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Vážení spoluobčané,
dovolím si podělit se s Vámi o několik postřehů z letošního roku.
I v letošním roce směřovala snaha rady obce ke zkulturnění života v naší obci. Po
dokončené studii odkanalizování obce byl vypracován pasport místních komunikací,
kanalizace, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Byla snaha získat dotaci na pořízení
projektové dokumentace na odkanalizování. Protože jsme nesplnili podmínku, aby projektová
dokumentace byla v souladu s územním plánem, na dotaci jsme nedosáhli a ani se nepodařilo
vyjednat opačnou výjimku – že by vypracovaná projektová dokumentace byla podkladem
územního plánu. Co se týká samotného územního plánu, podařilo se projednat a schválit
návrh zadání (v červnu) a po připomínkování dotčenými orgány schválit zadání (v září).
V srpnu sice byla ukončena výzva k podání žádosti o dotaci na tvorbu územního plánu, avšak
nyní byla vyhlášena další výzva s přísnějšími podmínkami. Je velká naděje, že se nám podaří
dotaci (necelých 600 tis. Kč) získat v příštím roce a výsledkem bude nový aktualizovaný
územní plán.
V březnu jsme převedli Lesům ČR část lesních cest kolem Mechtilde Eiche a na Kozmice.
Lesy ČR pak zajistily jejich opravu a tak se již nemusíme obávat projít či projet na kole po
těchto cestách. Budova obecního úřadu jistě někomu nepřipadá výstavní. Od počátku se rada
snaží získat finanční podporu pro její dokončení. Bohužel naše 1. žádost o dotaci
z Regionálního Operačního Programu (ROP) nebyla úspěšná. Nevzdáváme to a podali jsme
upravenou žádost do další vyhlášené výzvy ROP. Do stejné výzvy jsme podali žádost o novou
tělocvičnu. Tento projekt by vyřešil jednak novou tělocvičnu (o rozměrech 40x20m),
rekonstrukci uvnitř školní budovy vč. zatepleného podkroví, a dále sociální zařízení a zázemí
tělocvičny. Tím by se podstatně ulehčilo mateřské škole, která by původní tělocvičnu mohla
využívat jen pro sebe. O obou dotacích (Multifunkční dům i Tělocvična) se má dle sdělení
Úřadu Regionální Rady rozhodovat v lednu 2010.
Z “menších“ dotací Moravskoslezského kraje nás potěšila ta na zvýšení dopravní
bezpečnosti – zklidnění dopravy v centru obce. Jak se bohužel ukazuje, neukázněností
„řidičů“ bychom potřebovali instalovat retardéry snad každých 50 m. Zklidnění dopravy před
školou má za následek zintenzivnění dopravy Za Školou. Dotazníkem jsme se snažili zapojit
k nalezení řešení tamní obyvatele (retardéry, slepá ulice, dopravní značka Průjezd zakázán).
Další řešení bude až po větší opravě cesty Ovocná.
Druhá z „menších“ dotací Moravskoslezského kraje byla na rekonstrukci sociálního
zařízení mateřské školy, kdy spolu s menšími stavebními úpravami se podařilo využít
vnitřních prostor mnohem účelněji. Sociální zařízení se podařilo připravit dle všech
hygienických norem pro 65 dětí. Vzhledem k nedostatečným prostorům pro herny a ložnice
nelze celkovou kapacitu mateřské školy zatím zvětšit bez velmi nákladných stavebních úprav.
Jednu variantu projektant vyčíslil na 4.4 mil. Kč při zvětšení kapacity o 5 dětí, druhou
„úspornější“ variantu (která by počítala s částečným záborem tělocvičny) vyčíslil na 3 mil. Kč
při zvětšení kapacity o 6 dětí. Obě varianty jsou nepřijatelné, situaci je však nutno řešit.
V letošním školním roce se hlásilo celkem 57 dětí, z toho 7 nebylo uspokojeno – poprvé
v novodobé historii. Z rozboru docházky však vyplývá, že průměrná návštěvnost dětí z 50
možných nepřekročila 35 dětí, tzn., že nejméně 15 míst není využito!!! V okolních obcích se
platí „školkovné“ (v Hlučíně 400,- Kč měsíčně, v soukromé školce v Bobrovníkách i 6.000,Kč měsíčně), u nás je to zdarma. Problém mají rodiče (maminky), kterým končí 3–letá
mateřská dovolená, nemají možnost hlídání dítěte třeba prarodičemi a ve školce se na jejich
dítě nedostalo. Tady je to o solidaritě těch maminek, které jsou doma třeba proto, že mají další
menší dítě – jsou na mateřské nebo nemají zaměstnání, ale místo ve školce neustoupí
potřebnějším. Přitom mají jistotu v tom, že předškolák se do školky vždy dostat musí.
Velkou letos dokončenou akcí bylo dobudování dětského hřiště naproti školy. Toto může
být právem považováno za chloubu Vřesiny, neboť podobně architektonicky řešené v okolí
nenajdeme. Na slavnostním otevření dětského hřiště v září byl znát velký „hlad“ až
nedočkavost po takovém zábavném místu sloužícímu k odpočinku. Jsem velmi potěšen, že
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ono slavnostní sobotní odpoledne se začalo spontánně přeměňovat v lidovou veselici. Do
Píštěckého odpustu to sice mělo daleko, ale kdo ví ….. I touto cestou děkujeme hlavnímu
sponzorovi ČEZ Distribuce i dalším místním sponzorům, kteří přispěli na otevření hřiště.
Nyní je na nás, jak dlouho nám bude dětské hřiště sloužit, na rodičích, aby vysvětlili svým
dětem, jak se na hřišti chovat. Buďme vnímaví a nebuďme lhostejní k nevhodnému chování
spoluobčanů, zejména pubertálního věku. To se netýká jen dopravního hřiště, ale společného i
soukromého majetku obecně. Pak by se nemělo stát, že právě zrekonstruovaná autobusová
zastávka je o půlnoci „vylepšena“ obsahem žaludku 14-ti leté školačky, které se neudělalo
volno. Je vánoční čas, proto raději o příjemnějších věcech. Tou je vzpomenuta autobusová
zastávka s osvětlením uvnitř. Už se nemusíme stydět za zrezivělou plechovou boudu a
můžeme se pochlubit třeba návštěvníkům z Ostravy důstojnou zastávkou. Na vybudování
alespoň provizorního přístřešku na nástupní zastávce Muglinovská jsme „tlačili“ i společně se
Sdružením obcí Hlučínska, leč marně. V dešti a větru čekající může potěšit, že za 5 až 15 let
bude (možná) v Přívoze jeden ze tří již dlouho navržených skvostných terminálů. Nepodařilo
se ani snížit vyčíslené ztráty a doplatek obce dopravci na dopravní obslužnost (autobusy).
V příštím roce bude obec doplácet na ztrátové autobusy stejně jako letos 158.565,- Kč.
Největší investiční akcí byla letos (a asi i v celé historii) rekonstrukce sportovního areálu.
Podrobněji je popsána na jiném místě ve zpravodaji. Kolaudace již proběhla, akce je
ukončena (s nedodělkem – nalepením penízkové gumy na chodbě), není však uzavřeno
financování, které dle schváleného harmonogramu bude ukončeno koncem dubna 2010.
Zatím jsme pouze stavební firmě uhradili 2 splátky (5.062.287,-Kč) z celkem 10.698.000,-Kč
za stavební práce – zbývá tedy příští rok ve 2 termínech zaplatit 5.635.713,-Kč. Z ROP jsme
zatím letos obdrželi dotaci 2.482.575,-Kč z celkem 8.842.866,-Kč – v příštím roce bychom
měli tedy dostat ještě 6.360.291,-Kč. ROP je pro obec naší velikosti zcela jednoznačně
největším zdrojem dotací z Evropských strukturálních fondů (ESF).
Po vytrvalém úsilí jsme letos v prosinci konečně obdrželi dotaci ze Státního fondu
životního prostředí (1.138.474,-Kč) na loni (o hlavních prázdninách) dokončenou akci Úspora
energií ZŠ Vřesina – tj. zateplení budovy a podkroví a výměna topení.
Po počátečních problémech Vám můžeme oznámit, že se podařilo zprovoznit pracoviště
CZECH POINT a tak můžete u nás na úřadě získat různé dokumenty (dle seznamu na jiném
místě zpravodaje) a nemusíte pro ně zajíždět třeba do Opavy (katastrální úřad). Pracoviště
CZECH POINTu bylo v záměru později (do zrekonstruovaného multifunkčního domu), ale
vzhledem k jedinečné možnosti dotačního příspěvku (téměř 74 tis. Kč) by byla škoda
nevyužít příležitost umocněnou povinností zprovoznit datové schránky a činnosti s tím
spojené.
Nedaří se odstranit některé nedostatky jako je volné pobíhání psů a odklízení jejich
výkalů. Přetrvává velký nešvar – topení neekologickými palivy či dokonce spalování plastů a
jiných látek vytvářejících nebezpečné toxické a karcinogenní látky. Obec v tomto směru nemá
účinné nástroje na potlačení těchto jevů (někteří novináři však klidně napíšou opak).
Přetrvává bezohledné chování některých řidičů, kteří si pletou místní komunikace se závodní
dráhou. Přetrvává bezohledné parkování na nevhodných místech. Při této příležitosti znovu
vyzývám řidiče k důslednému dodržování zákona 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na
pozemních komunikacích) zejména §25. Berte to jako varování zadarmo. Policie ČR bude
toto kontrolovat mnohem důsledněji (a asi ne zdarma). Dejme si předsevzetí, že budeme
ohleduplnější, vstřícnější vůči sousedům a ostatním spoluobčanům. Určitě se nám to vrátí.
Začátkem listopadu odešel z tohoto světa neočekávaně rychle otec Tadeáš. Většinu z nás
tím zarmoutil a zanechal nám smutek v duši. Jsem ale velmi rád, že jsme mohli začátkem
prosince přivítat nového duchovního pastýře otce Václava.
Děkuji všem spolkům a organizacím za práci zejména s mládeži a pro seniory.
Poděkování platí i pro neformální sdružení jako je Schola, která rozdává radost nám všem i
mimo naši obec (výborně nás reprezentovala na setkání mladé duchovní hudby v říjnu
v Bolaticích). Děkuji dobrovolnicím při úklidu kostela a jeho okolí. Výborně nás
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reprezentovaly členky klubů seniorů na různých setkáních a zejména na bohatě obsazeném
festivalu kultury Hlučínska v červenci v Hlučíně. Děkuji zpěvákům z řad seniorů za podíl na
vydání již 3. CD s písněmi v hlučínském nářečí. Děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu již vzpomenutého slavnostního otevření dětského hřiště a na zajištění předvánočních
trhů. Děkuji TJ za věnování se mládeži a stovky zdarma odpracovaných hodin kolem hřiště.
Díky hasičům za práci s mládeži a pro mládež. Děkuji Junákům, KRASu a všem ostatním za
činnost pro nás – spoluobčany. Velký dík patří vedení školy a školky za vynikající přístup
k výchově a vzdělání žáků i mimo osnovy ve volném čase. Děkuji kulturní komisi při radě
obce za organizování spousty vynikajících akcí. Děkuji všem sponzorům, živnostníkům i
firmám za přízeň a podporu nejen v uplynulém roce. Děkuji místostarostovi, radním,
zastupitelům, zaměstnancům obce a hlavně Vám spoluobčanům za celoroční spolupráci,
pomoci při údržbě hezkého vzhledu okolí svých domovů, za náměty a připomínky, které
obohacují život v obci.
Přeji Vám všem ničím nerušené prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového
roku. Přeji nám všem pevného zdraví, Božího požehnání, spokojenosti a mnoho elánu,
abychom měli více důvodů se na sebe usmívat.
.
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce

