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„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho a ani Vy.“
Vážení spoluobčané,
zase se přiblížil čas Vánoc, konec roku. Zkusme se poohlédnout za končícím rokem zpět. Hodnotit jistě
bude každý sám, stejná událost je pro někoho úspěšná a normální, jiný ji třeba vnímá méně pozitivně.
Všichni máme před sebou plány do budoucna, jasnější představy jsou ty osobní, zejména ty, které
můžeme ovlivnit. O plánech, vývoji a směřování obce rozhodují zastupitelé a rada. Bohužel velké věci
materiálního charakteru se však nedají dělat bez velkých peněz. Problém je v tom, že se nám přes
nesmírné úsilí nedostávají. Vcelku dobře víme o tom, co nás tíží a co bychom měli postavit: budova OÚ
s nástavbou z r. 2006 určitě nevyvolává dobrý dojem jak estetický, tak funkční. Podobně je to se stavem
komunikací, některých kanalizací, několik let nás tíží nedostatek míst v mateřské škole, chybí větší
tělocvična, upravit areál koupaliště … Všechny tyto velké akce znamenají mnohdy desítky milionů, které
v obecním rozpočtu nejsou. Určitě nemůžeme při (dnes moderním) škrtání vyloučit některé nutné výdaje.
Některé jiné výdaje se jeví jako nehospodárné, ale nemůžeme si dovolit je nerealizovat. Řeč je např.
o likvidaci odpadních vod pro školu, školku a obecní úřad. Toto drahé řešení formou nových septiků a
zemních biofiltrů je vynuceno administrativně. Přitom původní septiky pro školu a školku plnily svou
funkci dostatečně (podloženo rozbory odpadních vod z kanalizačních vyústí) od „nepaměti“, septik
(později žumpa) u OÚ plnil funkci od r. 1972. Přestože na jaře generálně opravíme komunikaci dolní
části ulice U Sadu (od studny po křižovatku s ulicí Ovocnou), nemůžeme ji nechat bez běžných oprav.
Na zmíněné velké akce hledáme zdroje z nejrůznějších dotačních titulů. Zatím nejúspěšnější jsme byli
z Regionálního operačního programu, kdy jsme v minulých létech po značném úsilí obdrželi (spíše
vybojovali a uhájili) téměř 9 mil. Kč na rekonstrukci sportovního areálu. Sportovci areál plně využívají,
svou osobní nezištnou pomocí hodnotu areálu ještě násobí. Ne ve prospěch jednotlivců, ale celých
kolektivů, zejména mládeže. A tak mě osobně vždy velmi zamrzí, když se setkám s názorem, proč Evropa
podporuje milióny korun výstavbu hospody, peníze by přeci měly být použity na něco potřebnějšího……
Dalším zdrojem je Operační Program Životního Prostředí (ze kterého jsme v r. 2008 realizovali zateplení
školy). V letošním roce jsme vysoutěžili a na jaře za podpory tohoto Operačního Programu Životního
Prostředí budeme realizovat „Obnovu zeleně“ – to je osázení stromky, keříky a jinou vhodnou zelení
celkem 10 lokalit, převážně v extravilánu. Z téhož programu se podařilo sehnat i druhou dotaci na Studii
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Vřesina, Hať a
Darkovice, kdy v nejbližší době vyhlásíme soutěž. Velice úspěšní jsme byli při získávání dotací ze
Státního Zemědělského Intervenčního Fondu prostřednictvím MAS – což je sdružení zemědělských
podnikatelů, neziskovek (Charita Hlučín) a veřejné správy. Po loni realizované a letos proplacené dotaci
na Revitalizaci hřbitova (chodník a zeleň na nové části) se letos podařilo vybudovat zejména oplocení
hřbitova a zpevněnou plochu pod názvem „Aby nás kury nevyhrabaly“. Akce již prošla kontrolou. Do 3
měsíců by nám měla být dotace proplacena. Ze stejného fondu budeme čerpat dotaci na již pořízený velký
stan a ozvučovací techniku (obojí bylo použito při ukončení prázdnin). Některé drobnější dotace (Úřad
práce, Moravskoslezský kraj pro hasiče) nebyl tak velký problém získat. Tím je ovšem pozitivní bilance
týkající se dotačních fondů vyčerpána. Programové období 2007-2013 sice nekončí, ovšem pro cca 250
obcí našeho typu (500 – 5 000 obyvatel) v kraji prakticky ano. Není velký problém spočítat, kolik
z původních asi 20 mld. Kč Evropských dotací „přiteklo“ vesnicím a kolikanásobek této částky pěti
největším městům Moravskoslezského kraje. A třeba kolik peněz bylo investováno z Regionálního
Operačního Programu do letiště hudebního skladatele Leoše Janáčka. Tento pocit křivdy je dále umocněn
dlouhodobou nespravedlností při rozdělování daní tzv. Rozpočtové Určení Daní. V rámci snahy sdružovat
malé obce do větších samosprávných celků je značně rozdílný daňový výnos na obyvatele Vřesiny a
Ostravy jak do letošního roku, tak od příštího roku i když byla snaha tento nepochopitelný rozdíl zmenšit.
