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Vážení a milí spoluobčané,
počasí už je sice téměř jako v polovině prázdnin,
obilí je před sklizní, česnek už má spousta z nás
v bedýnkách, ale prázdniny ve skutečnosti teprve
začínají. My dodržujeme časový plán
a předkládáme Vám další číslo našeho
zpravodaje.
Věřím, že si v něm každý najde něco pro sebe.
Přeji Vám příjemné čtení.
Bohuslava Krupová

Vážení spoluobčané,
jsou před námi prázdniny, čas dovolených, čas
čerpání nových sil a energie. Zkusme
se ohlédnout na investiční dění v nedávné
minulosti a do blízké budoucnosti.
V prosincovém
Zpravodaji
vzpomínaná
rekonstrukce mateřské školky je od ledna řádně
užívaná a ověřovaná. Samozřejmě se vyskytly
drobné chybičky, ale mám za to, že je to normální.
Drobné chybičky byly odstraněny a provoz se
doladil. Své by mohla vyprávět vedoucí učitelka
při nočním spuštění alarmu. Leč i tyto (dnes už)
drobnosti jsou za námi. Náhradní kontejnerová
škola již slouží někde jinde. Mezitím bylo
pokročeno s vyúčtováním dotace a na náš účet
„přistály“ zatím největší dotační peníze
13.853.297,-Kč. Kromě toho nás dotačně
podpořil Moravskoslezský kraj. Zatím 616.500,Kč a další stejnou částku vyúčtujeme
v nejbližších dnech. Mám upřímnou radost
z toho, že z MŠ mají děti radost, že si ji spokojeně
užívají. A věřím, že pominula skepse mnohých,

jak to dopadne s rekonstrukcí resp. z toho, že není
úplně nová školka.
Další dokončenou investicí je nový pár
autobusových zastávek. Neskutečně dlouho
připravovaná akce se blíží ke konci. Myslím tím,
že v nejbližších dnech bude instalován přístřešek
na zastávku směr Hlučín. Stavebně je akce
ukončena, finančně nikoli. Tedy zhotovitel má
zaplaceno vše. Dotačně je to ukončeno ze strany
Moravskoslezského kraje (obdrželi jsme 300 tis.
Kč na autobusové zálivy), ze strany MAS (Místní
akční skupina) resp. IROP zatím tvrdě bojujeme
o 1.261.758,-Kč (z 1.328.166,41 Kč), kdy se
projednává
před rokem
uzavřená
soutěž
na zhotovitele.
Těší mě, že v rámci Komplexních pozemkových
úprav (KoPÚ) se podařilo vyřešit návrh
společného zařízení, tj. opatření v extravilánu ke
zlepšení zejména protipovodňové ochrany.
To spočívá mj. ve vybudování suchých poldrů,
revitalizaci potoka, vhodné obnově polních cest
apod. V rámci toho by měly být upraveny některé
páteřní „polní“ cesty jako např. na Bor a Hať.
Takže nynější oprava cesty na Hať je pouze
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provizorní. Tak, aby se i po dešti dalo projet
na kole do Hati. Ani v budoucnu není uvažováno
s provozem automobilové dopravy ani na Hať, ani
na Darkovice, ani na Kozmice, ani na Závadu.
Pouze pro zemědělskou techniku na přístup
k polím a pro cyklisty. Ještě toto volební období
by mělo zastupitelstvo schválit Plán společných
zařízení.
Co je před námi.
Před námi je
nová tělocvična.
Pro mnohé dávno
očekávána, pro
mnohé zbytečná.
Minimálně 12 let
byla snaha získat
nějakou
větší
tělocvičnu
z dotačních
peněz. To se přes
veškerou snahu
nepodařilo. Loni jsme si mysleli, že jsme blízko.
Bohužel si to nemyslel poskytovatel. I šance na
individuální dotaci vyšuměla ve „vyšších cílech“.
A tak nastalo velmi těžké rozhodnutí. Bylo
rozhodnuto. Jdeme do toho „za své“. Vysoutěžili
jsme úvěr. A soutěžíme zhotovitele. Úvěr je
dlouhodobý a nezatíží obec v dalším rozvoji – lze
současně investovat do dalších akcí.
S přístavbou tělocvičny bude úzce souviset další
snad dotační akce (ITI Ostravsko). Bude se jednat
o vybudování učebny přírodních věd v místě
bývalé knihovny, úpravy vstupu do této části a
hlavně zajištění bezbariérovosti přístupu do všech
nadzemních pater školy a současně tělocvičny.
Bude-li to vhodné, lze se přes nově vzniklé 2. NP
nynější
spojovačky
dostat
do
2.NP
rekonstruované MŠ. Po dokončení této výstavby
vznikne jeden ucelený komplex (škola, školka,
tělocvična), kdy uživatelé (hlavně děti) budou
moci přejít z jedné budovy do druhé suchou
nohou bez nutnosti přezouvání a převlékání.
Další „rozjetou“ dotační akcí je společný projekt
4 českých partnerů (Vřesina, Hať, Šilheřovice a
Bohumín) a 4 polských partnerů (Krzyzanowice,
Lyski, Kornowac a Lubomia) – Stezka horní Odry
– zelené stezky pohraničím. Spočívá ve
vybudování úseků cyklostezek, které vytvoří
pomyslný okruh pohraničím. V našem případě je
to cyklostezka podél Boru (od rohu lesa
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po studánku) z vápencové drti povrchově oseté
trávou, takže ve výsledku by měl povrch vypadat
zcela přírodně. V budoucnu na stezku na rohu lesa
bude navazovat další trasa na Závadu a to v rámci
KoPÚ.
Ještě
letos
je
v rozpočtu
počítáno
s vyprojektováním krátkého úseku ul. Ovocná
(od hlavní cesty pod zastávkovým zálivem
k budově Teximy – bývalý
státní statek). Rozšíření na 6 m
tak, aby bylo zajištěno řádné
napojení „průmyslové zóny“
pod
chystaným
suchým
poldrem (v rámci KoPÚ).
Někdy „na řadu“ by se mělo
dostat dokončení polovičaté
rekonstrukce budovy obecního
úřadu. Mnozí považují nynější
stav za konečný. I proto se
podivují, že v budově bez
výtahu
je
ve
4.NP
bezbariérové WC. I na knihovnu se pravidelně
snáší kritika za dostupnost. Výtah mnozí považují
za prioritu. Jistě oprávněně. A sál již hodně
dlouho kapacitně nevyhovuje. „Stačí“ pouze
rekonstrukci dokončit dle projektu a vydaného
stavebního povolení. Dokončení znamená
rozšíření budovy směrem na jih – k hlavní cestě
(a v přízemí vzniknou nové garáže hasičů – obě
stávající sekční vrata budou znovu použita) a nad
garážemi vznikne pořádný sál. Samozřejmostí je
výtah (z východní strany) a předisponování
zejména 1.NP – se zachováním pošty,
přemístěním knihovny. 2.NP by sloužilo k zázemí
nového sálu – ze současného sálu by se stalo
částečně předsálí a částečně dostatečně prostorná
kuchyně. Stačí pouze zajistit peníze. Hodně
peněz. O to se snažíme více jak 12 let. Neúspěšně.
A pravděpodobnost získání dotace se nadále
snižuje stejně, jako se snižuje podíl dotace
na celkově způsobilých nákladech. Nakonec
nezbude než vybudovat „za své“.
Určitě jsou potřebné i další investice. Jejich
potřebu a prioritu bude řešit právě realizovaný
Strategický plán na roky 2018-2028. Dobře víme
o stavu většiny komunikací. Dobře víme
o v budoucnu nutném řešení odkanalizování
a vybudování ČOV. Určitě víme o potřebě zřízení
dalších hřišť pro volnočasové aktivity, zejména
starších dětí, vybudování multifunkčního hřiště
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s umělým povrchem pro potřebu veřejnosti.
Dotační podmínky jsou až nepředstavitelně
přísné. A vlastní rozpočet není nafukovací.
Přednost by měly dostat projekty přinášející
co největší užitnou hodnotu pro co nejširší okruh
uživatelů. Dalším kritériem je trvalá (nebo
alespoň dlouhodobá) udržitelnost a nízké
provozní náklady.

Nápadů a námětů by bylo hodně. Peněz není
hodně. Peníze nejsou všechno. Dobré mezilidské
vztahy a sousedské soužití jsou většinou
k nezaplacení.
Hezké prázdniny a dovolené.

Partnerská spolupráce s Gminou Kornowac
Spolupráce s naší polskou partnerskou obcí
Gminou
Kornowac
pokračuje
úspěšně
i v letošním roce, kdy již proběhly dvě větší akce.
První akcí byl v sobotu 19. 5. 2018 cyklovýlet
po okolí obcí Gminy Kornowac .I přes malý
zájem ze strany našich spoluobčanů se tato akce
velmi podařila. Společně s občany Gminy
a Branky u Opavy jsme absolvovali trasu 28 km

po krásné krajině a poznali jsme okolí kousek
za naší hranicí. Akce byla ukončena přátelským
posezením a drobným občerstvením.
Druhá společná akce proběhla v neděli
10. 6. 2018 v rámci sportovní Olympiády
družstev.
V této
olympiádě
soutěžilo
7 devítičlenných družstev - pět z obcí Gminy
Kornowac, z obce Branka u Opavy a od nás
z Vřesiny.
Soutěžilo
se
v netradičních
disciplínách jako např. válení balíku slámy,
zatloukání hřebíků, šlehání vajíček, chůze skupin
na lyžích atd. Souběžně s těmito disciplínami
probíhal i turnaj v minikopané „starších“ pánů.
Naši závodníci byli tentokrát hojně podporováni
diváky z Vřesiny.
Děkuji všem sportovcům i divákům za krásnou
reprezentaci naší obce v zahraničí.