Přehled činnosti kulturní komise v roce 2009
Kulturní komise se i v tomto roce snažila nabídnout občanům kulturní program a
spolupracovat se sociálními odbory v Hlučíně v programu Komunitního plánování sociálních
služeb. Dotazník, který v obci proběhl, pomohl k vytvoření schématu aktuálních potřeb
obyvatel a je zahrnut do Komunitního plánování sociálních služeb obcí Hlučínska.
Dvě členky kulturní komise pracují v komisích souvisejících s Komunitním plánováním soc.
služeb v Hlučíně.
Snažily jsme se spolupracovat s ostatními složkami obce, s KD Hlučín a nadále s družební
Gminou Kornowac z Polska.
Nezapomněly jsme ani na naše jubilanty, kteří dovršili 80 a více let Navštívily jsme 37
občanů, z toho 9 mužů a 28 žen. Nejstarší občankou nadále zůstává p.Bečicová Klára, která
už letos oslavila i se svou sestrou-dvojčetem 95 let. Nejstarším občanem je nyní p. Krupa
Josef -88 let. Také jsme letos oslavily diamantovou svatbu manželů Štenckových. Kronika
jubilantů, která je nadále perfektně vedena naší členkou p.Juretzkovou, se všem oslavencům i
jejich rodinám velmi líbí.
Prosinec 2008 - Vítání občánků - 16 dětí ( 2 z roku 2007 a 14 z roku 2008)
Štěpánské koledování – 2. ročník
Leden 2009 - Večírek OÚ
Koncert studentů JAMU v chrámu sv.Viléma
Březen 2009 - Zájezd na výstavu TUTANCHAMÓN v Brně ve spolupráci s KD Hlučín
Zájezd na Josefovský košt vín-Bukovanský mlýn
Květen 2009 - Oslava Dne matek s Janou Schlossarkovou
Červen 2009 - Plánovaný zájezd do Westernového městečka byl pro nezájem zrušen
2009 - Otevření dětského hřiště s bohatým doprovodným programem
Září
Říjen
2009 - Vřesinsko-Hlučínská Šlápota – turistická akce
Listopad 2009 - Vítání občánků 2009 - 11 dětí ( 2 z roku 2008 a 9 z roku 2009)
Prosinec 2009 - Beseda s pracovníky sociálních odborů z Hlučína k problematice
k možnosti využití soc. prostředků a dávek pro naše potřebné občany
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I letos využívám této příležitosti a chci poděkovat radě obce, pracovníkům OÚ, ZŠ a MŠ,
sponzorům a všem hodným lidem, kteří nám byli v letošním roce ochotni pomoci ať už
finančně nebo svou radou a osobní pomocí. Velký dík patří všem členkám kulturní komise
p.Juretzkové, p.Kubenkové, p.Šremerové a p.Kratochvílové za nezištnou a obětavou práci po
celý tento rok.
Za kulturní komisi Vřesina Jana Teichmannová

Rada obce v roce 2009
Rada obce pracovala i v roce 2009 ve složení: starosta - Ing. Jaroslav Smolka,
místostarosta - Ing. Petr Rončka a členové rady Stanislav Boček, Pavel Keller a Karel Smolka
a ke svým jednáním se sešla 25 krát.
Na těchto jednáních rada obce postupně rozhodla mimo jiné o vytvoření Czech POINTu,
řešila anonymní podání stížnosti České inspekci životního prostředí na provádění terénních
úprav, několikrát schvalovala uzavření smluv na zřízení nových věcných břemen, schválila
cenový výměr č.2 k cenám za pravidelný svoz a zneškodňování tuhých komunálních odpadů,
schválila jednací řády a složení komisí pro výběrová řízení, pravidelně schvalovala úhrady
došlých faktur s částkami nad 5 000,-Kč, schválila vypracování pasportů místních
komunikací, kanalizace, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, dodavatele stavby na akci
„Rekonstrukce sportovního areálu, řešila požadavky na zpracování projektové dokumentace
k úpravě areálu Dařanec, schválila dodavatele k vypracování podkladů k evidenci odběru a
vypouštění vod, provozní a majetkové evidence kanalizační stoky, schválila podání žádostí o
dotaci na akci „Zvýšení bezpečnosti u ZŠaMŠ a pořízení dopravního značení, schválila
podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ“, projednala Zprávu o
stavu veřejného pořádku od Policie ČR, schválila zpracování historie obce, schválila podání
žádosti o dotaci na pořízení Czech POINTu, projednávala stav a zajištění dopravní
obslužnosti, projednala nespokojenost jednotlivců k cenovému výměru č. 2, projednala
výsledky kontroly ČIŽP a rozhodla o podání námitky, vzala na vědomí rozhodnutí Regionální
rady k neschválení dotace na akci „Multifunkční dům“, schválila uzavření smlouvy o zajištění
dopravní obslužnosti, schválila vyzvat město Ostrava k zajištění důstojné nástupní stanice
v Přívoze, projednávala výsledky prováděných přezkoumání hospodaření obce, projednávala
plnění, úpravy a návrhy rozpočtu obce, projednávala a schválila pořízení nového územního
plánu, schválila zadání výzev pro podání nabídek na vypracování žádostí o dotaci na akce
„Multifunkční dům“ a „Přístavba tělocvičny“, schválila vytvoření společensky účelného
pracovního místa na veřejně prospěšné práce, projednala studii odkanalizování obce, schválila
služební cestu starosty, projednala podmínky pro zřízení technického dvora, zabývala se
problematikou zvýšení kapacity MŠ, schválila přijetí dotace na akci „Rekonstrukce soc.
zařízení MŠ“ a dotace od MSK na akci „Zvýšení bezpečnosti u objektu ZŠ a dopravní značení
v obci“, schválila uhrazení pokuty od CIŽP ve výši 7.000,-Kč, schválila uzavřít smlouvu na
realizaci „Vypracování územního plánu Vřesina“, schválila mimořádnou odměnu ředitelce
ZŠ, schválila pořízení nové pobočkové ústředny, schválila záměr prodat část pozemku pod
terasou restaurace Vojáček, vzala na vědomí stanovisko MV odbor dozoru na podání
p.Kotuly, schválila dodavatele stavby dětského hřiště, schválila přijetí daru od ČEZ
Distribuce ve výši 900 tis. Kč na stavbu dětského hřiště, schválila odměny 7 členům jednotky
SDH za pomoc při odstraňování následků povodní, schválila dodavatele k opravě autobusové
zastávky, schválila stavbu vodovodního vrtu na parc. č. 722 pro obec Závada, schválila
zvýšení pojistné hodnoty majetku pro živelní pojištění a škod způsobených vandalismem,
schválila poskytnutí mimořádné dotace římskokatolické církvi, vzala na vědomí stížnost
p.Matuly a p. Štencka, schválila dodatek č.1 ke SoD se společností Fichna-Hudeczek a.s. na
akci „Rekonstrukce sportovního areálu“, schválila dohodu o odhrnování sněhu, řešila
dopravní situaci ul. Za Školou, schválila poskytnutí daru na vydání CD vřesinské scholy,
schválila záměr prodeje části pozemku u restaurace Vojáček, schválila vydání Zpravodaje,
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Všechna jednání rady byla vedena se snahou a cílem zlepšit informovanost, průkaznost a
v neposlední řadě vzhled obce.
Závěrem mi dovolte poděkovat starostovi Ing. Jaroslavovi Smolkovi, všem členům rady a
zastupitelstva obce, předsedkyni kulturní komise p. Janě Teichmannové, pracovnicím ZŠ a
MŠ, pracovníkům obecního úřadu, dobrovolným funkcionářům, trenérům a všem nezištným
dobrovolníkům ve Vřesině za práci, kterou v tomto roce pro obec vykonali.
V úplném závěru roku mi dovolte popřát Vám hezké a radostné prožití svátků vánočních,
do nového roku pevné zdraví, štěstí, lásky a mnoho úspěchů.
Ing. Petr Rončka