Dosud na občana s trvalým pobytem ve Vřesině obec dostala 6,6 tis. Kč, od r. 2013 to bude 8,5 tis. Kč,
zatímco na občana Ostravy město obdrželo dosud 17,9 tis. Kč, od r. 2013 to bude „jen“ 14,9 tis. Kč.
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Ostravě je to málo, argumentuje tím, že „vesničané“ využívají jejich cesty, MHD, kulturní podniky … Už
nechtějí uznat, že ti samí vesničané na území Ostravy pracují, podnikají, vytvářejí zisky, vydělané peníze
utrácejí v ostravských obchodech … Těžko by si Ostrava mohla (při stejných příjmech na občana) dovolit
„řešení“ smogové situace tím, že MHD je „zdarma“. Zdarma pro koho? Většina našich občanů (která
MHD využívá) má dlouhodobou časovou jízdenku. To několikadenní „zadarmo“ stálo 24 mil. Kč, což
přestavuje téměř dva roční rozpočty Vřesiny.
Ne vše je o penězích. Úsměv nestojí nic, skutečné přátelství, veselá mysl a podobné „zboží“ se nedá
nahradit penězi. Vždy potěší, když se kdekoliv projeví velká solidarita, štědrost, když se sejdou lidé, kteří
se umí dobře pobavit, poveselit a přitom rozdávat radost a dobrou náladu, jako např. Tříkrálová sbírka,
turnaj 3 konců, festival kultury Hlučínska, ukončení prázdnin, adventní trhy, adventní a novoroční
koncert… Shrnul jsem přehled akcí jen velmi stručně, ale věnování většího prostoru každé z těchto velmi
vydařených akcí by znamenalo celovečerní čtení a neutuchající chválu. Letos se nám dostalo mimořádné
cti návštěvnou Mons. Václava Malého, světícího biskupa pražského u příležitosti biřmování, který
se dočasně stal světícím biskupem Prajzským. Nejen biřmovanci získali nezapomenutelný zážitek.
Bohužel, pořád přetrvávají některé nešváry, někdy jsou to drobnosti, ale pokud se nakupí, stanou se
nepříjemnými. Je asi zbytečně znovu apelovat na majitele aut, aby nenechávali odstavená auta na úzkých
ulicích, kdy zejména o žních a při zimní údržbě obtěžují ostatní. Je asi zbytečně apelovat, aby zejména při
smogových situacích nebyly spalovány nevhodné materiály. Dá se pochopit, že ne každý si může dovolit
topit plynem, elektřinou, krbovým dřevem. NEDÁ se ale pochopit spalování plastů apod. při vědomí,
že vytvářejí toxické (pro někoho i jedovaté) zplodiny, které ovšem dýchají sousedé a další okolí včetně
malých dětí na procházkách. Je asi zbytečné apelovat na majitele psů, aby si své miláčky hlídali a
případně po nich uklízeli. Také si uvědomme, že rodiče jsou zodpovědní za jednání a chování svých
potomků. A tak by měli mít přehled o tom, že používají bez kontroly „zábavní“ pyrotechniku mimo
normální termíny, ve kterých se mohou majitelé citlivých zvířat na toto připravit. Že tu a tam přikrášlí
nějaký ten keříček na dětském hřišti, občas upraví břehy suché retenční nádrže. Že 2 krát ročně přetřídí
velkoobjemové kontejnery, přičemž ze zpětného odběru elektrozařízení (ze kterého může mít obec zisk)
kvůli několika gramům mědi vytvoří směsný odpad a tak obec ještě doplatí.
Pokusme se zlepšit mnohdy nedobré mezilidské vztahy. Obvykle přehodnocujeme žebříček hodnot až při
nějaké vážné, často tragické události. Přehodnoťme žebříček hodnot teď. Uvědomme si, že materiální
statky mají mnohdy pomíjivou hodnotu a jak praví klasik: „Je přísně zakázáno cokoliv s sebou brát
do hrobu“. Myslím, že každý zažívá krásný pocit, pokud dostane nějaký dárek. Mnozí z nás mají ještě
lepší pocit, když sami někoho obdarují. Někteří věřící se každý den (mnohdy podvědomě) modlí „…
jakož i my odpouštíme naším viníkům …“ A toto odpuštění nás povznáší, povzbuzuje. Uvědomme si,
že z pohledu historie jsme zde na Zemi jen na chvíli, nikdo z nás neví na jak dlouhou. Jsem přesvědčen,
že s trochou větší ohleduplností, tolerancí k bližním a pokorou k opravdovým nepomíjivým hodnotám
přečkáme všechny ohlášené i neočekávané konce Světa a jiné útrapy.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za vše dobré během celého roku. I nadále vítáme Vaše názory, podněty,
kritiku i náměty na zkvalitnění života v naší obci. Děkuji obzvlášť místostarostovi, radě, zastupitelům,
duchovnímu správci, zaměstnancům OÚ, vedení a zaměstnancům školy a školky, kulturní komisi a
výborům, všem aktivním organizacím a spolkům za celoroční práci a činnost. Děkuji za podporu také
všem sponzorům, dárcům a příznivcům.