S povděkem a úctou
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce

Jana Teichmannová


Rada obce Vřesina




projednala návrh a schválila Cenový výměr
1/2017 za sběr, svoz, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a sběr, svoz, využívání
a odstraňování odpadů ze zeleně platný
od 1. 1. 2018 dle předloženého návrhu.
projednala a schválila Smlouvu o bezúplatném
převodu movitých věcí, které byly pořízeny
v rámci projektu „Na kole a pěšky
po zajímavostech Hlučínska“ a které byly
nabyvateli zapůjčeny dle zápůjční smlouvy
ze dne 7. 8. 2012, z majetku převodce
na nabyvatele se Sdružením obcí Hlučínska,
IČ: 71179216, se sídlem: Mírové náměstí 23,
748 01 Hlučín.





projednala a schválila střednědobý výhled
na rok 2019, 2020 Základní školy a mateřská
školy Vřesina, okres Opava - příspěvková
organizace dle předloženého návrhu.
projednala a na základě doporučení SOH
schválila uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky EE ze sítí nízkého napětí č.
1200212764 se společností ČEZ Prodej, a.s.,
IČ: 272 32 433, se sídlem Duhová 1/425,
140 53 Praha 4 pro rok 2018 dle předloženého
návrhu.
vzala na vědomí informace o zamítnutí
podpory projektu „Vybudování učebny
přírodních věd a řešení bezbariérovosti školy“
z projektu 3. výzvy ZS ITI ostravské
aglomerace „Základní školy“ vyhlášené dne
15. 3. 2017.
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schválila podání přezkumu rozhodnutí
k zamítnuté podpoře projektu „Vybudování
učebny přírodních věd a řešení bezbariérovosti
školy“ z projektu 3. výzvy ZS ITI ostravské
aglomerace „Základní školy“.
schválila navýšení kapacity MŠ z 58 dětí
na 74 dětí, zrušení odloučeného pracoviště
a výdejny stravy na adrese Ovocná 100/2
a navýšení kapacity výdeje stravy ze 172
na 184.
schválila seznam společností oslovených
pro předložení nabídky na výběr zhotovitele
a administraci projektu Novostavba tělocvičny
Vřesina u Opavy, přístavba ke stávající škole
č.p. 98 , 21. dubna 6, Vřesina u Opavy.
vzala na vědomí předložený protokol
o závěrečné kontrole AOPK ČR, RP Správa
CHKO Poodří na nestavební akce programu
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
akce „Tůně pro obojživelníky Vřesina“
z 25.1.2018 s doporučením ukončit akci
závěrečným vyhodnocením akce a přiznat
dotaci.
vzala na vědomí doručené cenové nabídky
a schválila společnost BON TENDR s.r.o.,
IČ 04683374, 28. října 68/165, 709 00 Ostrava
9, k výběru zhotovitele a administraci projektu
podlimitní zakázky „Novostavba tělocvičny
Vřesina u Opavy, přístavba ke stávající škole
č.p. 98 , 21. dubna 6, Vřesina u Opavy“.
schválila pořízení 2 ks leteckých snímků
z leteckého snímkování 2018 pro potřeby obce
od společnosti JAS AIR CZ spol. s r.o., Letiště
Hosín, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
souhlasí s přijetím účelově určeného
finančního daru od Women for Women, o.p.s.,
v rámci projektu Obědy pro děti v ZŠ a MŠ
Vřesina, okres Opava – příspěvková
organizace se sídlem 21. dubna 98/6, 747 20
Vřesina.
projednala sestavený návrh rozpočtu obce
Vřesina na rok 2018 s celkovou výší příjmů
vč. financování 36 846.818,- Kč a výdajů
ve výši 37 507.708,- Kč, doporučila předložit
finančnímu výboru a následně předložit
ke schválení zastupitelstvu na 16. zasedání
konaného dne 6. března 2018.
projednala a vzala na vědomí monitorovací
zprávu za rok 2017 o plnění obecných cílů
„Střednědobého plánu sociálních služeb
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a souvisejících
aktivit
pro Hlučínsko
2014 – 2017“ bez připomínek.
projednala
obdržený
zápis
z jednání
přezkumné komise na akci „Vybudování
učebny přírodních věd a bezbariérovosti školy
a
rozhodla
podat
novou
žádost
o podporu projektu z výzvy ZS ITI ostravské
aglomerace „Základní školy“.
projednala žádost obce Píšť a schválila vyhlásit
záměr obce pronajmout část pozemku
parc.č. 740/27 orná půda o celkové výměře
4 931 m2 k.ú. Vřesina u Opavy pro účel
instalování provizorní čerpací stanice pro
nouzové zásobování obce Píšť vodou
napojením na vodovodní řád SmVaK.
projednala a schválila účetní závěrku za rok
2017 Základní škola a mateřská škola Vřesina,
okres Opava – příspěvková organizace, 21.
dubna 6, 747 20 Vřesina, IČ 75029006
k rozhodnému dni 31. 12. 2017 bez výhrad.
projednala návrh a schválila uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu majetku pro JSDH
s Českou republikou – Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje, IČ 70884561,
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
v souladu s přílohou č.1 ke smlouvě.
projednala a schválila zadávací dokumentaci
projektu „Stezka horní Odry – zelené stezky
pohraničím“ – program Interreg V-A ČR-PL.
projednala a schválila seznam vyzvaných
společností pro podání nabídky dle zadávací
dokumentace projektu „Stezka horní Odry –
zelené stezky pohraničím“ – program Interreg
V-A ČR-PL.
projednala návrh a schválila uzavření smlouvy
Smlouvy o dílo č.05/2018 se společností JHF
Heřmanovice spol. s r.o., IČ 47972912,
Heřmanovice č. 523, 793 74 dle schválené
nabídky.
projednala a schválila uzavření nájemní
smlouvy
o
nájmu
části
pozemku
parc. č. 740/27 k.ú. Vřesina u Opavy o výměře
max. 50 m2 s obcí Píšť, Opavská 58/2, 747 18
Píšť, IČ: 00300560 za účelem provizorního
umístění dočasné drobné nadzemní stavby
s automatickou
tlakovou
stanicí
pro zásobování pitnou vodou z důvodu
přečerpávání pitné vody z vodovodu v obci
Vřesina vodovodním potrubím do vodojemu
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obce Píšť na dobu určitou do 30. 4. 2020
bezúplatně.
projednala a schválila umístění stálé nadzemní
stavby s automatickou tlakovou stanicí
pro zásobování pitnou vodou z důvodu
přečerpávání pitné vody z vodovodu v obci
Vřesina vodovodním potrubím do vodojemu
obce Píšť na pozemku parc.č. 740/27 k.ú.
Vřesina u Opavy.
vzala na vědomí stav dětského hřiště z
předloženého Revizního protokolu z roční
hlavní kontroly dětského hřiště Vřesina
č. 18- 9-K006-0 vypracovaný společností
Tomovy parky – servis s.r.o., Jeronýmova 557,
511 01 Turnov.
projednala návrh a schválila jmenný seznam
členů komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce zadanou v užším řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci
„Novostavba tělocvičny Vřesina“.
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projednala cenovou nabídku č. 196u/2018a
schválila provedení vodorovného dopravního
značení společností Kopečný - K+K, s.r.o.,
Antošovická 391/ 100b, 711 00 Ostrava –
Koblov dle nabídky.
projednala cenovou nabídku a schválila
provedení
opravu
výtluků
místních
komunikací tryskovou metodou vysprávkovou
směsí společností JHF Heřmanovice, spol.
s r.o., IČ 47972912, Heřmanovice č.523, 793
74 dle předložené nabídky a potřeby obce.
rozhodla v souladu s protokolem o otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek
a doporučením hodnotící komise vybrat
nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k
veřejné zakázce s názvem „Vybudování
cyklotrasy v rámci projektu Stezka horní Odry
– zelené stezky pohraničím“, se společností
Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., IČ 45193118,
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek.