Informace k provedené rekonstrukci sportovního areálu
Předmětem rekonstrukce byla revitalizace sportovního areálu, který je v obci jediným
zázemím pro volnočasové sportovní aktivity (kromě tělocvičny při základní škole). Ten byl
vybudován v 60. letech minulého století a v minulé době vzhledem k zanedbanému stavu
nevyhovoval aktuálním potřebám, zejména kapacitním.
Cílovými skupinami projektu jsou především organizovaní členové Tělovýchovné jednoty
Vřesina, která má areál v nájmu (má celkem 7 sportovních oddílů). Záměrem obce je, aby
areál poskytoval lepší možnosti v oblasti volnočasových aktivit a využívaly ho i jiné aktivní
organizace a lidé obce.
Ve Vřesině dochází k nárůstu obyvatel, zejména na základě nové výstavby. Tím ovšem
také narůstá potřeba zlepšení služeb a infrastruktury, a proto věřím, že tento nově
rekonstruovaný sportovní areál bude sloužit účelně široké a nejen sportovní veřejnosti.
V červnu loňského roku rozhodl Výbor Regionální rady (dále RR) regionu soudržnosti
Moravskoslezsko usnesením č. 15/137 o tom, že obcí podána žádost o dotaci z prioritní osy
Rozvoj venkova, oblast podpory 10.4.1 rozvoj venkova, se zaměřením výzvy na školství a
volnočasové aktivity na akci „Rekonstrukce sportovního areálu Vřesina“ byla vybrána
k financování. Jedná se o poskytnutí účelové dotace na projekt realizovaný v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.
Součástí oznámení o schválení této žádosti byla doručena výzva RR k doplnění
požadovaných dokumentů a to stavebního povolení s nabytím právní moci a dalších
dokumentů, které byly nutné k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace rozpočtu Regionální
rady.
V listopadu r. 2008, současně s předložením vyžádaných dokumentů, byly zahájeny
přípravy k realizaci tohoto projektu. Radou obce byla vybrána společnost k zajištění
výběrového řízení na výběr dodavatele stavby. Výběrové řízení v souladu s metodickým
pokynem RR proběhlo od 19.12.2008 do 12.1.2009.
Smlouva o poskytnutí dotace s předpokládanými celkovými výdaji projektu ve výši
9 559.877,-Kč a minimální spoluúčastí obce ve výši 716.991,-Kč (7,5%) byla podepsána
hejtmanem Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslavem Palasem dne 20. ledna 2009.
Dotace podle této Smlouvy se poskytuje ve výši 92,5 % celkových způsobilých výdajů
projektu, maximálně však 8 842.886,22 Kč, ve 4 splátkách a v termínech podání žádostí o
platby 3.8. a 2.11. roku 2009, 1.2. a 3.5. roku 2010.
Výše finanční částky je určena i na další výdaje s projektem spojené a to na zajištění:
projektové dokumentace, výběrových řízení, nákladů na vypracování a podání žádosti o
dotaci aj.
Na 63. mimořádné schůzi 15. ledna letošního roku rada obce schválila uzavřít smlouvu o
dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu Vřesina“, s obchodní
společností Fichna-Hudeczek, se sídlem Píšť 535, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými ve výběrovém řízení. Společnost nabídla ekonomicky nejvýhodnější nabídku
podle 3 vyhlášených hodnotících kritérií (výše nabídkové ceny - 9 484 300,00 Kč, lhůta
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realizace - 35 týdnů a doba záruky za jakost díla - 60 měsíců). Smlouva o díla byla
s dodavatelem uzavřena 30. ledna.
Předmětem Smlouvy o dílo byla rekonstrukce stávajícího objektu šaten a sociálního
zázemí, jeho přístavba a nástavba, demolice hospodářské budovy, instalace osvětlení areálu,
zavlažování hrací plochy, oplocení areálu a zřízení zpevněných ploch.
Při realizaci stavby musel projektový tým ve spolupráci s dodavatelem, projektantem a
dalšími odborně způsobilými osobami operativně vyřešit některé nenadálé situace vyvolané
nepředvídatelnými okolnostmi při samotném postupu prací. Ty vedly k rozhodnutím o
změnách ve způsobu provedení realizace díla oproti schválené projektové dokumentaci.
Jednalo se např. o zesílení základů ze západní strany stávajícího objektu, provedení celkové
hydroizolace základů, vybourání nerovných a nesoudržných podlah 1.NP s absencí
hydroizolací a zřízení nové s kompletní skladbou podlah vč. hydroizolace, náhradu původní
části komínového tělesa za nový u rekonstruovaného objektu. Při pokračující výstavbě bylo
dále rozhodnuto o zvýšení standardu umělého osvětlení venkovních prostor hrací plochy a
kurtů, zvýšení standardů zařizovacích předmětů (toalety), navýšení počtu oken o 2 ks,
statickém zajištění krovu nástavby a zesílení vaznice terasy, zajištění vyšší bezpečnosti
instalací venkovních mříží do oken, zvýšení bezpečnosti změnou dlažby na protiskluzové
penízkové PVC v kabinách a schodišti, částečném rozšíření zpevněné plochy kolem objektu a
opravě stávající zpevněné plochy u objektu venkovního posezení. Všechny tyto změny vč.
finančního ohodnocení byly zahrnuty v dodatku uzavřené smlouvy. V tomto dodatku byl
rovněž dohodnut posunutý termín ukončení díla na 30.listopad 2009.
Celkové náklady na tuto rekonstrukci představují po provedených úpravách v projektové
dokumentaci a doplnění původního rozpočtu částku ve výši 10 698.000,-Kč.
V letošním roce obec uhradila dodavateli pouze část nákladů vyčíslených ve 2 dílčích
fakturách v celkové výši 5 062.287,-Kč a od RR obec obdržela část schválené dotace ve výši
2 482.575,-Kč. Zbývající náklady budou podle uzavřené smlouvy uhrazeny v roce 2010,
rovněž obec obdrží doplatek dotace až v příštím roce.
Veškeré kroky spojené s administrací projektu (vypracování monitorovacích hlášení,
žádostí o platby, změny v realizaci apod.) jsou striktně RR předepsány a jsou velmi náročné.
Kontroly podaných monitorovacích hlášení jsou ze strany RR zdlouhavé a po podání již
3.monitorovacího hlášení se žádosti o 1.platbu, (podanou 3.srpna) obec obdržela část dotace
až 12. října Doposud byly na RR podány 4 monitorovací hlášení se 2 žádostmi o platbu.
Na realizaci rekonstrukce se svými finančními prostředky a bezplatnou prací svých
aktivních členů podílela i místní Tělovýchovná jednota. TJ zajistila dodávku zásobníku vody
pro zavlažování, výstavbu krbových kamen v nové klubovně, částečnou regeneraci travnaté
plochy a podílela se na výstavbě oplocení areálu.
Závěrem Vám Vážení spoluobčané, přeji abyste si vánoční čas užili v klidu a pokoji se
svými nejbližšími a do nového roku 2010 Vám přeji mnoho štěstí, zdraví a pohody.
Ing. Petr Rončka
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Rekapitulace vybraných výdajů a získaných dotací v roce 2009
Náklady na investiční akce:
Projektová dokumentace- koupaliště
Rekonstrukce autobusové zastávky
Dopravní značení
Sociální zařízení MŠ
Dětské hřiště
Rekonstrukce sportovního areálu

605.035,-Kč
149.200,-Kč
471.079,-Kč
812.500,-Kč
1.519.166,-Kč
5.210.308,-Kč

Náklady na opravy:
Opravy komunikací
Opravy a udržování – kanalizace
Opravy a udržování,vodné,PHM – TJ, koupaliště
Opravy VO
Rozvaděče VO
Pasport-kanalizace,komunikace,rozbor odp.vod

143.664,-Kč
103.487,-Kč
101.070,-Kč
28.628,-Kč
47.350,-Kč
276.310,-Kč

Další výdaje:
Dopravní obslužnost
Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpadů OZO
Vzhled obce a veřej.zeleň-terén.úpravy,sečení
Vakcinace psů
Nákup traktorové sekačky
Příspěvek na dojíždějící žáky a stravné
Příspěvek (dotace) ZŠ

158.565,-Kč
165.760,-Kč
78.492,-Kč
653.063,-Kč
133.981,-Kč
8.050,-Kč
95.000,-Kč
340.402,-Kč
1.000.000,-Kč

Získané dotace v roce 2009:
Neinvestiční dotace ze SR – Czechpoint
Úřad práce
Neinvestiční dotace od kraje-SDH
Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ
Dopravní značení v obci,
Rekonstrukce spor.areálu, reg.rada (celk.8.842.886)
Úspora energie ZŠ
Dětské hřiště – dar
Dotace celkem:

73.816,-Kč
364.017,-Kč
40.500,-Kč
400.000,-Kč
350.000,-Kč
2.482.575,-Kč
1.138.474,-Kč
900.000,-Kč
5.749.382,-Kč
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ZŠ Vřesina ve školním roce 2009/2010
Ve šk. roce 2009/2010 navštěvuje naši školu 64 dětí. V 1. třídě je 11 žáků, ve 2. třídě
13 žáků, ve 3. třídě 15 žáků a ve 4. a 5. třídě celkem 25 žáků. Do ranní školní družiny je
přihlášeno 13 dětí, do odpolední družiny 39 dětí. Provoz školy je od 6,40 hod. do 16,30 hodin.
Jako nepovinný předmět se vyučuje náboženství, z 1. – 5. třídy se účastní této výuky 35 dětí.
Po vyučování mají žáci možnost pracovat podle svých zájmů ve školních kroužcích –
keramický, divadelní, hra na flétnu, florbal, country tance, hip hop, mažoretky.
Do celoročního plánu práce školy zařazujeme pro žáky mnoho zajímavých, zábavných
a výchovných akcí. Jsou to exkurze, návštěva divadel, výstav, pěvecké, recitační, výtvarné a
sportovní soutěže, besedy. Připravujeme žáky na různé soutěže meziškolní, okrskové, okresní
a máme radost z jejich úspěchů. U dětí jsou oblíbené projektové dny, kdy výuka probíhá
jiným způsobem než v běžných dnech podle rozvrhu hodin.
V říjnu to byl projektový den „Ve znamení stromů“. Žáci jednotlivých tříd během
dopoledne při různorodých činnostech – vyhledávání informací na internetu, v atlasech a
encyklopediích, pozorováním na vycházce v přírodě, vypracováním úkolů v pracovních
listech, plněním úkolů ve skupinkách a dalšími činnostmi, získávali znalosti z ochrany
přírody, významu zelených rostlin a hlavně stromů pro člověka, o pěstování dřevin, jejich
potřebách pro zdárný růst a další významné informace. Vyvrcholením tohoto dne bylo sázení
stromů před školou jednotlivými třídami. Každé třídě zůstává z tohoto dne trvalý úkol starat
se o svůj strom co nejlépe, aby rostl a zkrášloval prostor před školou.
V listopadu jsme se v projektovém dni nazvaném „Chraňme si své zdraví“ věnovali
zdravovědě. Žáci 1. – 5. třídy byli náhodně podle barvy lístečku rozděleni do čtyř družstev a
během dopoledne obešli čtyři stanoviště, kde plnili různé úkoly. Celá skupina musela
spolupracovat, rozdělit si úkoly, starší pomáhali mladším. Na prvním stanovišti získávali
odborným výkladem a praktickou ukázkou zdravotní sestry paní Jany Teichmannové
informace o umělém dýchání, stabilizované poloze, pomoci při krvácení, zlomeninách. Na
druhém stanovišti si každý žák prakticky vyzkoušel obvazovou techniku, ošetření poranění.
Na třetím stanovišti žáci nacvičovali telefonické přivolání pomoci zraněnému, hlášení
dopravní nehody, konzultování pomoci zraněnému s dispečerem. Na čtvrtém stanovišti se žáci
zabývali správným životním stylem, vybírali zdravé potraviny a nápoje, sestavovali jídelníček
podle potravinové pyramidy.
V prosinci budeme mít projektový den nazvaný „Od adventu do Vánoc“. Dvě
vyučovací hodiny připraví pro žáky program a úkoly třídní učitelky, další dvě hodiny budou
žáci pracovat pod vedením odborné pracovnice střediska ekologické výchovy VITA.
I na druhé pololetí školního roku plánujeme obohacení výuky několika dalšími
projektovými dny, které upevní učivo nebo obohatí žáky o znalosti, které nejsou v osnovách
výuky, ale pro praktický život jsou velmi důležité.
Mgr. Eliška Krátká, ředitelka ZŠ Vřesina
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Projekt na podporu environmentální výchovy
Ráda bych vás informovala o dalších akcích, které proběhly v rámci celoškolního projektu
zaměřeného na podporu environmentální výchovy. Průřezové téma „environmentální
výchova“ jsme rozvíjeli u našich žáků po celý školní rok 2008/2009 během vyučovacího
procesu i během odpoledních volitelných aktivit žáků. V rámci výuky jsme věnovali
pozornost tématům, které se vztahují k přírodě, životu na Zemi, člověku, úspoře energie,
odpovědnosti za čisté okolí školy, ochraně přírody. O aktivitách proběhlých během prvního
čtvrtletí jsem vás již informovala. Posléze následovaly další.
V prosinci proběhla na naší škole přednáška pana Mgr. Černíka, který žije ve Vřesině a
který žákům poutavě vyprávěl o Státní přírodní rezervaci Dařanec. Tato rezervace se
rozprostírá v lesích mezi Vřesinou a Píští a nacházejí se zde vzácné druhy rostlin. Děti si
uvědomily, v jak krásném životním prostředí vyrůstají a zcela jistě v nich byla posílena nejen
úcta k domovu, ale i k přírodě. Po přednášce následovala beseda se žáky na dané téma.
V lednu jsme na přednášku a besedu se žáky navázali tím, že jsme do této rezervace
podnikli vycházku. Využili jsme i materiálů, které jsme si objednali od Ekologického
sdružení Tereza. Napadl krásný čistý sníh, a tak jsme s dětmi zkoušeli i odlévat ze sádry stopy
lesní zvěře. Pro děti to byl veliký zážitek!
V únoru jsme navštívili Planetárium v Krásném Poli, kde jsme zhlédli výukový program.
Následně jsme vyhlásili literární a výtvarnou soutěž na téma „Jsme součástí vesmíru“.
V březnu jsme podnikli vycházku k prameni-studánce v místním lese. Vyčistili jsme ji a
připomenuli si, jak je důležitý zdroj vody pro lidstvo. Cestou zpět ke škole jsme čistili les od
odpadků.
V měsíci dubnu na naší škole proběhl u příležitosti svátku Dne Země odborný program,
který nám poskytla lektorka ze Střediska ekologické výchovy Vita. Tento program, kterého se
zúčastnili i žáci ze ZŠ Staré Hamry se nazýval „Popelnička“ (pro žáky 1. a 2. tříd) a „Co
skrývá popelnice“ (pro žáky 3., 4. a 5. tříd). I když jsme začali třídit odpad na naší škole již od
listopadu, byl tento program vhodným doplněním informací a také ujištěním, že děláme
správnou věc.
V květnu jsme podnikli exkursi do botanické zahrady Arboreta v Novém Dvoře. Prošli
jsme celý areál, sledovali názvy všelijakých druhů rostlin, ale nejvíce nás zaujal skleník
živých motýlů, kde jsme mohli přímo pozorovat vývoj motýla. Byl to pro všechny
neuvěřitelný zážitek!
V měsíci červnu jsme podnikli výlet do ZOO Ostrava, kde jsme věnovali 4 125,- Kč na
ohrožený druh pandu červenou. Tento druh si žáci sami zvolili formou ankety, která tomuto
výletu do ZOO předcházela. Musím připomenout, že se žáci do této soutěže „Sběru starého
papíru“ zapojili s opravdovou vervou. Během deseti měsíců nasbírali neuvěřitelných 6 000 kg
starého papíru a přitom věděli, že utržené peníze nejsou pro ně (např. na školní výlet nebo
školní pomůcky), ale pro jakýkoliv ohrožený živočišný druh. Jednotlivé třídy byly za své
celoroční úsilí odměněni i krásnými cenami v podobě stavebnic a karetních her.
V měsíci červnu byla naplánována ještě jedna akce. Jelikož nám ale počasí nepřálo,
proběhla až v září nového školního roku 2009/2010. Navštívili jsme Národní přírodní
památku Landek v Petřkovicích, kde jsme si prošli naučnou stezkou, která prochází tímto
chráněným územím a informuje návštěvníky o přírodních zajímavostech či historii osídlení a
dolování uhlí na Landeku. Na této stezce jsme zároveň absolvovali výukový program pod
názvem „Indiáni“. Vyzkoušeli jsme si různé aktivity v lese, týkající se života lidí úzce
spojených s přírodou. Tento program, který pro nás připravili lektoři Ekologického sdružení
Vita byl velice zajímavý a pomohl nám nahlédnout do života lidí v dávné minulosti.
Poslední akcí, která se vztahovala k celoročnímu školnímu projektu, byl ještě jeden
projektový den nazvaný „Ve znamení stromů“. Žáci vyhledávali a zpracovávali informace o
stromu určeném jejich třídě, plnili úkoly k danému tématu, vytvářeli plakáty, prezentovali ve
skupinách získané informace. V závěru tohoto projektového dopoledne jsme stromy
vysadili na školní zahradě. Žáci 1. a 2. třídy vysadili javor, žáci 3. třídy vysadili platan a žáci
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4.,5. třídy zasadili okrasnou třešeň. Věřím, že žáci díky této přímé zkušenosti v pracovní
aktivitě získali vyšší cit nejen k těmto stromkům, ale i k přírodě jako celku, která nás všechny
obklopuje a kterou je potřeba chránit a s láskou o ni pečovat.
Pokud mohu průběh realizace projektu na podporu EVVO u žáků zhodnotit, musím říct, že
se nám zcela jistě podařilo úspěšně začlenit toto průřezové téma do výukového programu a
následně úspěšně realizovat plánované akce. Žáci hravou formou vstřebávali užitečné
informace i praktické zkušenosti a hlavně dovednosti, které zcela nepochybně využijí ve svém
budoucím životě.
Za kolektiv pedagogických pracovníků
Mgr. Monika Hofrichterová
(koordinátor EVVO, ZŠ Vřesina u Hlučína).

Činnost KRASu v roce 2009
Sdružení rodičů KRAS ( Klub Rodičů A Sponzorů ) při ZŠ ve Vřesině mělo v tomto roce
14 členů s předsedkyní L.Michalíkovou, jednatelkou K.Jindrovou, pokladníkem
H.Obrusníkovou. Činnost KRASu v roce 2009:
Večírek rodičů, učitelů a přátel školy proběhl 14.února 2009, opět jsme zajistili teplou
večeři, hudbu, tombolu, do které přispívají rodiče i sponzoři.
Dětský maškarní karneval proběhl 22.února 2009 tentokrát v indiánském stylu.
Děti si zasoutěžily v maskách, byla zajímavá tombola i posezení v bufetu.
V březnu jsme ke Dni učitelů poděkovali našim pedagogům za jejich práci a obětavost a
předali kytičky za všechny rodiče.
K oslavám Dětského dne jsme zorganizovali 24.května 2009 na výletišti námořnické
odpoledne. Připravili jsme stanoviště s námořníky, piráty, nechyběl ani zlatý poklad, hudba a
občerstvení. Počasí bylo příjemné a všichni se bavili.
Jako bonus k dětskému dni jsme na 5.června 2009 na celé dopoledne dětem objednali před
školu skákací hrad.
Na konec školního roku jsme zakoupili knihy jako odměny pro šikovné děti a pro
odcházející žáky 5. tříd tradiční upomínkové keramické zvonečky, přispíváme také na nákup
školních pomůcek, knih, časopisů, na jízdné žáků na soutěže.
Poslední velkou akcí v tomto roce byly 5.prosince 2009 Vánoční trhy, které se
uskutečnily ve spolupráci s kulturní komisí obce. V tělocvičně a ostatních prostorách základní
školy si návštěvníci přiblížili atmosféru předvánočního času. K prohlédnutí i nákupu zde byly
výrobky dětí z jednotlivých tříd. Svým milým vystoupením všechny překvapili andílci
z mateřské školy. Ve třídě v přízemí školy předváděli své umění místní řemeslníci, ke
shlédnutí byly výrobky včelařů s ochutnávkou medoviny, výrobky šperkařky, práce
uměleckého řezbáře. Ti jediní z pozvaných odolali chřipce. Ve vedlejší třídě jsme připravili
pohoštění zdarma s vystoupením čertíků z dramatického kroužku ve škole.
Ve stáncích před školou jsme mohli obdivovat zručnost uměleckého kováře a zahřát se
svařeným vínem, punčem či si pochutnat na čerstvém pečivu a steaku. Snad můžeme říci, že v
každém, kdo přišel podpořit velkou snahu dětí a viděl jejich nadšení a radost, zůstane
vzpomínka na příjemné odpoledne.
Také letos jsme dětem připravili Mikulášskou nadílku. Do školy i školky zavítal
7.prosince 2009 Mikuláš s andělem a čertem a nezapomněl ani na dárečky.
V příštím roce 2010 pro Vás připravujeme tradiční akce, např. 5.2.2010 jsou rodiče i
ostatní příznivci zváni na Ples rodičů, 14.2.2010 bude Dětský maškarní ples, v dubnu
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předáme poháry na Turnaji ve vybíjené pro dětské týmy, v červnu nezapomeneme na Den
dětí.
Bez podpory a spolupráce všech, kdo nám jakkoli pomáhají a přispívají k obohacení
života našich dětí svými dobrými nápady, nevšední ochotou, obětavostí, štědrostí a vstřícností
by se žádná z těchto akcí nikdy neuskutečnila.
A proto mi dovolte, abych Vám všem upřímně poděkovala.
Ing. Karla Jindrová, jednatelka KRAS