Přeji Vám, abyste mohli naplno vychutnat jedinečné kouzlo Vánoc a do nového roku 2013 mnoho štěstí,
zdraví, Božího požehnání, spokojenosti a optimismu.
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce
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Vážení spoluobčané,
blíží se doba vánoc, svátků míru a pokoje. Doba vánoční a novoroční je dobou vhodnou k hodnocení
uplynulého roku a vede k zamyšlení, co nás čeká v roce příštím.
Končící rok byl pro mě osobně rokem nových poznání a potvrzením, že žádné hmotné statky nejsou víc
než dobré rodinné zázemí a pevné zdraví.
Letošní rok 2012 hodnotím jako rok pro obec v mnoha případech poučný, po stránce života ve Vřesině
velice úspěšný, zavazující a motivující.
O čem jednala a o čem rozhodla Rada obce Vřesina v roce 2012
Rada obce pracovala v roce 2012 ve složení:
Ing. Jaroslav Smolka - starosta, Ing. Petr Rončka - místostarosta a členové rady paní Jana
Teichmannová, pan Alfons Konečný a Ing. Vilém Hluchník.
Na schůzích, kterých se v letošním roce doposud uskutečnilo 23, rada mimo jiné projednávala
a následně:
V lednu - schválila podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
MSK 2012 na akci „rekonstrukce počítačové učebny ZŠ a MŠ“, projednala kalkulaci režijních nákladů a
finančních limitů na potraviny školní kuchyně v Bohuslavicích, rozhodla o nevyhlášení konkurzu na místo
ředitele ZŠ a MŠ, vzala na vědomí kladné rozhodnutí Rady MSK na kofinancování projektu „Revitalizace
hřbitova I. etapa“, projednala „Zprávu o kontrole účetnictví ZŠ a MŠ“ za rok 2011, vzala na vědomí
návrh rozpočtu a schválila plán odpisů ZŠ a MŠ na rok 2012.
V únoru - projednala a vyslovila nesouhlas k návrhu financování a zajištění dopravní obslužnosti za
strany Koordinátora ODIS Ostrava, vzala na vědomí výpověď z veřejnoprávní smlouvy na projednávání
přestupků ze strany města Hlučína, schválila zřízení trvalého oprávnění odpovídající věcnému břemeni
pro umístění nadzemního vedení NN ve prospěch ČEZ Distribuce, schválila úhradu členského příspěvku
obce SOMH pro rok 2012 s podílem 5 Kč na občana, doporučila zastupitelstvu ke schválení upravený
návrh rozpočtu na rok 2012.
V březnu a dubnu - schválila zadávací dokumentaci a seznam 7 vyzvaných společností k podání nabídek
na akci „Aby nás kury nevyhrabaly“ – hřbitov II. etapa, schválila podnájem areálu na Dařanci,
projednala vyhlášenou 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu rozvoje venkova, 16. kolo, osy
IV-Leader.
V květnu a červnu - projednala a schválila aktualizaci Strategického plánu rozvoje, uložila připravit
podklady pro výběrové řízení akce „Rekonstrukce MK ul. U Sadu I. etapa“, schválila mimořádnou dotaci
ZŠ a MŠ pro žáky 1. třídy, schválila provoz MŠ o letních prázdninách, schválila prodloužení doby
pracovního poměru současné ředitelce o 6 let, vzala na vědomí, že v noci z 30. na 31. května 2012 padl
Mechtildin dub, projednala a vyslovila souhlas s postojem SOH k novému modelu financování veřejné
osobní dopravy ze strany KÚ MSK, rozhodla o předání daru Mons. Václavu Malému světícímu biskupovi
pražskému při příležitosti svátosti biřmování, schválila společnost Ramses Ostrava k provedení úpravy
střešního pláště budovy obecního úřadu, schválila pořízení nových 8 informačních cyklomap
s podkladovou deskou, schválila finanční limity poskytnuté kulturní komisi na zajištění společenských
akcí „Ukončení prázdnin“ a „Hlučínsko-vřesinská šlápota“, projednala plán výzev ROP
Moravskoslezsko na období 2012 a 2013 zejména oblastí možné podpory, schválila provedení řádné péče
a údržby dřevin v poldru od Mgr. Czernika, schválila společnost Recte.cz k výkonu zadavatelské činnosti
na akci „Místní komunikace v obci – ul. U Sadu I. etapa“, vzala na vědomí informaci starosty
k problematice organizace a výkonu veřejné služby a podání 1. monitorovací zprávy udržitelnosti
projektu „Územní plán“, vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci operačního programu
životní prostředí na akci „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření“
ve výši 1,84 mil. Kč,
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V červenci a srpnu - rada schválila poskytnutí finanční pomoci TJ na pořádání mezinárodního turnaje
Soccer Cup, po proběhlém výběrovém řízení schválila na doporučení hodnotící komise společnost Ricka
Karel s.r.o., Hlučín k realizaci akce „Aby nás kury nevyhrabaly“ – tedy rekonstrukce II. etapy hřbitova,
vzala na vědomí informaci místostarosty k podané 1. monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti
projektu „Rekonstrukce sportovního areálu“ na Regionální radu soudržnosti Moravskoslezsko, vzala na
vědomí stav příprav akce „ MK v obci ul. U Sadu I. etapa“, schválila M-Glass plast k výměně 2 vstupních
dveří do mateřské školy, vzala na vědomí došlé žádosti občanů k rozhodnutí obce k problematice jejich
vzájemného spolužití, schválila společnost Jankostav, Ostrava k provedení opravy MK v lokalitě za
koupalištěm, rozhodla odložit realizaci rekonstrukce ul. U Sadu I. etapa na jarní měsíce 2013.