Naším spoluobčanům od včelařů!
Po půlroční přestávce si dovoluji oslovit naše
spoluobčany za včelaře ze Vřesiny. Především
chci všechny spoluobčany pozdravit a poděkovat
všem za uznání, které nám při různých
příležitostech vyslovujete. Nesmírně si toho
ceníme. Nyní několik slov o tom, co jsme
v prvním půlroce jako organizace i jednotlivci
dělali.
V lednu každým rokem vzniká povinnost vybrat
od včel vzorky zimní měli a předat Státnímu
veterinárnímu ústavu k vyšetření, zda jsou ve
včelstvu roztoči Varoozy destruktor. Výsledek
vyšetření byl uspokojivý, tzn. nebyl negativní, ale
ani výborný. To vyzývá k další opatrnosti
v průběhu jara, léta i podzimu. Vlna přemnožení
roztočů se opakuje každé 3 – 5 let. Takové včely,
které nejsou sledovány a v letním období po
medobraní náležitě ošetřeny, hynou. Záleží
hlavně na včelaři, jestli chce včelařit dál, musí
ošetření provést. Pokud je nesoudný a jakékoliv
léčení odmítá, pak by měl raději skončit, protože
ohrožuje nejen své včely i včely ostatních kolegů
v okolí.
V únoru a březnu jsme připravovali výroční
členskou schůzi. Ta se v letošním roce konala

v Závadě. Členové ZO byli informováni
o činnosti, hospodaření a akcích za rok 2017,
zároveň byli seznámení s plánem práce pro
r. 2018. Obsahuje body týkající se života
Základní organizace, veřejných akcí i práce
včelařského kroužku mládeže. Zde je pár bodů,
které se týkají i života v obci – účast při akci
„Uklidíme Vřesinu“, ukázka vytáčení medu
včetně občerstvení tzv. „Medobraní pro všechny“,
a aktivní účast při „Ukončení prázdnin“ s živými
včelami propagačními materiály, stánkem
s občerstvením.
Také plánujeme propagaci
včelaření mezi dětmi ve škole a školce.
V březnu, dubnu, květnu jsme se všichni věnovali
naším včelám, které hodně často potřebovaly
neplánované zásahy. Protože zima byla dlouhá
a včely spotřebovaly velké množství zásob,
5
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musely být některé včely přikrmeny cukrovým
roztokem. Když začaly rozkvétat vrby, trnky
a ostatní dřeviny, bylo po krizi. Všechno ale
rozkvetlo současně, včetně řepky, pampelišky,
akátu, to také nebylo dobré. Pak přišla prodleva
ve snůšce nektaru až do současné doby, kdy
rozkvetla lípa. Jestli bude letos lipový med,
to zjistíme v půli července. I když včely nalétají
na lípy, lipový med nemusí být, létají třeba jen na
pyl.
Základní organizace uskutečnila 9. 6. 2018
u svého kočovného vozu na ulici Na Bahna
„Medobraní pro všechny“. Chtěli jsme Vám
ukázat, jak získáme med od našich včel. Jsme
rádi, že jste přišli i přes nebezpečí, že by mohly
kolem poletovat včely. Mohli jste vidět práci
s mednými plástvemi a vytáčení medu. Ukázky
uskutečněné v 9,00, 10,00 a 11,00 hod. byly bez
problému. Ve 12,00 hod. jsme vytáčení museli
urychlit, včely zjistily, že mají lehký přístup zpět
k medu a začaly se ke stanu stahovat.
Ve 13,00 hod. už ukázka neproběhla, i když
zájemci ještě přišli. Práci u odvíčkování medných
pláství a samotné vytáčení v medometu
zajišťovali naší členové z včelařského kroužku
pod dohledem vedoucích.
Nedílnou součástí naší ZO se stal včelařský
kroužek pod názvem „Vřesinští včelaříci“. Máme

8 členů. Šest chlapců je ze Vřesiny a dva z Píště.
Schůzky jsou vždy ve středu. Učí se o včelách
teorii, ale také se zdokonalují po praktické
stránce. A jak každý rok, tak se členové kroužku
zúčastnili i letos oblastního soutěžního kola Zlaté
včely v MSK ve dvou kategoriích. Za starší
kategorii soutěžili Ondřej Groh, Matyáš Kubík
a Matěj Kufka. V mladší kategorii nás zastupoval
nejmladší člen kroužku Štěpán Hajdík a hned
vyhrál v této kategorii 1. místo. Postoupil
do celostátního kola, které se uskutečnilo
v Nasavrkách. Zde se umístil mezi 36 dětmi
na 21. místě. VELKÁ GRATULACE:
12. 6. jsme jeli na zkušenou k výbornému včelaři
p. Leopoldu Matelovi do Brantic za Krnovem.
Strávili jsme u něho zajímavé odpoledne
a s nabytými novinkami a zkušenostmi jsme se
vraceli večer projížďkou slezskými obcemi.
Na závěr chceme poděkovat zastupitelstvu, radě
obce Vřesina za všechnu pomoc, kterou nám
poskytujete. Náš dík patří rovněž zaměstnancům
obce, protože bez jejich pomoci bychom všechno
nezvládli.
Včelařská pranostika: Roj, který se v máji rojí,
za fůru sena stojí, ale o sv. Jáně ani za vodu
ve džbáně. (24.6.)

Činnost klubu seniorů za první pololetí
roku 2018

Heleny Stočkové, která nám připravila malé
pohoštění.
V měsíci květnu jsme uspořádali pro naše seniory
naučný zájezd do Velkých Losin a na Dlouhé
Stráně. Zájezdu za poznáním se zúčastnila
převážná část našich seniorů a zbytek míst jsme
nabídli těm zájemcům, kteří s námi jezdí rádi
a nikdy nezklamou. Výklad v elektrárně Dlouhé

Nový rok jsme přivítali jako obvykle společným
setkáním a přípitkem s přáním všem všeho
dobrého do celého následujícího roku.
V březnu jsme si připomněli „MDŽ“. Našim
členkám jsme rozdali s přáním také krásné
petrklíče. Toto setkání jsme si zpestřili výherním
kolem štěstí a malou laskominou.
Dubnové setkání bylo ve znamení zábavy a her.
Konalo se v sobotu odpoledne a i přes rozpaky
některých našich členů, všechny nakonec celé
odpoledne bavilo a hojně se zapojovali do
připravených her. Odměnou pro každého
zúčastněného byl dárek od sponzora.
V dubnu se již tradičně naši senioři přidali k akci
„Ukliďme si Česko“. Letos se nás sešlo 12
a uklízeli jsme úseky Na Bahna, Gapčíkovo
a okolí cesty směr Bohuslavice. Odpadu bylo víc
než dost. Po úklidu jsme se společně sešli u paní

Ottová Viktorie
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stráně byl velmi zajímavý. Autobusem jsme byli
vyvezeni až na sám vrchol elektrárny. Asi 80
schodů musel absolvovat každý sám, ale
odměnou všem byl nádherný výhled do okolí. Po
prohlídce elektrárny jsme byli ještě navštívit
kostelík svatého Michaela v Maříkově. Prohlídku
nám doplňoval výklad od místního pana
kostelníka, kterému bude letos úctyhodných 87 let
a sám se o tento kostelík, který patří obci, stará a
celý jej sám uklízí. Je to místní památka, kterou
obec sama dle možností a potřeb spravuje. Tam si
mnozí z nás uvědomili, jaký máme krásný a vždy
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nádherně vyzdobený kostel v naší vesnici. Výlet
to byl moc povedený a všem se líbil.
Každý měsíc se setkáváme v sále
Obecního úřadu a společně se těšíme, na chvíle
shledání, povídání a různých aktivit, které
se snažíme našim seniorům připravit. Proto jsme
rádi, že jsou naši členové klubu seniorů aktivní
a zúčastňují se pravidelných setkání s chutí
a zájmem. Vedení klubu je rádo, že může
připravit pro své členy zajímavá setkání a aktivity.
Všechny zdraví výbor klubu seniorů

Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vás seznámila s činnosti
místní organizace KDU-ČSL za 1. půlrok roku
2018. V letošním roce jsme uspořádali dvě akce.
První akcí bylo tradiční společenské posezení
s večeří, které se konalo 20. 1. 2018. Další
událostí byl dlouho očekávaný poutní zájezd
do Wadowic a na Kalwarii Zebrzydowskou, kde
jsme se vydali 5. 5. 2018. Obě navštívená místa
mají nádherné a bohatě vyzdobené kostely, které
při mších svatých doslova praskaly ve švech.
Kapličky na Kalwarii jsou udržované
s množstvím květin, soch a obrazů.
A co říct k muzeu Jana Pawla II.? Opravdu něco
úžasného, co se musí vidět. Poutavé místo
v moderním stylu určitě ohromí všechny z Vás.
Rodný dům Jana Pawla II. je od patra až po sklep
plný fotografií z jeho života. Usměvavá
průvodkyně uměla natolik zaujmout svým
vyprávěním, že se nám nechtělo ani odejít.
Nešetřili jsme chválou a zapsali se do knihy
návštěv. Poté jsme si zašli na zákusek, který měl
rád také Jan Pawel II. S krásnými zážitky a plní
dojmů jsme se navrátili domů.
Teď už se připravujeme na Dožínkovou slavnost,
která se uskuteční 18. srpna od 15 hodin
průvodem od Kamplu a bude pokračovat na
Výletiště. Tam si mohou děti zasoutěžit, za což
budou odměněny. Dospělí se budou moci
občerstvit u stánků a pobavit na večerním

karnevalu. Připravujeme pro Vás zajímavý
program a bohatou tombolu.
Spolu se Scholou Vřesina Vás na Dožínkové
posezení co nejsrdečněji zveme.
Za KDU-ČSL Danuše Fojtíková.