JUNÁCI A ROK 2009
Družinové schůzky (od září 2009) a jejich vedení:
Úterý 16.00-18.00 hod
Brejlící (chlapci a děvčata 6-10 let)
vedení: Lucie Pašková, Kristína Bielasová, rádce:Pavel Borový
Středa 17.00-19.00 hod
Megapiškoti (chlapci a děvčata 11-15 let)
vedení: Eliška Komárková, David Pašek, rádci: Andrea Seidlerová a Ruda Křižák
Nepravidelně se scházejí a účastní se akcí pro starší roveři a rangers (chlapci a děvčata nad 15
let).
Další zajímavosti o nás najdete na našich internetových stránkách:
http://skautvresina.zaridi.to/index.htm
Tradiční akce
Nový rok jsme započali Tříkrálovou sbírkou, na které se v naší obci vybrala částka 36247,Kč. Zimní třídenní výprava byla opět v Mostech u Jablůnkova, kde jsme se věnovali zimním
radovánkám. Naši starší nelenili ani v červnu a mytím oken aut na čerpacích stanicích
podpořili akci Kapka 2009. Malou kapkou jsme také napomohli při pořádání Dětského dne,
kde jsme obstarali stanoviště s piráty. Život indiánů jsme si zakusili na letním junáckém
táboře u Kladerub a konec léta jsme završili dožínkovou slavností. V novém školním roce
jsme se těšili na nové tváře a tak jsme uskutečnili náborovou akci. Podzimní maškaráda se
nám vyvedla i přesto, že nedorazili přizvaní hosté z našeho střediska ve Staré Bělé. Na
podzim se naší noví rádcové zúčastnili zkoušek a zdravotnický kurz podstoupily Kristina
Bialasová a Markéta Seidlerová. Tento rok zakončíme roznášením Betlémského světýlka do
Vašich domovů a to na Štědrý den dopoledne.

Zvonečků radostné cinkání
slavnostně oznamuje:
Přichází zas doba vánoční,
čas míru a pokoje.

Všem lidem dobré vůle přejeme
požehnané Vánoční svátky
plné radosti a pohody.
Do nového roku pevné zdraví a štěstí.
Junácký oddíl ve Vřesině
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A co dělali a čím si zpříjemňovali život v tomto roce naši senioři, sdružení v
„Klubu seniorů“.
Tak jako v uplynulém období i letos jsme se pravidelně scházeli poslední pondělí v měsíci
v některém z našich restauračních zařízení – obvykle u p. Vojáčka, 2x na koupališti, nebo
v sále obecního úřadu. Těchto pravidelných setkání se účastnilo průměrně 50-60 našich členů.
Na programu bývá hodnocení toho co bylo (nějaká akce, zájezd, kultura) a příprava akcí,
plánovaných pro nejbližší dobu. Pak následuje volná zábava.
Ale abych byla konkrétní:
- 12. ledna bylo naše setkání slavnostní, konalo se v sále na obecním úřadě. Připili jsme si
a popřáli vše nejlepší v novém roce. Pak jsme se věnovali přípravě a zajištění plesu.
- Ples se uskutečnil 7. února.
- V březnu - účast na vystoupení „Eva a Vašek“ v KD Hlučín.
- Duben - hojně navštívena přednáška na téma alternativní způsoby léčby, spojená
s předváděním baňkování.
- Květen - zájezd do Polska, kde jsme navštívili květinové zahrady a arboretum
v Zakopaném-Koščelisku. Nádherná podívaná.
V tomto měsíci se rovněž uskutečnila oslava Dne matek s pohoštěním a kulturním
programem, který jsme si zajistili sami.
- Červen - jen pravidelné setkání, bez dalších aktivit.
- Červenec - 12.7.. - účast na Festivalu kultury Hlučínska, který se konal v Hlučíně na
náměstí. Naše členky (Hříbková, Stočková, Kufková) zde vystoupily se scénkou.
26.7. - jako každý rok se konal slavnostní oběd v sále na obecním úřadě.
Bylo zahájeno natáčení třetího písňového CD v Kobeřicích. Za Vřesinu se účastní 7
našich členů a to: Hříbková Brünhilda, Tkačíková Františka, Vilkusová Renata,
Kufková Charlotta, Kufka Augustin, Hluchník Alfréd a Stuchlík Bohumír. Při nácviku
písní nás obětavě doprovázela paní učitelka Šremerová.
- Srpen - 6.8. zájezd do Bolatic, kde jsme navštívili tamní skanzen (i s výkladem
průvodce) a kostel. Příjemně strávený dne jsme zakončili v restauraci „U pekaře“, kde
jsme měli objednaná grilovaná kolena. Všem moc chutnalo – natolik, že jsme se
rozhodli tuto akci ještě v tomto roce zopakovat.
- Září - 8.9. se uskutečnil jednodenní zájezd do Rožnova pod Radhoštěm. Rovněž
příjemná, vydařená akce.
Pokračovalo natáčení CD ve studiu v Kobeřicích.
- Říjen - 13.10. se v Kulturním domě v Hlučíně konala akce „Kluby klubům“. Zapojili
jsme se do kulturního programu předvedením tří scének. Předvedly je Hříbková,
Stočková, Kufková, Kubenková. Byly jsme úspěšné, vystoupení se líbilo.
- 17.10. jsme se pobavili na večírku.
- Listopad - vystoupily jsme se scénkami na slavnostním posezení seniorů v Darkovicích.
- Prosinec- na 12.12. je naplánován zájezd na vánoční trhy do Kravař, na zpáteční cestě
na grilovaná kolena do Bolatic.
15.12. se uskuteční křest třetího CD v Dolním Benešově, kterého se zúčastní naši
zpěváci
20.12. jsme zváni na benefici paní Jany Šlosárkové, která se uskuteční v sále KD
v Hlučíně, kde rovněž vystoupíme se scénkou.
Kromě výše uvedeného výčtu aktivit jsme se účastnily předvádění scének v Ludgeřovicích a
v Hlučíně-Vrablovci, rovněž na „pohodových večerech“ Jany Šlosárkové. Všude jsme byly
zvány a rády viděny. Taktéž se musím zmínit o účasti našich členek při pečení koláčů na
dožínky či u jiných příležitostí.
Takže co říci závěrem? Že jsme sice čím dál starší, ale stále aktivní.
Za klub seniorů:
Vřesina, prosinec 2009
Kufková Ch.
Hříbková B.
jednatelka
předsedkyně
Zpravodaj obce Vřesina
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Jednota Orel Vřesina
Tato jednota je již poslední složkou Orla na Hlučínsku a má 26 členů. Nejmladšímu členovi je
14 let a naopak nejstaršímu 84 let. I když se základna o dost členů snížila, pořád zůstává
jednota Orel Vřesina aktivní složkou.
Začátkem jara jsme uspořádali již tradiční závody na kolečkových bruslích, kterých se mohli
zúčastnit jak členové Orla tak nečlenové. Pro soutěžící byly připraveny hodnotné ceny. Vše
bylo sledováno regionální televizí, která byla na tyto závody pozvána. Všem soutěžícím se
závody líbily a přislíbili účast i v dalším ročníku.
Jednota Orel Vřesina se však zúčastňuje i různých akcí mimo své bydliště. Jsou to akce, které
pořádá jak ústředí, tak i župa P. Křižkovského, do které jednota Vřesina spadá.
Každoročně se setkáváme na pouti na sv. Hostýně, letos jsme navštívili i město Kroměříž, kde
probíhaly výroční oslavy a sice 100 let založení Orla.
Na podzim jsme uspořádali pro aktivní členy Orla zájezd na jižní Moravu, kde se všem
účastníkům velmi líbilo.
Jako každým rokem jsme také i letos uspořádali s místní farnosti v kostele sv. Viléma
mikulášskou nadílku, na které děti dostávaly bohaté balíčky.
Jak sami vidíte, tak je jednota Orla ve Vřesině celkem aktivní organizací a do budoucna
plánuje určitě více aktivity a to jak pro členy, tak i pro místní obyvatelé.