V září - schválila navýšení kapacity školní družiny z 50 na 60 dětí s účinností od 1. 10. 2012, vzala na
vědomí vyjádřené poděkování Rady SOH účinkujícím seniorkám a country kapele na Festivalu kultury
Hlučínska, schválila odměnu těmto účinkujícím a odměnu kulturní komisi za celoroční aktivní činnost,
schválila společnost Apro Silesia k zajištění administrace projektů „Obnova zeleně na území obce“ a
„Studie proveditelnosti protipovodňových opatření v obcích Vřesina, Hať a Darkovice“, rozhodla
vyhlásit záměr změny předmětu nájmu sportovního areálu ve Vřesině, schválila reinstalaci retardéru
na ul. 21. dubna a neschválila instalaci 2 retardérů na ul. Ovocná, schválila smlouvu o nájmu
nemovitostí s Tělovýchovnou jednotou Vřesina na sportovní areál.
V říjnu, listopadu a prosinci - schválila zřízení celkem 3 pracovních míst na dobu 6 měsíců na veřejně
prospěšné práce, schválila uzavření dohody o provedení práce k vykonávání správní činnosti v oblasti
přestupkového řízení, vzala na vědomí jmenování členů komise pro projednávání přestupků z řad občanů,
schválila hodnotící komisi na akci „Obnova zeleně v obci“, schválila zpracovatele k vypracování nového
kanalizačního řádu obce, schválila uzavření smlouvy o dílo na instalaci septiku a zemního filtru pro
budovu OÚ s D. Harasimem, schválila pořízení územní studie pro 5 oblastí v intravilánu obce k zastavění
v souladu s územním plánem, schválila společnost Envipartner Brno ke zpracování projektového záměru
„Digitalizace povodňového plánu“ spojenou s rekonstrukcí veřejného rozhlasu, schválila vydání
zpravodaje za rok 2012 v počtu 450 ks, schválila změny v podkladech pro vypracování Integrované
strategie regionu Hlučínska, schválila pokyn a složení komisí k provedení inventarizace majetku obce,
projednala vyhlášené dotační tituly Státního fondu dopravní infrastruktury k zajištění bezpečnosti
dopravy, projednala a rozhodla o vyjádření nesouhlasu k plánovaným změnám četnosti svozu odpadů
společnosti OZO, vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ, schválila doporučení výběrové
komise z 18. 10. na vítěze veřejné zakázky „Obnova zeleně na území obce „ společnost Zábojníkcontractors s.r.o., schválila pořízení drtiče větví, schválila pořízení a úpravy 9-ti místného auta Renault
Master pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, schválila dohody k provádění odklízení sněhu z místních
komunikací s Josefem Vojáčkem-autoelektro a Davidem Harasimem, Píšť.
Mimo to rada pravidelně projednávala a následně schvalovala úhrady došlých faktur, připravila
podklady pro 7. -10. jednání zastupitelstva především pro schválení rozpočtu a rozpočtových opatření.
Jednání zastupitelstva se konaly 13. března, 28. června, 20. září a 13. prosince.
Jednání rady probíhala v konstruktivním duchu s cílem zlepšovat kvalitu života, zajišťovat potřeby
spoluobčanů a v neposlední řadě vzhled obce. Účast všech členů rady na jednáních i při rozhodování
byla výborná.
S končícím rokem mi dovolte poděkovat starostovi, ostatním členům rady, zastupitelům, členům aktivní
kulturní komise, členům výborů zastupitelstva, pedagogickým a nepedagogickým pracovnicím ZŠ a
MŠ, pracovníkům obecního úřadu, dobrovolným funkcionářům, trenérům, hráčům a všem nezištným
občanům ve Vřesině, kteří se podílejí na společenském, kulturním a sportovním životě v obci.
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Milí spoluobčané, přeji nám všem klidné prožití vánočních svátků v kruhu blízkých, do nového roku
pevné zdraví, štěstí, lásky a mnoho úspěchů.