Koupe se slon ve vodě a přijde mravenec a začne na slona pokřikovat: „Hele Jumbo vylez rychle z té
vody!“ Slon vztekle vyleze a ptá se mravence: „Co máš tak důležitého, že jsi mě vytáhl z vody?“
„Ale nic jen jsem nevěděl, jestli nemáš moje plavky.“
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Polská drobotina měla stejná trička a kšiltovky.
Trochu jsem zalitovala, že nás to taky nenapadlo.
Ale jen chvíli, protože totéž oblečení bylo
připravené uvnitř budovy i pro naše děti. Ty se
rychle převlékly a v mžiku byly k nerozeznání

od domorodců. Nádherný okamžik! Lidská
mláďata jsou všude stejná, neposedná a veselá,
státní příslušnost nebo rodný jazyk na tom nic
nezmění. Jen tlumočník měl problém. Bylo pro
něj naprosto nemožné pohledem zjistit, stejně
jako při podzimních výtvarných aktivitách v naší
kontejnerové budově, komu má překládat .
Mezinárodní potěr byl rozdělen do tří skupin.
V jedné se nacvičoval tanec, v druhé byl měřen
čas na překážkové dráze a ti třetí si užívali
na kolotoči a skákacím hradu. Všechny aktivity
grupy postupně prostřídaly, v přestávkách
se posilňovaly. A že bylo čím! Domácí buchty,
čerstvé ovoce, nápoje, zmrzlina, teplý oběd – jako
z pohádky Ubrousku, prostři se. Zjistili jsme,
že přes mírně kritické pohledy otců a matek
na výkony svých potomků, jsou všichni malí
účastníci pohybově nadaní. Na závěr totiž
předvedli společné vystoupení, které bych
nazvala „Dance kapelusz show“. Klobouk dolů,
že se to zvládli naučit za tak krátkou dobu.
Odměna stála za námahu (soudě dle rozzářivších
se dětských očí). Vyhráli všichni - zlatou medaili
na krk a do školky pohár. Samozřejmě taky zlatý!
Naše návštěva byla součástí větší akce. Měla
název Rodinný piknik a byl v něm zahrnut Den
matek, Den Dětí a Den rodiny. Mimochodem,
o Den rodiny na domácí půdě jsme nepřišli.
Autobus nás do rodné vísky dopravil ještě před
patnáctou hodinou a někteří rovnou zůstali
na dětském hřišti. Když k tomu všemu připočítáte
nádherné počasí, tak už není třeba víc dodat.
Snad jen vzkaz pro polské přátele: „Dziękuję
bardzo.“
Silvie Šremerová

Dne 13. a 14. 4. 2018, proběhl již třetí ročník akce
„Úklid okolo Vřesiny“ v rámci celonárodní
kampaně „Ukliďme Česko“ kolem naší obce.
Akce započala již v pátek 13. dubna, kdy klub
seniorů - 13 pilných pomocníků sesbíralo
a vyčistilo odpadky ze suchého poldru a cesty
Na Bahna a podél silnice na Bohuslavice, za to
jim patří veliký dík. V sobotu 14. dubna
pokračovala akce hlavním zátahem
–
43 dobrovolníků, z toho 15 dětí. Všem děkujeme!
Pytlů bylo o 10 více než minulý rok tedy 36, což

představuje zhruba 720 kg odpadu, z čehož na
lince OZO mohla být vytříděna a použita asi 1/2
až 1/3. Nárůst odpadu připisujeme dílem tomu, že
se nově čistily další úseky a cesty, které se
neuklízely v předešlých letech. I tak je množství
odpadu stále velké. Na závěr jako poděkování
všem, jsme se sešli u studánky na Vodním Dole
a opékali klobásky nad ohýnkem, hostili se
buchtami, co upekly šikovné maminky, tety,
babičky a popíjeli čaj, kávu. Přestože asi nikoho
sbírání odpadků příliš nebaví, budeme v akci
pokračovat až do dne, kdy nebude, co sbírat a to
bude znamenat, že lidé jsou již rozumní
či disciplinovaní, nebo jsou už natolik leniví,
že už ani neodhazují odpadky. Uklízení odpadků

Předškoláci v Polsku
Písnička Mam chusteczkę haftowana zněla naší
školkou dlouho před tím, než jsme do Polska na
druhou část projektu „Hledáme talenty“ vyrazili.
Kromě jejího nácviku byly přípravy minimální.
Objednat dort s českou a polskou vlajkou,
abychom nepřijeli na návštěvu s prázdnou,
sportovně se obléknout a dobře se naladit. Vše
ostatní zajistili hostitelé. Klimatizovaný autobus
vyrazil s dvaceti dětmi a jejich dospělým
doprovodem
směr
Pogrzebien
v sobotu
26. května ráno. Na chodníku před zahraniční
školkou se na nás usmívala známá tvář pana
překladatele, který se nás ujal. Postupně jsme se
přivítali i s dalšími milými lidmi včetně učitelek,
ředitelky školy a starosty Gminy Kornowacz.
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a jejich odstraňování z přírody
neděláme jen proto, abychom
si uklidili svinčík v okolí bydliště.
Až poplujeme po řece, nebudeme
se muset dívat na haldy odpadků
v lužním lese a v moři
o prázdninách se nám bude lépe
plavat mezi medúzami a rybami
než igelitovými taškami a PETláhvemi. Nebudeme muset číst
o uhynulých velrybách, delfínech,
rybách
a mořských
želvách
udušených a zahlcených plasty.
Kdo by také chtěl jíst grilované
ryby s mikroplasty, blokátory
hoření, vyjetými oleji a dalšími
nechutnostmi, které lidé do
přírody odhazují…?
Do dalšího roku se loučím úryvkem - údajného
proslovu
indiánského
náčelníka
Seattla
k prezidentu Spojených států amerických v roce
1855.
„Musíte své děti učit, že země pod jejich nohama
je popel našich předků. Takže budou zemi
respektovat, řekněte svým dětem, že je země plná
životů naší rodiny. Učte své děti to, co jsme učili
Vážení spoluobčané, přátelé a příznivci,
dovolte mi seznámit Vás s činností sboru
dobrovolných hasičů ve Vřesině.
Na rozdíl od loňska se nám podařilo v lednu sejít
a pobavit na maškarním bále. O týden později
jsme na VVH zhodnotili loňský rok. Pak už jsme
se připravovali na stavění máje, kdy nám záleží
na Vás – návštěvnících, abychom Vám připravili
hezké posezení při první větší venkovní akci.
I v letošním roce počasí přálo a tak tradičních
pochutin se „zmizlo“ opravdu hodně.
Hned první květnovou sobotu jsme věnovali
oslavám 95. výročí založení 1. českého sboru
dobrovolných hasičů na Hlučínsku. Ano, Vřesina
byla první v tehdejším okrese Hlučín. Kromě
vlastních členů byly pozvány i bratrské sbory
z okolí, a tak v kostele a následném průvodu jste
mohli zhlédnout 13 praporů. Mnohem více
praporů (celkem 56) bylo vidět o týden později
v Hlučíně na celookresním svatofloriánském
setkání praporů a zástav okresu Opava. A také
oslava 90 let založení českého SDH v Hlučíně.
Tak mě napadá – co za 5 let – u příležitosti 100 let
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ty naše, že je země naší matkou. Cokoliv postihne
zemi, postihne i syny země. Když lidé plivou na
zemi, plivou sami na sebe“.
Zdali to nakonec pronesl v roce 1855 náčelník
Seattl, či napsal v roce 1971 scénárista Ted Perry
je asi podružné…
Adrián Czernik
SDH Vřesina – že by celookresní svatofloriánské
setkání u nás? Kostel je dostatečně kapacitní, ale
ten sál...
Hned po naší oslavě jsme s praporem podpořili
na slavnostní mši sv. naše kolegy v partnerském
OSP Pogrzebien. Také jsme se zúčastnili oslav
120 let založení SDH Děhylov a o týden později
95 let SDH Darkovičky. Moc díky našemu –
zdá se – nenahraditelnému praporečníkovi
Mirkovi. Těžko si lze představit v této sice čestné,
ale nelehké úloze někoho jiného, kdo celou
hodinu důstojně drží náš prapor.
Radost nám dělají mladí hasiči, (kterých
nenápadně přibývá), už méně radosti nám dělá
jejich věkové složení pro zařazení do družstva.
V uzlování nemají (zatím) v blízkém okolí
konkurenci. Zapojují se i do jiné než ryze hasičské
činnosti, např. PO očima dětí, kde v okrese svými
výkresy skončili 2 mladí hasiči na druhých
místech. Ceny si převzali u Vodníka Slámy
ve Lhotě. Radost nám dělají i rodiče MH, kteří
se ochotně stávají šoféry a hlavně povzbuzovateli
nejen svých ratolestí. Za tento přístup jim patří
velký dík. Ještě větší dík patří obětavým
9
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vedoucím MH. Když už jsme u poděkování,
určitě jej zaslouží i členové výjezdové jednotky.
A že letos je výjezdů rekordní počet - o tom není
pochyb. Tam se vyrojí jiskry v komíně (a to hned
2 dny po sobě), tam se vyrojí vosy důmyslně
zašité na nepřístupném místě, tu se vyskytne
nějaké auto mimo komunikaci, tu si spadne
nějaký ten strom či alespoň pořádná větev přes
Činnost KRASu
KRAS je spolek rodičů školních a předškolních
dětí. V první polovině roku jsme uspořádali nejen
pro děti následující akce:
 Maškarní ples pro děti z mateřské školy
 Maškarní ples pro děti ze základní školy
 Rodičovský večírek
 Tradiční pečení koláčů
 Slavnosti řemesel
 Rozloučení s předškoláky
Maškarní plesy se konaly v místní tělocvičně
s programem Tomino.
K oslavě dne dětí jsme uspořádali venkovní
akci pro celou rodinu: Slavnosti řemesel.
Z důvodu deště jsme akci přesunuli
do tělocvičny. Nakonec se počasí umoudřilo
a některé disciplíny mohly proběhnout venku
na školní zahradě. Děti si vyzkoušely práci
statkáře, ševce, kočího, zedníka, truhláře,
hodináře nebo cukráře a švadlenky. Za splnění
všech úkolů si odnesly odměnu.
KRAS finančně podporuje mateřskou i základní
školu, hradí např. předplatné časopisu, památeční
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cestu. Nejen hasiči velmi ocení
pořízený
naviják
na
loni
zrekonstruovanou Tatru. A do toho
pravidelné i nepravidelné školení,
údržba techniky, výzbroje a výstroje.
Těší mě, že se rozšířila členská
základna zásahové jednotky, poněkud
omládla, hlavně o členy soutěžního
družstva. To zahájilo výborně nový
ročník NHHL v Píšti, kde urvali
1. místo. Bohužel je něco pravdy
na pořekadle – 1. vyhrání z kapsy
vyhání. Ale ještě není konec, věřím, že
po poctivém tréninku se výsledky zase
dostaví.
Smutným
výsledkem
vytíženosti (nebo spíše přetíženosti)
našich aktivních členů je zrušení
plánované červencové denní soutěže. A tak se
můžeme těšit na páteček 21. září – noční
zakončení letošního ročníku NHHL u nás.
Asi i ohňostroj bude.
Díky moc všem za bdělost při výjezdech a moc
díky za práci pro nás všechny.
Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH
knihy pro předškoláky a žáky 5. ročníků, finančně
přispěl na den otců nebo čarodějnický den
v družině. Letos plně financujeme autobusy
na školu v přírodě. Nezapomněli jsme ani
na pedagogy a k jejich svátku učitelů jsme
připravili malou pozornost.