Za jednotu Orel Vřesina
Jiří Bečica
starosta

Včelaři v naší obci
Základní organizace Českého svazu včelařů ve Vřesině je pokračovatelem Českého
včelařského spolku, který byl založen místními občany dne 19.12.1932 a jeho prvním
předsedou se stal Bohumil Smolka. Schválení jeho registrace proběhlo na Zemském úřadě
v Brně v roce 1933. Ke konci roku 1933 čítala členská základna spolku 16 členů s počtem 82
včelstev. V průběhu roku 1934 se do spolku přihlásili včelaři z Bohuslavic, Darkoviček,
Píště a Závady a počet členů stoupl na 34.
V současné době má naše organizace 41 členů a je tvořena občany, kteří žijí nebo
chovají včely na území obcí Vřesina, Bělá, Bohuslavice , Píšť a Závada a obhospodařují
celkem 662 včelstev.
Včely mají v přírodě nezastupitelný význam především jako opylovači rostlin. Proto o
ně pečujeme tak, abychom snížili riziko všech chorob, které současný chov včelstev provází.
Jde především o roztoče Várroa destruktor a mor včelího plodu. Těmto chorobám
předcházíme dodržováním hygieny, pravidelným obměňováním včelího díla, vyřazováním
starých úlů a včasným léčením. Že tyto otázky bereme vážně dokazují výsledky rozborů včelí
měli, jejiž rozbor provádí každý rok zkušební laboratoř veterinární správy v Olomouci. Na
jaře letošního roku byly tyto výsledky velmi příznivé a my jsme mohli v průběhu roku
hospodařit se zdravými včelami. To nám však nestačí. Chceme mít taky včely mírné,
s dostatečným čistícím pudem, ale taky včely výkonné. Proto každý rok nakupujeme
inseminované včelí matky ze šlechtitelských chovů a jejich dcery pak dále rozchovaváme
pro vlastní potřebu.
V samotné Vřesině je v současné době registrováno 11 chovatelů s celkovým počtem
179 včelstev. Stejně jako jiné organizace i nás silně trápí stárnutí členské základny.
Nejmladšímu členovi chovajícímu včely na uzemí Vřesiny už je více než 45 let a 8 chovatelů
je starších 60-ti let. Proto máme maximální zájem získat do našich řad další občany,
především mladé lidi. Snažíme se prezentovat chov včel a včelí produkty na různých akcích
formou ukázky života včel ve skleněném úlu, promítáním DVD se včelařskou tématikou,
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prodejem různých včelích produktů, malováním perníků a ukázkami výroby svíček a figurek
ze včelího vosku.
Ve Vřesině jsme měli zastoupení na dětském dni, dožínkách, při otevírání dětského
hříště i při vánočních trzích, které proběhly první prosincovou sobotu ve škole. Zúčastnili
jsme se i dalších akcí v okolí naší obce. Přispěli jsme svým dílem k propagací včelařství na
krajské výstavě Včelaři na Landeku. Kladně byla hodnocena naše expozice při výstavě
perníků v Bohuslavicích a hlavně pak zapojení dětí při této akci.
Velkou zásluhu na propagací včelařství mezi občany mají především manželé Ottovi,
kteří se většiny akcí aktivně zúčastnili. Je mou milou povinnosti jim jménem naší organizace
za tuto obětavou práci poděkovat a vyjádřit přesvědčení, že v ní i nadále budou aktivně
pokračovat. Kdo jiný může lépe podat zasvěcený výklad o včelách, jejich životě i jejich
potřebě pro společnost, než zkušený včelař s letitou praxi, kterým právě přítel Otto určitě je.

Smolka Vilém
místopředseda ZO ČSV

Činnost chovatelů za rok 2009
Rok 2009 jsme zahájili výroční členskou schůzi v měsíci únoru, na které byla zhodnocena
činnost minulého roku a projednány úkoly na rok 2009. Jako každoročně tak i letos bylo
pravidelně prováděno očkování králíků proti moru a myxomatóze – toto nám zajišťuje MVDr.
Ostárek a pomáhá mu přítel Kufka Augustin. Zúčastnili jsme se několika výstav drobného
zvířectva - na výstavě v Píšti vystavoval burgundské červené králíky př. Kufka A., na okresní
výstavě v Hati vystavoval holuby (červené pštrosy) př. Ing. Kotula Josef. Za velmi zdařilé
možno považovat akce, které jsme organizovali ve spolupráci s místní mateřskou školou. Po
dohodě s paní učitelkou Šremerovou se vždy dohodl termín (muselo se zohlednit i počasí)
několika návštěv – konkrétně:
- u př. Sebraly se děti byly podívat na malé ovečky
- u př. Kufky Aug. si pohrály s malými štěňátky jezevčíka a mohly si pohladit a ponosit
malé králíčky
- u paní Heleny Stočkové se děti byly podívat na selátka, housátka a slepice
- u přítele ing. Kotuly viděly, jak to vypadá v holubníku, zblízka se podívaly na holuby
a mohly je dokonce samy vypustit do vzduchu.
Děti byly rovněž nadšené z vycházky do přírody, která se uskutečnila jednoho krásného
letního dne. Cílem vycházky byl myslivecký posed na okraji lesa za koupalištěm, od kterého
má klíče př. Kufka A. Za jeho asistence a za pomoci učitelek si děti postupně vylezly na
posed a dalekohledem pozorovaly okolní přírodu. Na závěr vycházky se šlo ke krmelci a
k zásypu, kam děti nasypaly krmení pro zvěř. A úplně na závěr př. Kufka dětem zatroubil na
borlici několik mysliveckých skladeb. Všechno co tento den prožily se jim velmi líbilo.
Dostaly slib, že až bude v zimě sníh, půjdou se podívat do lesa na stopy zvěře a nasypat
krmení do zásypu a krmelce.
Tyto „akce s dětmi“ jsme organizovali v průběhu roku – podle počasí a možností školky.
V průběhu roku jsme se zúčastnili tří schůzí, které svolal Okresní výbor svazu chovatelů
v Opavě.