Petr Rončka

Přátelství může být jen mezi dobrými lidmi.
Autor: Marcus Tullius Cicero

Milí občané naší Vřesiny, bratři a sestry,
Dovolte, abych Vám popřál radostné a pokojné Vánoce a požehnaný NR 2013. Spolu s Vámi děkuji Bohu
za všechno, co jsme tady prožívali a co se nám podařilo. Děkuji Bohu za tyto Vánoce. Boží Syn se stal
člověkem, abychom měli domov u Boha. Bůh přichází do našeho ztemnělého světa, do studené noci
našeho života, abychom se ohřáli v jeho srdci a nechali se zapálit jeho láskou. Ježíšovo narození je Božím
dárkem pro nás, který je určený pro každého, kdo si ho chce rozbalit a radovat se z něho. Vánoce jsou tím
největším překvapením, které nám navždy připravil Bůh.
Při každé mši svaté denně prosím, aby nikdo z nás nezklamal Boží důvěru, a abychom se nebáli v dnešní
zmatené a komerční době předávat trvalé křesťanské hodnoty.

Bůh s námi počítá. Nikdy ho nepřestaneme bavit.
Srdečně chci poděkovat panu starostovi, radním, zastupitelům za finanční podporu při opravách a farních
akcích. Děkuji našim učitelům a vychovatelům ve školách za osobní nasazení, a především těm, kdo se
starají o náš farní kostel a pohodu ve farnosti. Děkuji také všem členům farní a ekonomické rady, zvláště
panu Standovi Bočkovi, za obětavou pomoc.
V kalendářním roce 2012 se podařila generální rekonstrukce farní hospodářské budovy. Výsledný efekt
můžete sami posoudit. Zbývá nám sice vrácení bezúročné půjčky 145 tisíc Kč, ale v roce 2013 nějaké
nákladné investice nejsou v plánu. Každou Vaši pomoc, radu a nápady uvítám i pro příští období.
Od 2.1. 2012 jsem začal vykonávat kněžskou službu ve Vazební věznici v Ostravě. Dne 14. 12. 2012 tam
po mnoha letech požehnal náš biskup František novou kapli. Můžete prohlédnout na internetu/ Vězeňská
duchovenská péče Ostrava/.
I nadále Vás prosím tedy o více pochopení při pastorační práci u nás doma ve farnosti.
Děkuji Vám za Vaše modlitby.
S úctou a vděčností Váš P. Václav
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Činnost kulturní komise ve Vřesině za rok 2012
Kulturní komise má jedenáct členů, jsme sice jeden team, ale již na začátku našeho působení jsme se
rozdělili na dvě skupinky.
Paní Kubenková Anna, Fojtíková Danuše, Bečica Robert a Seidler Karel, kteří převážně navštěvují naše
jubilanty, se kterými si vždy mají co říci nad naší kronikou Jubilantů, kterou nám vedou Zuzka a Eva
Šulovy, rádi společně zavzpomínají a potěší oslavence. V letošním roce navštívili s dárkovým balíčkem
47 jubilantů z toho 33 žen a 14 mužů.
Dalšími členy, kteří jsou mi velkými pomocníky jsou Felgenträgerová Pavlína, Kubíková Kateřina,
Michalíková Lenka, Šandalová Jana, Šandala Miroslav a Vilkusová Jana.
Jako každý rok jsme se snažili pro Vás připravit různorodé akce, ať už tradiční, které se u nás dobře ujaly
či nové, které se snažíme přidávat. Během roku bylo nutné dát několikrát hlavy dohromady.
Naplánovat akci, oslovit potencionální účinkující, doladit nesrovnalosti a uskutečnit akci není vždy
jednoduchou a rychlou záležitostí, ale mohu říci, že dle mého názoru a Vašich kladných ohlasů se nám to
skvěle daří.
Přehled akcí v roce 2012:
7.1.
– Obecní večírek se skvělou hudbou a zpěvem Karla Višnického nenechal nikoho chladným…
8.1.
– Novoroční koncert Canticum Novum z Petřkovic se konal v kostel sv.Vïléma, zahřál nás ve
studeném odpoledni na duši.
9.3.
– Beseda s cestovatelem Romanem Vehovským, probíhala v restauraci U Návratů, dobrovolné
vstupné putovalo rovnou k panu Vehovskému a já Vám děkuji, že jste přišli v tak hojném počtu.
V březnu 2013 bychom měli mít besedu další, která se bude týkat jeho nové knihy…
31.3.
– Kurz marcipánového tvoření se nám povedl až tak, že nám bylo líto své výtvory sníst…
22.4.
20.5.

15.7.
1.9.

6.10.

20.10.

– Divadlo – Dodivadlo z Dobroslavic si připravilo několik příběhů, kterými nám zpestřili nedělní
odpoledne.
– Den matek nám zpříjemnili žáci ZŠ svým vystoupením, dále mažoretky a hrou na harmoniku
Amálie Horklová, každá z maminek si při poslechu dala vínko a při odchodu dostala krásnou
kytičku…Těšíme se na Vás i příště.