Děkujeme všem aktivním rodičům za jejich
nápady, pomoc při organizaci i realizaci akcí.
Hlavně za jejich ochotu a čas, který akcím pro děti
věnují. Velké poděkování patří i letošním
sponzorům.
Za spolek KRAS Lucie Dvořáková
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Malí fotbalisté TJ Vřesina
Vážení sportovní přátele, dovolte mi, abych
shrnul dění uplynulého půlroku v mládežnických
kategoriích TJ Vřesina. 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 k nepříznivému
počasí nepovedlo uskutečnit, a to ani opakovaně.
Vzhledem k tomu, že nedisponujeme dostatečně
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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 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 
S přátelským pozdravem
Jan Lampart, Lukáš Plaček, Břetislav Balarin
mladsitjv@seznam.cz

Vážení spoluobčané,
chci vás seznámit s činností tanečního klubu
Vřes za 1. pololetí roku 2018. Náš soubor pod
vedením Mgr. Jany Šandalové čítá 9 členek.
Letos jsme vystupovaly v Šilheřovicích pro
seniory na akci Vítání jara a naše vystoupení
se moc líbilo. Nyní zkoušíme 2 tance na akci
ve Vřesině, Ukončení prázdnin, aneb Vřesina
se baví. Rozhodly jsme se, že upečeme
Hlučínské koláče s tradičními náplněmi, tak
nám držte palce, ať se povedou a vy se na ně
už můžete s ledovou kávou, těšit.
Tak na shledanou 25. srpna.
Za taneční skupinu VŘES D.Fojtíková.
Prosba
Určitě to znáte, když se vracíte
z nedělní
procházky
v pěkném
oblečení a krásných naleštěných
botách. Nemůžete se však kochat
krajinou, ale neustále pochodujete
se sklopenou hlavou, neboť dáváte
pozor na „dárečky“ zanechané v trávě
nebo na chodníku.

Chtěli bychom tedy, jménem
zpravodaje obce Vřesina, poprosit
všechny pejskaře, aby po svých
mazlíčcích tyto „dárečky“ uklízeli
a zpříjemnili
tak
ostatním
spoluobčanům nejen jejich nedělní
procházku, ale i uklízení před
vlastním plotem.
Všem předem děkujeme.
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH VE
VŘESINĚ
Ve sboru dobrovolných hasičů ve Vřesině máme
41 registrovaných mladých hasičů do 18 let.
Aktivně se zapojuje 32 žáků, z toho 10 chlapců
a 22 děvčat. Trénink dětí je každý pátek. Kolektiv
mladých hasičů vedou Ing. Zdeňka Smolková,
Markéta Pacurová a Ondřej
Koslowský. Žáci od jara do
podzimu cvičí s hadicemi
a hasičským
nářadím.
V zimě v tělocvičně hrají
míčové, závodivé hry,
nacvičují
vázání
uzlů
a základy zdravovědy.
LEDEN: V klubovně jsme
se připravovali na plnění
hasičských
odborek,
skládali jsme papírové
modely hasičských aut.
V tělocvičně jsme hráli
závodivé hry, cvičili na nářadí a s míčem.
ÚNOR: Plnění odznaků odbornosti na OÚ
v Závadě. Odborku „Preventista Junior“ splnili:
Amálie Pacurová, Natálie Stuchlíková, Adéla
Lapčíková. Odborku „Strojník Junior“ splnili: Jan
Duchoň, Matěj Pacur, Šimon Willaschek.
Na mezinárodní halové soutěži v Havířově se po
součtu uzlové štafety, štafety 4x40m a štafety
dvojic umístili naši mladší žáci na celkovém 17.
místě (z 30) a naši starší žáci na 24. místě (z 39).
BŘEZEN: Byli jsme na výletě v Bohumíně, kam
jsme jeli vlakem.
Nejprve jsme navštívili
Hasičský
záchranný
sbor - stanice č. 5. Pak
jsme se přemístili
do Starého Bohumína,
kde jsme si prohlédli
prostory Spolku Přátel
bohumínské historie,
vč. historické parní
stříkačky. Potom jsme
vystoupali na věž
kostela
Narození
Panny Marie, kde jsme
slyšeli na vlastní uši
polední zvonění.
DUBEN: Třídenní výlet do Albrechtiček
s pátečním tréninkem v sokolovně a ve fit centru.

JARO/LÉTO 2018
V sobotu dopoledne jsme trénovali s hadicemi
a plnili úkoly v celém areálu turistické ubytovny.
Odpoledne jsme se projeli na motokárách, a pak
jsme se přemístili po skupinkách k rozhledně
v Bílově. Skoro všichni se i shora rozhlédli.
Na zpáteční cestě se určitě všichni ve Studénce
občerstvili nanuky.
KVĚTEN: Začala jarní část Hlučínské
ligy mládeže v Dobroslavicích
a Bobrovníkách. Naše skokanky
ve štafetě jsou „jedničky“, viz foto.
Družstvo mladších žáků postoupilo do
okresního kola celostátní soutěže
PLAMEN v Hněvošicích. Umístili
se na pěkném 4. místě (z 10.). Naše
smíšené družstvo dorostu se v okresní
soutěži umístilo na celkovém 5. místě
(ze 7.).
ČERVEN: Proběhlo vyhodnocení
okresního kola Požární ochrana očima
dětí. Naše mladé hasičky Adéla
Lapčíková a Tereza Halfarová se se svými
obrázky ve svých kategoriích umístily na 2. místě.
HLM pokračovala za nevlídného počasí 9. kolem
v Ludgeřovicích a finálové 10. kolo se konalo
v Bohuslavicích, kde se našim mladším žákům
podařilo vybojovat konečné 1. místo Hlučínské
ligy mládeže 2017/2018 (ze 14). Starším žákům
se nepodařilo obhájit loňské 1. místo, ale konečné
2. místo Hlučínské ligy mládeže 2017/2018 je
SUPER! (z 15).

V sobotu 23. 6. se v Hlavnici naši mladší i starší
žáci zúčastní soutěže „O pohár starosty OSH
Opava“.
Ing. Zdeňka Smolková
vedoucí kolektivu mladých hasičů
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Z činnosti Mysliveckého sdružení BOR –JIH
Vřesina za období leden až červen 2018
Vážení spoluobčané a přátelé naší přírody,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností našeho
mysliveckého sdružení.
Naše myslivecké sdružení má 12 členů
a obhospodařuje celkem 720 ha, z toho je asi 500
ha lesa, zbytek tvoří pole. Tato honitba
je majetkem Českých lesů, myslivecké sdružení
ji má v pronájmu.
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.
V měsíci březnu proběhla v našem sdružení
výroční schůze, na které jsme zhodnotili uplynulý
rok.
Od
měsíce
dubna
provádíme
opravy
mysliveckých zařízení a probíhá asanace
krmných zařízení, kdy je potřeba vyčistit
a vyvápnit jejich okolí.
V měsíci dubnu jsme se jako každým rokem
zúčastnili chovatelské přehlídky loveckých trofejí
ulovených v mysliveckém roce 2017 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 proběhly kontrolní střelby
na střelnici v Píšti.
Od 16. 5. 2018 probíhá odlov srnců. 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.
Ač se na to na první pohled tak nemusí zdát,
v našich lesích žije mnoho druhů divoké lesní
zvěře. Ministerstvo zemědělství plánuje zajistit
zachování této zvěře zvětšením rozmanitosti
krajiny a hospodaření v ní.
V průběhu měsíce května a června nastává období
nového života v naší přírodě. Prakticky všechny
druhy zvěře hnízdí nebo kladou, odchovávají
a vyvádějí mláďata. Pokračuje a postupně končí
tok bažantů a koroptví.
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Také divoké kachny již vodí po hladině první
kachňata nebo sedí na náhradních snůškách.
Mladí hřivnáči, havrani a vrány opouštějí hnízda.
Mláďata rovněž začínají klást srny, daněly, laně
jelena evropského a siky. Dospělé bachyně jsou
na svých toulkách krajinou doprovázeny selaty.
Spárkatá zvěř pokračuje v přebarvování. Mladí
srnci ještě vytloukají parůžky. Srnci obsazují svá
teritoria a pravidelně dodržují ochozy. Naše
činnost se v tomto čase zaměřuje zejména na
ochranu zvěře a zajištění potřebného klidu
v honitbách. V souladu se zákonem se tlumí
škodná zvěř. Upozorňujeme proto touto cestou
majitelé psů, aby jejich výcvik ve volné krajině
omezili na nezbytně nutnou dobu. Totéž platí
o příznivcích motorového sportu, které často
potkáváme, jak zbytečně brázdí v našich lesích.
Myslivecká stráž musí v tomto období plně
využívat svých zákonných pravomocí. Svoji
činnost směřuje nejen do terénu, ale rovněž
k široké veřejnosti, kde musí například
vysvětlovat, že by lidé neměli ,,zachraňovat“
zdánlivě osiřelá mláďata, neboť tak ve většině
případů z neznalosti způsobí jejich úhyn.
Co dělat v případě nalezení
V žádném případě se ho nedotýkat! Ihned opustit
inkriminované místo. Pokud se srnčete dotkl pes,
je nutné srnče sledovat, zda se k němu matka
vrací, pokud ne, ihned ho donést do nejbližší
záchranné stanice. Pokud Vás srna sleduje
z podezřele blízké vzdálenosti, nalézáte se velice
blízko mláďat a mláďata se nalézají ve Vaší
bezprostřední blízkosti. Důležité je, že srny mívají
z 75% dvojčata. Pokud najdete jedno srnče, je
tedy 75% šance, že se v okolí i 100 m bude
nacházet i druhé. Srny nepokládají nikdy obě
srnčata na jedno místo, aby snížily riziko
možného útoku šelem na jedno z nich ve chvíli,
kdy šelma zaútočí na druhé. Tedy pokud na srnče
narazíte, je pravděpodobnost, že i tak si ho srna
odvede ten samý den, nebo den druhý.
Přemisťování srnčat je pachově velice náročná
procedura, která se ne vždy zadaří. Pokud
přemístění provedete, doporučil bych srnče druhý
den monitorovat, zda není zesláblé na tom samém
místě a zda se k němu matka vrátila.
V průběhu měsíce června máme již tradiční
setkání myslivců s manželkami, kdy jim chceme
tímto poděkovat za pochopení, které mají pro náš
náročný koníček.
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To je zhruba z naší činnosti za 1. pololetí všechno.
Přeji všem milovníkům přírody a myslivosti
hodně hezkých zážitků na procházkách naší
přírodou a našimi lesy a zároveň chci všechny
pozvat na naši mysliveckou slavnost, která letos