Za MO chovatelů: Kufka Augustin
jednatel
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Vážení spoluobčané, dovolte mi abych Vás krátce seznámil s činností a výsledky
sportovních oddílů naší TJ za rok 2009.
Družstvo mužů startující v soutěži OS III. tř. sk. A se v ročníku 2008-2009 umístilo na
5. místě s 37 body a po podzimní části ročníků 2009-2010 jsou na místě 3. se 17 body, při
čemž na první místo ztrácejí 4 body.
Dorost, který hraje soutěž OP se umístil v minulém ročníku na 5. místě se 46 body a v
současném ročníku je na 11, respektive na předposledním místě s 8 body. Bohužel postihla
kluky rozsáhlá marodka a místy nám scházelo až 5 hráčů základní sestavy. Věříme, že jarní
část bude lepší a soutěž se nám podaří zachránit.
U obou dvou těchto kategorií se potýkáme s nedostatkem hráčů a ještě více je
zarážející, když vyřídíme přestup(hostování), investujeme finanční prostředky do těchto
transferů a pak se dozvíme, že hráč ztratil zájem hrát fotbal. Bohužel i toto se stává na okresní
úrovni fotbalu.
Naší žáčci prošli před letošní sezónou generační obměnou, které se projevila na
výkonnostech a tím i ve výsledcích. Zatímco v minulém ročníku obsadili 4. místo
v současnosti jsou na místě posledním. Noví hráči, kteří doplnili vzniklou mezeru, se sice
postupně zapracovávají do sestavy, ale fotbal je pro ně ještě velká neznámá. Do budoucna
však svítá naděje, že pokud se podaří kluky udržet u kopané, máme na čem stavět a výsledky
přijdou s věkem těchto malých fotbalistů.
Všem hráčům kopané, trenérům a lidem podílejících se na činnosti a provozu těchto
oddílů patří velké poděkování. Rok 2009 byl pro ně velmi náročný a to z důvodů rekonstrukce
sportovního areálu. Všechny zápasy jsme v průběhu roku 2009 odehráli mimo Vřesinu. Muži
hráli své domácí zápasy v Darkovičkách, dorost v Haťi a žáci odehráli své zápasy na hříštích
soupeřů. Ztratili jsme v podstatě to základní pro fotbal a to dobré zázemí a podmínky. Museli
jsme vyjednat náhradní hřiště a oddíly FC Darkovičky a TJ Sokol Hať mají naše poděkování.
Ne všichni byli ochotní nám pomoci, například Závada, kde jsme chtěli hrát s dorostem a
žáky si kladla takové požadavky, které jsme nemohli akceptovat. Bez nadsázky se dá říci, že
fotbal v roce 2009 fungoval jen díky vedoucím, trenérům a hráčům jednotlivých oddílů.
Volejbalový oddíl v letošním roce ukončil soutěž OP smíšených družstev, kde jsme
obsadili 4. místo. Soutěžní rok 2009-2010 bohužel nebyl obnoven z důvodů malého počtu
družstev (2 družstva se přihlásila do Ostravské soutěže).
První květnovou sobotu jsme zahájili letní sezonu místním volejbalovým turnajem. Letošní
9.ročník „Volejbalová Vřesina“ se uskutečnil tradičně v srpnu a ukončení sezóny proběhlo
poslední sobotu v září opět místním turnajem. V průběhu roku jsme sehráli 6 turnajů pořádané
okolními obcemi.
Po domluvě s kulturní komisí a radou obce jsme se aktivně podíleli na akcích, které se
pořádaly pod záštitou obce a školy. Jednalo se o slavnostní otevření dětského hřiště a tradiční
vánoční trhy, kde jsme měli na starost stánek s občerstvením. Konec roku končíme turnajem
smíšených družstev v tělocvičně místní školy.
I když jsme v letošním roce postrádali náš areál, aktivita při pořádaní kulturních a
sportovních akcí neklesla. Mimo akce volejbalového oddílu jsme začátkem roku pořádali
sportovní ples a na to navazovala valná hromada TJ Vřesina, kde jsme seznámili své členy
s výsledky oddílu. V únoru jsme pořádali halový turnaj kopané ve sportovní hale Hlučín.
Koncem března jsme zorganizovali 3 denní soustředění hráčů na UMT v Novém Jičíně.
Obecní turnaj v kopané jsme nahradili pořádáním sportovních her v areálu koupaliště a i přes
nepřízeň počasí měla tato akce ohlas. Koncem prázdnin si naší mladící vyzkoušeli pořádat
akci samostatně s názvem „White night party“ a chtějí v tomto pokračovat,což jen vítáme.
Určitě jste v průběhu roku pozorovali změnu, která se prováděla na hřišti. Rekonstrukce
sportovního areálu je hotová a my se těšíme na jarní část sezóny, kdy už budeme hrát fotbal
na domácím hřišti. Osobně jsem měl možnost podílet se na tomto projektu a úzce
spolupracovat jak s obcí, tak s firmou, která prováděla stavební práce. Na změnách, které se
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prováděly jsme se podíleli aktivně jak prací, tak finančním pokrytím nákladů při úpravách.
Největší položkou, do které TJ Vřesina investovala bylo umělé zavlažování travnaté
plochy(nádrž na vodu), revitalizace neboli obnova trávníků a oplocení areálu. Celková oprava
oplocení doznala změn u výměny pletiva a podél potoku místo pletiva budeme instalovat
ochranné sítě do výšky 4m. Zvětšili jsme zábranu před budovou na 32m délky a 6,5 m výšky.
Na kurtech bude kompletně nové oplocení v kombinací pletiva a ochranné sítě. Vše jsme
řešili formou bezplatných brigád. Odpracovali jsme x desítek hodin a tuto práci si vyčíslit
netroufám.
Mohu jen poděkovat a tentokrát si dovolím jmenovitě týmu, který řídil přestavbu
sportovního areálu a to Ing. Petru Rončkovi jakož to zástupci obce, Milanu Endrovi co by
stavbyvedoucímu a Marku Fichnovi za zhotovitele. Dále patří poděkování lidem, kteří nejvíce
odpracovali brigádnických hodin: Karel Cigán, Mirek Willaszchek, Miloš Chvěja, Vojtěch
Kocián, Ondra Kocián, Jakub Lampart, Jan Lampart, Pavel Keller, a dalším,nerad bych na
někoho zapomněl.
Poděkování patří též všem sponzorům, obci Vřesina za podporu a lidem zajišťující
činnost tělovýchovné jednoty. Rok 2009 byl pro nás nejnáročnější, jak z hlediska sportovního,
organizačního, tak finančního. Čeká nás ještě spousta práce a já pevně věřím, že rok 2010
bude úspěšný. TJ Vřesina přeje všem občanům krásné prožití vánočních svátků, štěstí, zdraví
a spokojenost v roce 2010.
Jiří Lampart-předseda TJ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VŘESINĚ
Dovolte mi přiblížit Vám činnost Sboru dobrovolných hasičů ve Vřesině na rok 2009.
Aktivita našich dospělých členů nebyla proti minulým létům nijak oslnivá. V lednu jsme
uspořádali ples – opět maškarní s kladným ohlasem. Zasahovali jsme u požáru komína Na
Chabovci. Poslední duben patří už tradičně stavění máje i tentokrát s Vaší velkou účastí.
3. května jsme společně oslavili sv. Floriána s nedělním obědem. V květnu jsme se zúčastnili
I. kola v požárním sportu v Dobroslavicích. Kácení máje pro nepřízeň počasí nebylo – máj
nám i tak pokácel nějaký hrdina mnohem dříve. Po ničivých záplavách na Novojičínsku se
naše jednotka podílela na odstraňování následků. O prázdninách jsme se plánovaně nesešli,
ale zejména MH navštívili hasičskou olympiádu na stadionu ve Vítkovicích. 4. září byla moc
hezká ukázka pro školu a školku, kdy se přijeli pochlubit hasiči z Dolního Benešova, týden na
to jsme zajistili stánek s občerstvením při slavnostním otevírání dětského hřiště. V říjnu jsme
vyzkoušeli čerpací techniku v Hlučíně. To byl velmi stručný přehled toho, co se událo od
loňské VVH. Činnosti dospělých hasičů by mohla být mnohem bohatší. Důležité je, že při
zásazích se vždy sešel včas dostatečný až nadbytečný počet hasičů
I ta nejpřísnější měřítka snese činnosti mladých hasičů. Na počátku roku 2009 bylo
registrováno 28 mladých hasičů. V průběhu roku se odhlásily dvě mladší žákyně a další dvě
mladší žákyně se přihlásily. Kolektiv je zapojen do celostátní soutěže mladých hasičů
PLAMEN. Máme jedno družstvo mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. Podařil se
přechod ze starších žáků do dorostu 4 našim členům a držme palce, aby vydrželi a aby se
jejich počet rozšířil. Na podzim jsme do okresní soutěže dorostu přihlásili 7mi-členné smíšené
družstvo dorostenců a dorostenek. Kolektiv MH vede Ing. Zdeňka Smolková, pomocná
vedoucí je Tereza Musilová. Instruktoři, kteří pomáhají vedoucím jsou Markéta Bražinová,
Marek Rončka a Josef Smolka. Občas vypomáhají jako instruktoři naši čerství dorostenci
Michal Gavel a Petra Fulnečková. Žáci se scházejí pravidelně každý pátek. Mladší žáci od 16
hodin, starší žáci a dorost od 17:15 hodin. Přes zimu se žáci a dorost scházejí v tělocvičně.
Kromě míčových, závodivých a kolektivních her děti v tělocvičně procvičují zapojování a
motání hadic, vážou uzly a připravují se k plnění odznaku Preventista. Od jara děti cvičí u
hasičské zbrojnice nebo na louce. Na podzim nacvičujeme na branný závod na výletišti.
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Celkem se v roce 2009 mladí hasiči sešli 82x. Z toho bylo 69 cvičení, 9 účastí na soutěžích, 3
výlety, 1 ukázka pro ZŠ a MŠ.
Žáci se v průběhu roku zúčastnili těchto soutěží: celostátní soutěže v kreslení PO očima
dětí, kdy se v lednu scházelo 8 mladších žáků mimo páteční cvičení v klubovně, kde kreslili
výkresy s požární tématikou. V únoru byla sportovní halová pohárová soutěž v Havířově - v
sobotu 28. února jsme ráno po páté hodině vyjeli autobusem ze Vřesiny, a pak vlakem dorazili
do Havířova do sportovní haly. Z celkového počtu 42 družstev starších žáků z Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska jsme se umístili na 30. místě. Soutěžilo se v uzlové štafetě (15.místo),
štafetě dvojic (33.místo) a štafetě 4x40m (36.místo). 4.dubna jsme se v Darkovicích zúčastnili
uzlovací soutěže. Mladší žáci se umístili na 1.místě před Darkovicemi, starší žáci se umístili
na 2.místě za Bobrovníkami. V uzlování dorostu se Marek Rončka umístil na 2.místě,
Markéta Bražinová na 3.místě a Josef Smolka na 4.místě. 25.dubna se naši starší žáci
zúčastnili v Kyjovicích soutěže ligy mládeže opavského okresu. Soutěžilo se v požárním
útoku a ve štafetě 4x60m. Umístili jsme se na celkovém 18.místě z 21 družstev. 1.května bylo
další kolo ligy mládeže opavského okresu v Bobrovníkách, kam se jedna část žáků dovezla
AVIÍ a druhou část žáků dovezli rodiče auty. Celkově se družstvo mladších žáků umístilo na
7. místě ze 7 a družstvo starších žáků se umístilo na 6. místě ze 14. Soutěžilo se v požárním
útoku (ml. 6., st. 7.), ve štafetě dvojic (ml. 5., st. 5.) a v uzlové štafetě (ml. 4., st. 4.). 8.května
byla jarní část oblastního kola soutěže Plamen v Hati. Po štafetě 4x60m (st.žáci 2.), štafetě
CTIF (st.žáci 2.) a po požárním útoku (st.žáci 1.)se sečetly body za celý ročník soutěže
PLAMEN 2008-2009, tzn. starším žákům se přičetlo 2. místo z podzimního branného závodu.
Tím se umístili celkově na 2.místě (za Bobrovníkami a před Darkovicemi)a nepostoupili do
okresního kola. Naši mladší žáci se zúčastnili podzimního kola v našem okrsku jako jediní a
tudíž se umístili na 1.místě. Jarního kola Plamene se kromě našeho družstva zúčastnili mladší
žáci z Darkovic a Dobroslavic. Naši mladší žáci jako jediní v kategorii ml. žáků absolvovali
všechny discipliny a umístili se celkem na 1.místě v oblasti (ve všech disciplinách byli 1.,
pouze ve štafetě CTIF byli 2.) a postoupili do okresní soutěže, která se konala
v Ludgeřovicích. Tady se soutěžilo v PÚ, štafetě dvojic, štafetě 4x60m a štafetě CTIF.
Celkově se v okresním kole naši mladší žáci umístili na 4.místě ze 7. V červnu jsme odeslali
výkresy do výtvarné soutěže pro děti a mládež „DÁVAJÍ ZA NÁS RUKU DO OHNĚ“. Tuto
soutěž vyhlásilo generální ředitelství HZS ČR, soutěže se zúčastnila mladší žákyně Renáta
Vilkusová. Koncem června se naši žáci zúčastnili mezinárodní pohárové soutěže v Hati, kde
se soutěžilo ve střelbě ze vzduchovky, v požárním útoku a ve štafetě dvojic. Vřesinští mladší
žáci se umístili na 2. místě ze 2 družstev a starší žáci na 2. místě z 5 družstev. Ve střelbě
jednotlivců naši mladší žáci zabodovali:na 1.místě se umístil Honza Křižák a Jarek Fulneček
na hezkém 3.místě. V říjnu byla v Darkovicích na hrázi podzimní část oblastního kola soutěže
PLAMEN 2009-2010, kde byla štafeta dvojic a branný závod. Discipliny na BZ jsou: střelba
ze vzduchovky, topografie, základy první pomoci, požární ochrana a překonání vodorovného
lana. Po součtu BZ a štafety dvojic se mladší žáci umístili na 1. místě a starší žáci na 2. místě.
Posledního října se naše smíšené dorostenecké družstvo zúčastnilo okresního podzimního
kola v Borové. Soutěžilo se zde v testech ze zdravovědy a požární ochrany (1.místo) a po
testech byl BZ (3.místo). Po součtu obou disciplin se naši umístili na 2.místě ze 3 smíšených
družstev. V listopadu jsme přijali pozvání na uzlovací soutěž do Neplachovic, kam jsme se
dopravili auty rodičů. Soutěžilo se v kategorii mladší a starší jednotlivci a družstva bez
rozdílu kategorií. V kategorii družstev se zúčastnilo 12 družstev: jedno naše družstvo se
umístilo na 5.místě a druhé družstvo bylo 12. Ve starších jednotlivcích se zúčastnilo 34 žáků.
Nejlépe se z našich umístila Tereza Bilíková na 18.místě. V mladších jednotlivcích se
zúčastnilo 30 žáků. Nejlépe se z našich umístila Eliška Michalíková na 13.místě.
Další aktivity MH: v březnu měli mladší žáci 2-denní soustředění v Bolaticích. Kromě
pink-pongového zápolení na ubytovně jsme sportovali v místní tělocvičně, kde jsme pozvali a
vyzvali k vybíjené mladé hasiče z Bolatic. Ti nás pak spolu s dospělými hasiči pozvali na
exkurzi bolatické hasičárny a na malé pohoštění. Pak jsme se vrátili na ubytovnu, kde za námi
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dorazila učitelka Bc. Jana Šandalová, která je metodička prevence sociálně patologických
jevů. Měla připravený výchovný program s kytarou, šlo o skupinovou práci s dětmi – ukázka
alternativ trávení volného času, zdravý životní styl, základy první pomoci atd. Významně
pomohla i Mgr. Markéta Dudová – zkušená učitelka. V červenci se konal v OstravěVítkovicích velký hasičský svátek – na týden se tu sjelo na hasičskou olympiádu CTIF 3.000
hasičů z 35 států světa. 23.července jsme s dětmi jeli na vítkovický stadion, kde probíhal
1.soutěžní den hasičské olympiády. Byl to velký zážitek pro děti i dospělé – vidět soutěžit
děti, dobrovolné hasiče i profesionální hasiče z tolika zemí světa včetně Japonska. V srpnu
jsme s dětmi jeli do Studénky a Albrechtiček. Ve Studénce jsme navštívili vagonářské
muzeum a v Albrechtičkách si děti zajezdily na motokárách na téměř kilometrové trati. V září
pomohli s ukázkou pro ZŠ a MŠ 3 dorostenci a 2 vedoucí. Počasí se moc nevydařilo, ale i tak
si děti mohly prohlédnout novou cisternu dobrovolných hasičů z Dolního Benešova. Na závěr
hasiči předvedli ukázku hašení pěnou, která sklidila velký úspěch. Na konec si děti si
zasoutěžily s hasičským nářadím. V pátek 4. prosince měli mladí hasiči rozdělování dárků od
Mikuláše a přišel i Mikuláš s andělem a 2 čerty.
Chtěl bych tímto poděkovat rodičům mladých hasičů, kteří se zúčastnili akcí mladých
hasičů a pomohli s odvozem dětí na soutěže. Dále bych poděkoval Tereze Musiolové. Děkuji
i dorostencům Markovi, Jožkovi, Markétě, Michalovi a Petře Fulnečkové, že se aktivně
zapojili jako instruktoři. A v neposlední řadě děkuji řidičům, kteří naše mladé hasiče vezli na
soutěže (Jaroslav Rončka, Josef Harasim, Martin Fulneček a Pavel Stuchlík).
V únoru se popáté chystáme s dětmi zúčastnit halové soutěže pro MH, která se koná
v Havířově. Tentokrát pojedeme poprvé s družstvem mladších žáků.
Pokud vyjde v březnu nebo dubnu čas – připravíme pro starší žáky a dorost soustředění
v Albrechtičkách. V dubnu a v květnu nás čekají hasičské soutěže. Tolik za mládež
Co čeká sborv příštím období?
Čeká nás již tradiční maškarní hasičský ples 16. ledna. V únoru bude VVH okrsku
26.2.2010 v Bobrovníkách, opět chceme stavět a kácet máj, v neděli 2. května máme
zamluvenou v 10oo mši svatou a zase ji spojíme se slavnostním obědem a posezením u kávy,
8.5.je celokresní svatofloriánské setkání hasičů tentokrát v Opavě,. V květnu bude I. kolo PS,
zatím nevíme kde, ale určitě se musíme zúčastnit.
Měli bychom pokročit s výrobou kladiny, materiál máme, auta by snesla také ne trochu,
ale hodně více péče. Jsem rád, že se část zásahové jednotky schází v pondělky v tělocvičně
alespoň od podzimu do jara. Byl bych rád, kdyby v ostatním období se scházeli na cvičném
hřišti nebo v garáži. Také bych přivítal větší vstřícnost při zajištění plánovaných akcí a
v neposlední řadě i při placení jednak členských příspěvků ale i ostatních záležitostí.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem za celoroční činnost, za zásahy, za bezplatné brigády
v garáži, za práci s mládeži, za vše dobré ve prospěch bližních. Také za účast na různých
školeních, akcích okolních sborů, výročích… Děkuji také všem sponzorům a příznivcům za
jejich podporu. Dík patří také rodinám členů.
Na letošní výroční valné hromadě byly volby nového výboru. Především děkuji
dosavadnímu výboru za 5 let činnosti. Novému výboru popřejme mnoho elánu, trpělivosti a
odhodlání pokračovat v tom, co před 86 léty začali rozvíjet naší předchůdci – zakladatelé.
Dovolte mi popřát Vám pokojné a klidné prožití předvánoční doby, šťastné a radostné
Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
Za Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině
Ing. Jaroslav Smolka
Starosta SDH
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INFORMACE PRO OBČANY
Vítání občánků
V neděli 15.11.2009 jsme v sále Obecního úřadu ve Vřesině přivítali od loňského vítání
11 narozených děti ( z toho bylo 9 dětí narozených letos a 2 děti narozené v prosinci 2008)
K 20.12. se v letošním roce v naší obci narodilo 13 dětí, zemřelo 19 lidí, přistěhovalo se 52
obyvatel a odstěhovalo 24 obyvatel. K 20.12.2009 má naše obec 1 423 obyvatel a 387 domů.
Úřední hodiny Obecního úřadu Vřesina se mění pouze ve středu 23.12.2009 a ve čtvrtek
31.12.2009, kdy provoz bude jako v pátek tj.od 8 – 12 hodin.
Provozní doba prodejny Jednoty Opava
úterý 22.12.2009
07:00 – 18:00
středa 23.12.2009
07:00 – 18:00
štědrý den 24.12.2009
07:00 – 10:00
1. svátek 25.12. 2009
zavřeno
2. svátek 26.12. 2009
zavřeno
neděle 27.12.2009
09:00 – 11:00
07:00 – 18:00
pondělí 28.12.2009
úterý 29.12.2009
07:00 – 18:00
středa 30.12.2009
07:00 – 18:00
čtvrtek 31.12.2009
07:00 – 11:30
pátek 1.1.2010
zavřeno
sobota 2.1.2010
07:00 – 11:30
neděle 3.1.2010
09:00 – 11:00
Provozní doba pošty
čtvrtek 31.12.2009