– Na festivalu Hlučínska reprezentovali naši obec country seskupení Pozdní sběr a tanečnice
souboru Vřes, moc děkujeme a přeji stále spoustu elánu a chuť trénovat.
– Ukončení prázdnin aneb Vřesina se baví je naší největší a nejnáročnější akcí, kdy prosíme, aby
si tuto akci oblíbilo i počasí, i když letos mrholilo, počasí se umoudřilo…byl nabitý program a
velká účast z Vaší strany. Na webových stránkách obce ve fotogalerii můžete shlédnout a
zavzpomínat (jak to dělám já) jak jsme si to užili – tedy já až někdy příště, ale bylo to fajn.
Děkuji všem za pomoc při přípravě, dále sponzorům, všem stánkařům, zvukaři, účinkujícím a
těšme se společně na další ročník…
– Hlučínsko Vřesinská šlápota – na realizaci je to snad stejně náročná akce jako ukončení
prázdnin. Rekordní účast 472 lidí, chybělo snad všechno k jídlu a pití, takže jsme improvizovali,
kde se dalo, ale v cíli jste vždy obdrželi zaslouženou odměnu. Díky sponzorům byla bohatá
tombola. Děkuji všem za pomoc při realizaci, taktéž restauraci na Dařanci a členům Pozdního
sběru.
– Kurz pečení s Dášou – těsto, těsta, těstíčka…na tomto kurzu jsme byly obeznámeny jak
správně vypracovat různé druhy těsta, některé jsme si naplnily a upekly…
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11.11.

– Vítání občánků – v tomto roce jsme přivítali 15 nových občánků, 6 holčiček a 9 chlapců, každý
obdržel finanční hotovost od obce, pamětní list a kytičku. Byl připraven program žáků ZŠ a p.
Magdaléna Smolková nafotila spokojené rodinky…
25.11. – Předvánoční prodejní výstava chráněných dílen se konala poprvé. Většina z Vás čekala
tělocvičnu plnou výrobků dětí z MŠ a ZŠ, ale doufám, že Vás mile překvapila široká nabídka
chráněných dílen, kterým jsme přispěli svým nákupem a podpořili je ve svých činnostech.
Děkuji volejbalistům za zajištění občerstvení a paní ředitelce Krátké za prostory.
Další akce, které již proběhly a doufám, že se vyvedly jako ty předchozí.
8.12 – Zájezd do vánoční Vídně
15.12 – Kurz pečení – vánoční cukroví
Určitě si přijďte zazpívat na Štěpána na „Kampl“, pak si přij’dte zatančit na obecní ples a relaxovat
můžete na novoročním koncertu v kostele sv. Viléma.
26.12.
5.1.2013
13.1.2013

– Štěpánské koledování
– Obecní ples
– Novoroční koncert

Na závěr děkuji všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáhali v realizaci a uskutečnění některých akcí,
třeba nápadem, finanční podporou, účinkováním,..
Budu ráda, když přijdete s něčím novým či oživením některých akcí a nestyďte se, třeba zrovna Vy, jste
na tom pódiu letos chyběli. ..
Děkuji celému seskupení kulturní komise, vydržte to se mnou, jsem moc ráda za Vaši pomoc.
Jsem přesvědčená o tom, že naše práce přináší ovoce.
Přeji všem spokojené vánoční svátky v kruhu těch, které máte rádi a myslete na to, že nepotřebujete brýle,
aby Váš život byl růžový…
Za kulturní komisi Mgr. Hana Willaschková
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Vřesinský slavíček 2012/2013
Dne 5. 11. proběhlo v ZŠ Vřesina školní kolo pěvecké soutěže „Vřesinský slavíček“, kterého se
zúčastnilo celkem 35 dětí z MŠ a ZŠ. Porotu tvořili učitelky ZŠ, MŠ a rodiče žáků.
Umístění žáků:
I. kategorie – MŠ
1. místo: Alexandra Chlebišová – Cupitá k nám vrabeček
2. místo: Barbora Hališková – Prší, prší
3. místo: Denis Kotala – Beruška
II. kategorie – 1. a 2. třída
1. místo: Lucie Ohřálová – Kočka smaží cibulku
2. místo: Renáta Halfarová – Marjánko, Marjánko
3. místo: Štěpánka Smolková – Černé oči
III. kategorie – 3., 4. a 5. třída
1. místo: Alžběta Romková – Červená růžičko
2. místo: Denisa Meislová – Chválím tě, Země má
3. místo: Karolína Horklová – Ó řebíčku zahradnický
Žáci Alexandra Chlebišová, Barbora Hališková, Denis Kotala, Lucie Ohřálová, Renáta Halfarová a
Štěpánka Smolková reprezentovali naši školu v Hlučíně, kde proběhlo dne 8. 11. 2012 okrskové kolo
„Hlučínský slavíček“. Této soutěže se mohou účastnit jen děti z MŠ a žáci 1. a 2. třídy. I zde byli děti
z Vřesiny velice úspěšné.