XVI. VŘESINSKÝ SLET ČARODĚJNIC
V pátek 27. 4. 2018 přiletěli do Vřesiny
čarodějnice a čarodějové ze všech koutů naší
vlasti na 16. slet. Také k nám zavítal pán hor
– Krakonoš, aby na vše dohlédl.
Po představení všech účastníků jsme
si protáhli kosti na překážkové dráze –
dvojice musela projít s kostí slalom mezi
kužely, přejít přes kruhy a přelézt překážku.
Poté jsme si zatančili tradiční vřesinský
čarodějnický tanec a ochutnávali 3 nové
čarodějnické pokrmy – nakládané cibulky,
smíchaný kečup s hořčicí a granko. Pak jsme
zamířili do blízké restaurace, kde jsme
zaměstnancům a hostům zazpívali naši
písničku a vymetli jsme jim pavouky a myši na
další rok a nakonec šli sesbírat po trávě veškerou
havěť, která tu s námi byla. Domů si všichni
odnesli nějakého toho pavouka, myš či hada
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proběhne na hřišti TJ Vřesina dne 29. července
od 11.00 hodin. Podávat se bude divočák
se zelím, dančí svíčková a guláš.
S pozdravem lesu a myslivosti zdar.
Jan Pudich

a malou dobrotu. Všichni se již těšíme na příští
rok. LETU ZDAR !!!
Vrchní čarodějnice Bludímíra
Kateřina Šaková

Úspěšní reprezentanti recitační
soutěže
Velice úspěšným recitátorem
v tomto školním roce se stal Martin
Pudich z 1. třídy, který v recitační
soutěži postoupil do krajského kola,
kde vyhrál 1. místo a zaslouží si
velkou pochvalu za reprezentaci
školy.
Za 1. místo v okrskové recitační
soutěži v Hlučíně a reprezentaci
v okresní soutěži blahopřejeme
Kláře Stoškové.
Mgr. Věra Vojáčková
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Píšeme příběhy
V hodinách psaní píšeme příběhy. Začali jsme ve
druhé třídě a teď už jsme skoro spisovatelé. Jak se
nám to daří, posuďte sami.
Zadání prvního příběhu znělo: „Začni obrázkem“.
Obrázek – jezevec ve spacáku
Okrádající zvířátka
Byl jednou jeden jezevec a jednou našel turisty.
A zašel ke zvířátkům. A pak to jezevec zvířátkům
vykecal. A pak ta zvířátka řekla: „Okrademe je!“
A jezevec řekl: „Nachystáme past!“
A zvířátka řekla: „To je dobrý nápad.“ A všichni
vylezli z nory.
A zvířátka řekla: „Nachystáme past z listí.“
A všichni souhlasili a tak past nachystali. A pak
měli past nachystanou, ale jezevec spadl do pasti.
A přišli turisti. A zvířátka se schovala. A najednou

spadl strom. A turisti se lekli a spadli do díry.
A jezevec je tajně okradl. A turisti utekli a jezevec
vylezl a byl unavený, tak zalezl a usnul
v ukradeném spacáku.
Vojtěch Kufka, 3. třída
Druhý příběh byl napsán na vylosovaná slova –
malý chlapec s vozíkem – v hluboké noci –
na pláži – chytil kouzelnou rybku
Zlatá rybka
Za sedmero horami, blízko potůčku bydlel v malé
chaloupce malý chlapec s vozíkem. A ten chlapec
v hluboké noci šel na pláž. A vzal si prut, háček
a kyblík na ryby. A šel a šel, až došel na pláž.
A sedl si na písek a čekal. A čekal a čekal, až po
minutě zatáhl prut a chytil kouzelnou rybku.
A ta rybka mu řekla, že mu splní dvě přání. Ale
než se rozhodl jaká přání, tak ta rybka lekla.
Amálka Solichová, 3. třída

Hledání ztraceného času
Tak zní název projektu, který v letošním roce
realizuje Sdružení obcí Hlučínska s polskými
gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice.
V úvodní části projektu probíhal sběr
historických fotografií z regionu. Z několika
stovek zaslaných snímků byly některé vybrány
pro prezentaci na výstavách
a pro česko-polský kalendář
na rok 2019.
Pod vedením světoznámého
fotografa pana Evžena
Sobka probíhají postupně
fotografické
workshopy,
v rámci kterých účastníci
postupně zachycují současný život na Hlučínsku
a v polském příhraničí. Úvodní dvoudenní
workshop proběhl ve dnech 28. - 29. 4. v Rohově,
následovaly jednodenní workshopy 19. 5.
v Krzanowicach, 20. 5. v Zabełkowě a 16. 6.

v Kietrzu. Závěrečný workshop proběhne 18. 8.
v Bolaticích.
Vzniklé novodobé snímky včetně historických
fotografií budou na podzim prezentovány na pěti
čtrnáctidenních výstavách. V září budou moci
výstavu
obdivovat
návštěvníci
zámku
v Kravařích, v říjnu poputuje výstava na polské
území, a sice do gmin Krzanowice
a Krzyżanowice. V listopadu se výstava
vrátí zpět na Hlučínsko, aby ji mohli
zhlédnout návštěvníci kulturního domu
v Hlučíně. Poslední prezentace snímků
proběhne v prosinci v gmině Kietrz.
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli
své rodinné fotografie pro účely projektu,
účastníkům fotografických workshopů, obcím
Rohov a Bolatice a městům Kravaře a Hlučín
za spolupráci při organizaci workshopů a výstav.
Lenka Osmančíková

Baví se dva kamarádi a první říká: „Slyšel jsem, že jsi byl se svou manželkou na svatební cestě, ale taky
jsem slyšel, že je pěkně ukecaná.“ Druhý na to odpovídá: „Ano je to přesně tak, jak to říkáš. Strávili
jsme spolu úžasný týden na Kanárech. Ale upovídaná moc není, jen si při opalování spálila jazyk.“
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Milí přátelé, vážení spoluobčané,
mám velkou radost z toho, že všichni členové kulturní
komise jsou úžasní lidé a přeji si, ať nám to spolu ještě
nějakou dobu vydrží.
Mé srdečné
poděkování patří celé „kulturce“, stejně
jako i všem aktivním lidem a složkám v
obci. Mezi námi jsou nejen organizátoři,
gratulanti, sportovci, umělci, herci,
moderátoři aj., ale také uklízíme, fotíme, zpíváme,
zdobíme, stavíme, vaříme…
Za kulturní komisi naší malé obce vás chci informovat
o
posledních
akcích.
SVATOŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ
na konci loňského roku sice
proběhlo bez sněhu, ale v dobré
náladě s přáteli a kamarády za
zpěvu koled a s doprovodem
vřesinských muzikantů.
Novoročnímu koncertu předcházel SPOLEČENSKÝ
VEČER, kde se mohli pobavit všichni naši
spoluobčané.
NOVOROČNÍ KONCERT v kostele svatého Viléma
patřil k nejlepším zážitkům na počátku nového roku.