08:00 – 11:00

OZO oznamuje změny termínů svozu:
Pátek 25.12.2009 – jen popelnice s odvozem 1x7 dní
Sobota 2.1.2010 – všechny popelnice
Pátek 8.1.2010 také všechny popelnice (2 po sobě jdoucí liché týdny)

Přehled konání plesů – večírků v sále Obecního úřadu ve Vřesině
9.1.2010
16.1.2010
23.1.2010
29.1.2010
30.1.2010
6.2.2010
7.2.2010
12.2.2010
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Obecní ples
Maškarní ples Sboru dobrovolných hasičů Vřesina
Ples Mysliveckého sdružení BOR
Ples volejbalu
Ples KDU-ČSL Vřesina
Ples Klubu rodičů a sponzorů při ZŠ Vřesina
Ples Klubu seniorů Vřesina
Ples Tělovýchovné jednoty Vřesina
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Na obecním úřadě ve Vřesině je zřízeno pracoviště CZECH POINTu, kde si můžete vyřídit
níže popsané záležitosti. Ceník za výpisy z CZECH POINTu je dle zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích v platném znění – sazebník položka č. 3 d) - „Vydání ověřeného výstupu
z informačního systému veřejné správy“ .
Výpis z obchodního rejstříku:
100,- Kč/l. stránka, 50,- Kč/každá další stránka
Výpis z katastru nemovitostí:
100,- Kč/1. stránka, 50,- Kč/každá další stránka
Výpis z rejstříku trestů:
50,- Kč/výpis
Výpis bodového hodnocení osoby z centrál. registru řidičů:
100,- Kč/1.stránka, 50,- Kč/každá další stránka
Výpis ze živnostenského rejstříku:
100,- Kč/l.stránka, 50,- Kč/každá další stránka
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
100,- Kč/l.stránka, 50,- Kč/každá další stránka

Přehled bohoslužeb ve vánoční době v kostele svatého Viléma:

Štědrý den
Boží hod vánoční

24.12.2009
25.12.2009

Štěpán

26.12.2009

Neděle

27.12.2009

Silvestr
Nový rok

31.12.2009
01.01.2010

Zpravodaj obce Vřesina

24:00
08:00
10:00
08:00
10:00
14:30
08:00
10:00
16:00
08:00
10:00
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Zpravodaj obce Vřesina
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Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za dosavadní přízeň a podporu. Přejeme Vám
pohodové Vánoce v rodinném kruhu a do nového roku 2010 hojnost
štěstí, zdraví, lásky, Božího požehnání, mnoho úspěchů a naplnění
všech příznivých očekávání.
Rada obce

Přijďte si zazpívat koledy 2. vánoční svátek (v sobotu 26. prosince)
od 17 hodin na náves (ke Kamplu).

www.vresina-u-hlucina.cz
Zpravodaj obce Vřesina
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