu 6. ledna.

Provozní doba prodejny TUTY Opava
štědrý den 24. prosince

07:00 – 11:00

1. svátek 25. prosince

zavřeno

2. svátek 26. prosince

zavřeno

Silvestr 31. prosince

07:00 – 11:30

Nový rok 1. ledna

zavřeno

Přehled bohoslužeb ve vánoční době
v kostele svatého Viléma:
Štědrý den

24. prosince

Boží hod vánoční

25. prosince

Štěpán
Silvestr
Nový rok

26. prosince
31. prosince
1. ledna

09:00
22:00
08:00
10:00
14:30 svátostné požehnání
a živý betlém s dětmi
09:00
09:00
08:00
10:00
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Unikátní betlémy v Muzeu Hlučínska
Společně
s vánoční výstavou o
životě aristokratických
dětí připravilo Muzeum
Hlučínska
prezentaci
dvou vyřezávaných betlémů z dílen známých
řezbářů Horsta Benka a Gerharda Jandy. Betlémy
nepatří k nejmenším, společně zabírají celou
místnost a jsou zajímavé zejména tím, že je autoři
zasadili do hlučínských reálií. Zatímco Hlučínský
betlém v duchu svého jména zobrazuje na pozadí
vyřezávané panorama města Hlučína, pak Slezský
betlém odkazuje ke Kravařím, kde byl vyřezán.
Prostředí vzniku obou betlémů se promítlo i do
vypodobnění některých postaviček, mezi nimiž je
možno najít například historické osobnosti jako
byl sochař Johannes Janda nebo malíř Johannes
Bochenek, ale i osoby ze současnosti či nedávné
minulosti. Zejména pamětníkům tak neujdou

postavy kravařského děkana, kostelníka Vincka,
hlučínské spisovatelky Jany Schlossarkové, či
potulných žebráků Aloise a Janka. Betlémy bude
možno obdivovat v Muzeu Hlučínska až do 4. 2.
2018. Nenechte si tuto příležitost ujít, kdoví kdy
se opět podaří prezentovat tato dvě unikátní díla
pohromadě.
Muzeum Hlučínska

Vážení spoluobčané,
zástupci obce Vřesina Vás prosí o zachování Vaší spoluobčanské cti
vůči jiným obyvatelům obce, či pracovníkům, kteří se o obec starají.
Žádáme Vás o zachování zcela volných a průjezdných cest v zimních
měsících. Ušetříte tak mnoho starostí lidem pracujícím pro obec, ale i
svým zádům při odklízení těžkého nahrnutého sněhu.
Děkujeme a přejeme Vám příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok.
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Za celou redakční radu
Vám všem přeji nádherné Vánoce prožité
s rodinou a do celého roku 2018 hodně zdraví,
Božího požehnání, lásky a soukromých i
pracovních úspěchů
Bohuslava Krupová

Pokud chcete i Vy přispět k bohatšímu obsahu
našeho zpravodaje, zašlete svůj článek na email:
zpravodaj.vresina@seznam.cz
Pravidla pro tvorbu článků Zpravodaje obce
Vřesina jsou dostupná na www.obec-vresina.cz
Redakční uzávěrka příštího čísla bude 18.6.2018
Děkuji Všem, kteří se podíleli na tvorbě tohoto
zpravodaje.
Zvláštní poděkování patří fotografům, z jejichž
bohatých fotogalerií můžeme vybírat.
Redakční rada: Martin Groh,
Bohuslava Krupová, Jana Teichmannová
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