Denis Kotala získal 1. místo v kategorii MŠ.
Lucie Ohřálová získala 1. místo v kategorii 1. tříd ZŠ.
Renáta Halfarová získala 1. místo v kategorii 2. tříd ZŠ.
Všem úspěšným žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Monika Hofrichterová, organizátor soutěže

Projekt EU – peníze školám
V březnu 2010 jsme se rozhodli zapojit naši školu do projektu MŠMT – EU peníze školám ,
operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve spolupráci s poradcem fy Scio jsme
vypracovali projektový záměr s názvem „Škola porozumění, spolupráce a tvoření“ a podali jsme žádost
na MŠMT.
Projekt začal 1.9. 2010 a bude ukončen 28.2. 2013. Abychom získali co nejvíce prostředků, museli
jsme se zúčastnit mnoha různých seminářů, které jsme absolvovali v odpoledních hodinách. Byly
vypracovány sady učebních materiálů do jazyka anglického, prvouky, přírodovědy a vlastivědy.
Prostředky, které jsme od MŠMT získali, byly použity na nákup interaktivní tabule, notebooků,
výukových programů a zaplacení pedagoga pro dělené hodiny ve třetí a čtvrté třídě.
I přesto, že nás splnění podmínek projektu stálo hodně úsilí a času, jsme velmi rádi, že jsme mohli
naši školu vybavit moderními vyučovacími pomůckami, na které by nám z rozpočtu na provoz školy ani
z rozpočtu na pomůcky nevyšlo.
Mgr. Hana Štefková, učitelka ZŠ Vřesina
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Zelený ostrov
V tomto školním roce jsme pro žáky naší školy naplánovaly celoroční projekt nazvaný „Zelený
ostrov“, jehož metodika vznikla ve středisku ekologické výchovy. Nám učitelům tak pomáhá naplnit
nejen cíle environmentální výchovy, ale dotýká se i osobnostní a sociální výchovy a výchovy k myšlení
v evropských a globálních souvislostech. Dnes už nestačí jen předat dětem množství vědomostí, ale
současná moderní škola by měla pomoci dětem zorientovat se ve složitostech dnešního světa a získat
potřebné kompetence k řešení světových problémů.
Příběh ostrova Krakatau, který se stal motivací tohoto projektu, je podle skutečné události.
Ostrov byl po sopečné erupci zcela zničen, ale život se na něj znovu navrátil. Stal se opět zeleným
ostrovem plným života. Příběh sleduje významné události ostrova od sopečného výbuchu až do dnešní
doby.
V měsíci září žáci zhlédli úvodní prezentaci, což byl výbuch sopky. Učitelé jednotlivých tříd si pro
žáky připravili aktivity, ve kterých si mohl každý vyzkoušet vyrobit sopku ze sádry nebo z těsta, vidět
výbuch sopky na vlastní oči, vyzkoušet si, jak jsou kameny tvrdé a zda jsou rozpustné ve vodě nebo se
dozvědět, jak vzniká půda a vytvořit si svůj vlastní vzorek půdního profilu. Cílem tohoto projektového
dne bylo rozvíjení vědomostí o této problematice pomocí praktických činností a experimentů, seznámit
žáky s tématikou neživé přírody, kamenů, nerostů a hornin, dále také se vznikem půdy zvětráváním
hornin a rozkladem zbytků rostlin a živočichů. Dále jsme rozvíjeli samostatnost dětí, jejich tvořivost a
chápání souvislostí mezi přírodními jevy.
A jak postupuje život na zničeném a pustém ostrově dál? Jako první tvor se zde objevil pavouček,
který byl námětem říjnového projektového dne. Žáci zásobili naši školu velkým množstvím „záchoďáků“,
které jsme pozorovali ve speciálních nádobkách opatřených lupou. Dozvěděli jsme se, co jsme o
pavoucích nevěděli, při prolézání pavoučích sítí jsme se zdokonalili v obratnosti a ještě jsme si i vyrobili
pavučinu v krabici. Cílem tohoto projektového dne bylo nejen žáky seznámit se zajímavostmi
z pavoučího světa, ale také podporovat dobré vztahy ve třídě a učit děti spolupracovat. V neposlední řadě
bylo cílem i rozvíjení koordinace pohybů a jemné motoriky.
V listopadu jsme byli zasypáni všelijakými semínky, která děti nanosily do školy. V projektovém dni
nazvaném „Semínka“ se žáci dozvěděli, jak semínka cestují, kde všude mohou být ukryta, aniž bychom to
vůbec tušili např. v oleji nebo v šampónu, vyrobili si tzv. „létalku“ – napodobeninu nážky, nebo
dekorativní předměty. Cílem tohoto projektového dne bylo ukázat dětem rozmanitost semen a plodů
v přírodě, společně odhalovat taktiky jejich šíření a upozornit na zázrak života ukrytý v obyčejném
semínku. Rovněž šlo o názornou ukázku této úžasné schopnosti rostlin v krátkém čase obydlet i
nehostinná místa.