Zahrál
nám
Komorní
orchestr
ZUŠ
P. J. Vejvanovského z Hlučína a smyčcový soubor
Strunka, kde hráli žáci a učitelé společně a mimo jiné
i děti z naší obce. Mohli jsme si poslechnout
temperamentní Gruzínský tanec, ale
také Vltavu Bedřicha Smetany či další
skladby významných hudebníků, mezi
kterými nechyběl ani Bach a Mozart.
Ukliďme Česko 2018 - JARNÍ ÚKLID
OKOLO VŘESINY
Ve
spolupráci
s Mgr. Adriánem
Czernikem jsme nejen uklízeli, ale také
opékali špekáčky
u studánky na Vodním dole. Ocenění si
zaslouží
Klub
seniorů,
který
zorganizoval úklid už den předem.

Rehabilitační CVIČENÍ SM
SYSTÉM
uspokojilo
všechny
zájemce
a uskuteční se i v dalším
školním roce. Cvičení je
vhodné pro jakoukoliv
věkovou skupinu a zvláště pro lidi s bolestmi páteře.
DEN MATEK se odehrál pod taktovkou kulturní
komise a programem Vás provázeli naši skvělí chlapi
Ondřej a Miloš. Všechny maminky byly obdarovány
kytičkou, rozveselila je nejen cimbálovka, ale i dobré
vínko. Celou akci oživilo vystoupení dětí z divadelního
kroužku základní školy.

Oslavě Dne rodiny
předcházela tvořivá
soutěž,
která
tematicky souvisela s
pohádkou divadelního
souboru
„Dováděj“
KOBLÍŽEK
NA
VANDRU. Skvělé ceny
jsme letos získali od
účastníků sportovní
olympiády v Polsku
a tak
houpačky
17
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či provazové žebříky už mají své majitelé. Jsme rádi,
že se do soutěže zapojili i rodiče a společně s dětmi
vytvořili nádherné výrobky.

DEN RODINY
V pestrém programu oslavy Dne rodiny, kterou
děláme každoročně v květnu a ve spolupráci
s místními složkami, si vybral každý to své. Dětmi
počínaje, přes teenagery, až po seniory. Kromě
pohádky, kde se nám představil Koblížek, jsme
potleskem
ocenili vystoupení školního sboru,
harmonikářek i malých tanečnic. Poseděli jsme si
a zazpívali s místní country kapelou a poprvé v naší
obci jsme uvítali i mladou nadějnou kapelu s názvem
Metamorfóza. Tu si můžete poslechnout i na
sportovních slavnostech.
Po celou dobu děti vyráběly výrobky v tvořivých
dílnách či dováděly na skákacím hradu, který nám
zapůjčil pan Martin Válek ze společnosti KIKA.

Občerstvení zajistili místní sportovci a tak nechybělo
ani pivo či domácí buchty.
Jsme rádi, že nás podporujete a těšíme se na další
spolupráci na obecních akcích. Zveme Vás na
FESTIVAL KULTURY A HLUČÍNSKÝCH ŘEMESEL, kde
vystoupí i naše soubory – country kapela a taneční
soubor Vřes a na obecní slavnost UKONČENÍ
PRÁZDNIN ANEB VŘESINA SE BAVÍ, která se uskuteční
v sobotu 25. srpna v centru obce.
Za kulturní komisi zapsala Jana Šandalová

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás seznámit s činností našeho TJ za
první pololetí 2018. Poprvé jsme se sešli
v poslední lednovou sobotu na brigádě, na ořez
stromů v areálu TJ. Na první únorový pátek jsme
pořádali náš ples TJ. V sobotu byla jako už
tradičně valná hromada. Z důvodu oteplení jsme
další brigády na ořez stromů pořádali až v sobotu
24. února, kdy nám pěkně přimrzlo. Další brigáda
se konala 3. března, kdy jsme dokončili celkovou
úpravu stromů. Jarní sezóna měla začít 24. března
zápasem v Oticích, ale zápas se nekonal z důvodu
zimních klimatických podmínek. V pátek
30. března se konala brigáda, kdy jsme provedli

jarní úklid a připravili jsme hrací plochu a zázemí
k prvnímu domácímu zápasu. V sobotu 31. 3.
náš čekal první domácí zápas s Kobeřickou
rezervou. První jarní match domácí příznivce
nepotěšil, neboť naši hráči prohráli 1:4. První
dubnovou sobotu se do jarní sezóny, měli zapojit
naši dorostenci, jelikož soupeř Dolní Benešov B
se nedostavil, tak si alespoň zatrénovali. Naši
muži odjížděli do Hlavnice a zvítězili 1:3, a tím si
mírně udobřili vřesinské fanoušky. Ve středu
11. dubna odehrál náš dorost dvakrát odložený
zápas z podzimu v Píšti, kde porazil svého
soupeře 1:5. V sobotu 14. dubna vyjížděli naši
dorostenci
do
Slavkova,
kde
prohráli
18
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po vyrovnaném boji 1:0. Naši muži odehráli toto
kolo v netradičním čase v neděli v 10 hodin
dopoledne v Dolních Životicích a zvítězili 0:3.
V sobotu 21. dubna jsme prožili podruhé domácí
zklamání, kdy nás soupeř ze Stěbořic porazil 0:2.
Naši dorostenci vyšli také bodově naprázdno, kdy
prohráli s Vávrovicemi 3:6. Další sobotu naši
muži hostovali v Březové, kde remízovali 1:1.
Na prvního máje hrál náš dorost odložený zápas
ze soboty 0:3.
Naši
muži
v tomto termínu
domluvili
na
odložený zápas
prvního herního
kola a vyrazili do
Otic, kde místní
borce
deklasovali 0:6.
První květnovou
sobotu nás čekal
další domácí zápas, který byl opět domácím
prokletím, a prohráli jsme s Litultovicemi 3:6, náš
dorost prohrál 1:4 s Malými Hošticemi. 8. května
jsme provedli brigádu na údržbu hřiště, kdy se
sekalo, natíralo a provedli se další práce, aby se
měl areál k světu, všem kdo přiložil ruce k dílu,
velké díky. V sobotu 12. května nás čekal zápas
se Slavií Opava a naši muži konečně doma
vytěžili, alespoň bod za remízu 2:2, dorost měl
volno. V sobotu 19. května nás čekal nabitý
program, od rána jsme pořádali „Vřesinský
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pohárek“, což je turnaj v malé kopané. Letošního
ročníku se zúčastnilo 10 družstev. Po skončení
turnaje nás čekal zápas s lídrem okresního
přeboru, což je družstvo z Budišova, kdy naši
borci vyválčili remízu 1:1. Dorost odehrál
v neděli zápas s družstvem z Háje a prohrál 0:11.
V dalším kole 26. května naši muži zajížděli na
Štítinu, kde podlehli 4:3. Dorost prohrál
v Kylešovicích 3:1. První červnovou sobotu jsme
doma
přivítali
Hněvošice
a remízovali jen 4:4. Náš dorost hrál
s lídrem
tabulky
v Bolaticích
a prohrál 7:1. Druhý červnový
víkend nás čekal poslední domácí
zápas jarní sezóny, kdy náš mančaft
vyválčil
s dobře
hrajícími
Jakartovicemi remízu 1:1. Před
zápasem prohrál náš dorost v Píšti
1:5. K poslednímu zápasu odjížděli
do nedalekých Dobroslavic, kde
remízovali 2:2. Náš dorost ukončil
svůj poslední zápas sezóny remízou taky 2:2.
Předposlední červnový víkend nás čeká tradiční
Sportovní slavnost se sobotním turnajem „tří
konců“. Nakonec bych chtěl všem poděkovat ať
už výkonnému výboru, hráčům, všem členům TJ
i radě obce za práci a reprezentaci našeho TJ.
S pozdravem a přáním hodně zdraví a štěstí do
druhého pololetí 2018 předseda TJ
Mrkva Lubomír

19

Zpravodaj obce Vřesina

JARO/LÉTO 2018

20

Zpravodaj obce Vřesina
Vyhodnocení dotazníku ke Strategickému
plánu rozvoje obce Vřesina pro období 2018 –
2028.
V prvním čtvrtletí roku 2018 proběhlo v naší obci
dotazníkové šetření v souvislosti s tvorbou
Strategického plánu rozvoje obce Vřesina pro
období 2018 – 2028. Dotazník byl distribuován
společně se Zpravodajem 12/2017 a dále bylo
možné
vyplnit
dotazník
elektronicky
na webových stránkách obce. Chtěli jsme zjistit,
jaké názory mají občané na kvalitu života v obci
a na její další rozvoj. Bohužel se podařilo získat
zpět jen 30 dotazníků. Je s podivem, že k rozvoji
obce se chtělo vyjádřit jen cca 2 % obyvatel.
Přesto, že na otázky dotazníku odpovědělo
poměrně málo obyvatel, jde však o zajímavý
pohled na úroveň života v naší obci.

Při hodnocení úrovně kvality života jsou občané
nejvíce spokojení s polohou obce, bydlením
uprostřed přírody a množstvím zeleně. Rovněž
jsou spokojeni v oblasti sportovního vyžití
a s hřišti. Kladně je obec hodnocena za kulturní
akce a za čistotu a klid.
Největší spokojenost při hodnocení vybavenosti
obce v různých oblastech je v oblasti Odvoz
a likvidace odpadků, možnost třídění a Úprava
obecní zeleně a veřejných prostranství, následuje
Bezpečnost v obci. Naopak nespokojenost vládne
oblasti Oprava a údržba silnic, místních
komunikací vč. chodníků a cyklostezek,
převažuje i v oblastech Dostupnost zdravotní
péče, sociálních služeb, péče o seniory a Nabídka
služeb pro obyvatele a návštěvníky obce.
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Na dotaz, jaké služby v obci chybí a co je
vnímáno jako hlavní problém, příp. kde je
potenciál pro zlepšení, se nejčastěji objevuje
oblast sociálních služeb a zdravotnictví.
Občanům chybí služby typu dům pro seniory,
lékař, apod. S vyšší frekvencí se vyskytují
problémy v oblasti komunikací a silniční
infrastruktury - chybějící chodníky, špatný stav
komunikací apod. Dále občané zmiňují problémy
se znečištěným ovzduším z lokálních topenišť
a auta parkující na veřejných komunikacích.
Občanům rovněž chybí služby v oblasti
stravování – restaurace, kavárna, cukrárna...
V neposlední řadě se je zmiňována potřeba
vyřešit lokalitu chátrajícího koupaliště a také by
občané přivítali více hřišť a sportovišť,
zaměřených i na větší děti a mládež, a také
s možností
celoročního
využití.
Výstupy z dotazníkového
šetření budou spolu s expertní
analýzou obce a výstupy
zjednání pracovních skupin
podkladem pro zpracování návrhové části
strategického plánu, což je v podstatě seznam
záměrů a projektů. Současně je jim přisouzen
různý stupeň priority realizace, stanovený dle
vícero faktorů - dle naléhavosti, projekční
připravenosti, disponibilních finančních zdrojů
apod. Aktuálně pracovní skupina pro strategický
plán návrhovou část strategického plánu
připomínkuje a upravuje, finální verze bude ve
druhé polovině roku předložena zastupitelstvu
obce ke schválení.
Projekt „Strategickým řízením k dalšímu rozvoji
obce Vřesina“ je spolufinancován Evropskou unií
prostřednictvím z Operačního programu
Zaměstnanost.

Dva přátelé se setkají před nákupním centrem a jeden z nich má nádherné krokodýlí boty. „Kde jsi je
prosím tě sehnal?“ „Ale byl jsem s manželkou na dovolené v Africe. Jeli jsme tam na safari, na kterém
jsem si toho krokodýla zastřelil. A musím říct, že to byla krásná dovolená, také bys mohl jet.“ Za měsíc
se přátelé setkají znova, ale první z nich má stále své staré boty. „Co se stalo? Myslel jsem, že jsi jel
také do Afriky.“ „Ale jo, za šílené peníze jsme si koupili zájezd, za nekřesťanské peníze pak průvodce
a pušku. Po týdnu únavného hledání krokodýla jsme ho našli. Já jsem ho zastřelil a z posledních sil ho
vytáhl na břeh, no a představ si, on byl bosý.“
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Vážení farníci, milí spoluobčané,
již v loňském roce jsme na koncertě slibovali,
že se pustíme do opravy našich vřesinských
varhan.
Správný
čas
konečně
nastal
a 2. 5. 2018 přijeli
pracovníci firmy
Stoniš a Drastík
a odvezli si některé
části našich varhan.
Provedli demontáž
starého
motoru,
který byl nahrazen
úspornějším
a tišším typem, dále
vyjmuli celé těleso
měchu, ve kterém
byla díra a během měsíce května pracovali na jeho
překožení a výměně některých poškozených částí.
V pátek 15. 6. 2018 byl rekonstruovaný měch
namontován zpět, byla smontována nová tlumící
skříň a provedeny ještě drobné úpravy
vzduchového vedení. Tím byly varhany uvedeny
do provozu a ukončena první etapa rekonstrukce.
Tato část opravy stála 101 000 Kč.
Jelikož je varhanářská firma velmi vytížena, bylo
dohodnuto, že druhá etapa opravy bude

provedena v polovině roku 2019. Ta bude
náročnější v počtu provedených prací, ale také
finančně. Dobrou zprávou je, že finance
na zaplacení první i druhé etapy již máme
k dispozici.

Historické okénko
Historie Vřesiny aneb, kde se vzala naše obec
Díl druhý: Hledání majitele
Obdobím těsně po vzniku Vřesiny se, do jisté
míry, nese duch Přemyslovců, a tedy i duch
rodiny královské. Jak jsem řekl, můžeme to tak
vnímat jen do jisté míry a to proto, že se sice
jednalo o potomstvo krále, ale jelikož se Mikuláš
I. narodil králově služebné a ne královně samotné,
byl zbaven veškerých dědičných nároků. Jako
odškodné mu bylo tedy nabídnuto vzdálené území
v okolí Opavy, tedy území, ve kterém již rostla
osada Vřesina. Mikuláš II., syn Mikuláše I.,
přenechal toto území svým čtyřem synům, Janovi,
Mikuláši III., Václavovi a Přemkovi. Část tohoto
prostoru s centrem na vrchu Landek (do kterého
připadla i Vřesina) dostali pod svou správu bratři
Václav s Přemkem. Dva starší bratři pak nabyli
území polské části. Po Václavově smrti získal
celou českou stranu Přemek.
V následujícím období se můžeme setkat s jistými
historickými nepřesnostmi. Tímto obdobím

se zabývalo hned několik specialistů, kteří
se následně rozdělili na dvě skupiny. První
skupina tvrdí, že sám kníže Přemek věnoval
vřesinské území Janu z Pelhřimova, později
zvanému z Vřesiny. Druhá část historiků došla
k názoru, že vývoj naší obce připadl do rukou
pánům z Drahotuš a tehdejším pánům
z Benešova. Tyto rody byly původně jedním
drahotušským, ale právě tato část vrchnosti
se rozhodla uposlechnout výzvy krále a zvolit
si další život v málo osídleném pohraničí. V roce
1431
pak
náležela
k nově
vzniklému
Benešovskému panství i Vřesina.
Druhou část původní osady vlastnilo v průběhu
sta let mnoho rodů, které ať už kupovali, získávali
sňatkem, či dědili různé části obce. Rody mezi
sebou obchodovaly i s částmi obcí okolních, a tak
se několikrát měnil majitel Hlučína a přilehlých
oblastí. Roku 1610 získal toto území Jiří Fridrich
Donát z Velké Polomi, který ještě téhož roku
odkoupil od pánů z Drahotuš i druhou polovinu
Vřesiny. Tím roku 1610 vytvořil jednotnou obec

Mnohokrát děkuji za velmi výraznou pomoc
všem známým i neznámým dárcům.
A co jinak dělala schola Vřesina? Zpívali jsme při
mších, doprovodili jsme děti k 1. sv. přijímání
a nyní se připravujeme na letní měsíce, kdy nás
čeká několik svateb (nejen u nás, ale i za kopečky)
a budeme se opět podílet na přípravě dožínkové
slavnosti, na kterou Vás všechny srdečně zveme.
Za scholu Vřesina
Bohuslava Krupová
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s jedním statkem, která se zachovala až do
dnešních dnů.
Rod Donátů držel i po složitých, dědičných
vztazích prostor Vřesiny až do roku 1699, tedy
necelé jedno století. Roku 1699 získává moc nad
územím Jan Anton Meisinger z Grzymaly.
Ten však po dvou letech umírá a Vřesina je
neustále prodávána a kupována různými rody,
nebo i měšťany. Ocitla se tak v rukou opavského
měšťana Erdmanna Taubera z Tauberburku.
Následně byla prodána do rukou Karla Bernarda
Tluka a o pár let později byla připojena
k velkostatku Chuchelná. V té době ho spravovali
Lichnovští z Voštic.
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Tento starý hornoslezský rod datuje svůj vznik
až do 14. století, kdy Jan z Voštic získal sňatkem
obec Lichnov. Časem se jednalo o jednu
z nejvýznamnějších rodin na Opavsku. Patřily jim
především statky a zámky v Chuchelné a v Hradci
nad Moravicí. Roku 1760 pak Franz Leopold
Lichnovský koupil Vřesinu za 20 000 tolarů a tím
ji připojil k rodovému vlastnictví až do konce
druhé světové války. Samotný rod se stal pány
roku 1702 a o sedmdesát let později, tedy roku
1773, jim byl udělen knížecí titul.
Dle knihy Vřesina připravil
Martin Groh

Pro zábavu mladších i starších
V tajence najdete jméno člověka, který je s Vřesinou velmi úzce spjat. První tři občané, kteří na email:
zpravodaj.vresina@seznam.cz zašlou správné znění tajenky, získají malou odměnu.

Za bouřlivé plavby přes Atlantik spočívá turista zmoženě na lehátku. Přijde k němu steward a ptá se:
"Budete obědvat, pane, nebo mám oběd hodit rovnou přes palubu?"
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Znáte Vřesinu?
Pošlete nám na email: zpravodaj.vresina@seznam.cz Vaše fotografie z míst, kde jsme pořídili tyto fotky.
Pokud budou Vaše fotky ze správných míst, čeká na Vás drobná odměna.

Chcete i Vy přispět k bohatšímu obsahu
našeho zpravodaje?
Pokud ano, zašlete své příspěvky, nápady
a podněty na e-mail:
zpravodaj.vresina@seznam.cz.
Závěrem děkujeme všem spolupracovníkům,
pisatelům článků, fotografům, zkrátka všem,
kteří jsou takovou duší vřesinského
zpravodaje. A my všichni Vám přejeme
slunečné, klidné a spokojené prázdniny
strávené s rodinou kdekoli chcete. Na další
vydání se můžete těšit závěrem roku,
uzávěrka příštího čísla bude 15.12.2018.
Za redakční radu
Bohuslava Krupová
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