A co nás čeká v dalších měsících? Nechte se překvapit. Jistě to bude nejen velké poznání.
Mgr. Monika Hofrichterová (koordinátorka EVVO)
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Mikroprojekt „Naše malé vlasti“,
spolupráce žáků a učitelů z Vřesiny a Pogrziebieni
Po celý rok 2012 spolupracovali žáci a učitelky ZŠ Vřesina s žáky a pedagogy z Pogrziebieni
v Polsku v rámci projektu. Jednalo se o tři setkání plné aktivit, poznávání se, zábavy a prezentace obou
škol. Projektové akce byly pro žáky III. a IV. třídy z Polska a žáky III., IV. a V. třídy ze Vřesiny. Jednalo
se o děti v obdobném věku. Při projektu aktivně spolupracoval pedagogický sbor obou škol.
První setkání – velikonoční - se uskutečnilo v ZŠ Vřesina 29.3.2012. Žáci obou škol prezentovali
velikonoční zvyky, žáci z Polska si prohlédli velikonoční výzdobu celé školy. Pak se děti rozdělily do
skupin a setkání pokračovalo tvůrčími dílnami s výstavkou (velikonoční ozdoby, bižuterie – náušnice).
Nechyběly také sportovní aktivity, hry a zábava v tělocvičně školy. Hostům jsme chtěli ukázat také naši
vesnici. Při procházce navštívili kostel, obecní úřad, prohlédli si MŠ, ale nejvíce se jim líbilo na dětském
hřišti.
Druhé setkání – sportovní aktivity - se konalo v Pogrziebieni 6. června 2012. Žáci obou škol krátce
představili své sportovní aktivity a úspěchy, zahráli si florbalové utkání, které vyhráli naši sportovci.
Potom se přemístili do sportovního areálu, kde probíhala nejrůznější sportovní klání (skoky v pytlích,
překážková dráha, skoky přes švihadlo, přetahování lanem atd.) Proběhl i zápas ve fotbale, který vyhráli
žáci ZŠ Vřesina a ještě dostali pochvalu od pana rozhodčího. V závěru akce se předvedly se skladbou
naše roztleskávačky, které sklidily velký úspěch. Děti obdržely za své výkony mnoho diplomů, odměn a
propagačních dárků. V závěru dne jsme se prošli po Pogrziebieni a prohlédli si zajímavé budovy a místa.
Třetí setkání – vánoční - se uskuteční 16. prosince v Pogrziebieni. Žáci obou škol budou
prezentovat různé druhy vánočních ozdob, předvedou některé vánoční zvyky a zazpívají si koledy. Děti
z Vřesiny zahrají divadlo a děti z Pogrziebieni se svými rodiči a učiteli připraví ochutnávku vánočního
cukroví. Všichni shlédnou výstavku vánočních ozdob obou škol.
Tento projekt se setkal s velkým zájmem a úspěchem u žáků i pedagogů obou škol. Prohloubil
spolupráci mezi pracovišti a dětmi ze spřátelených obcí. Díky společným akcím pomohl překonat
jazykové bariéry, navázat mnohá hezká přátelství mezi dětmi z Vřesiny a Pogrziebieni, propagovat své
obce a školy.
Mgr. Eliška Krátká, ředitelka ZŠ Vřesina
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Činnost KRASu v roce 2012
Na prvopočátku zkratka KRAS představovala Klub Rodičů A Sponzorů při ZŠ ve Vřesině, nyní došlo
k organizačním změnám a z původního klubu vzniklo občanské sdružení o stejném názvu přesněji KRAS
sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Vřesina, o. s..
V současné době má KRAS 16 aktivních členů, předsedkyní je Renáta Pašková, jednatelkou Blanka
Losková a o finance se stará Jana Romková.
Dříve, než se dostaneme k samotným akcím pořádaných KRASem, ráda bych se za všechny ještě jednou
rozloučila s našimi dlouholetými členkami, které na konci školního roku 2011/2012 svou činnost v
KRASu ukončily, protože jejich děti od září nastoupily na jinou školu. Poděkování za práci v KRASu a
za čas, který věnovaly přípravám akcí pro naše děti, patří paní Petře Smolkové, Aničce Stoškové a Aničce
Rončkové. V září jsme zase naopak přivítali členy nové.
V následujících řádcích se dostáváme k činnosti KRASu v roce 2012:
Večírek rodičů, učitelů a přátel školy se uskutečnil 11. února 2012, letos jsme večírek pojali velice
přátelsky a to ve stylu RETRO opět jsme zajistili, hudbu, retro tombolu, do které přispívají rodiče i
sponzoři.
Kloboukový dětský maškarní karneval se konal v neděli 19. února 2012. Děti si zasoutěžily v maskách,
byla zajímavá tombola i posezení v bufetu.
V březnu jsme ke Dni učitelů poděkovali našim pedagogům za všechny rodiče kytičkami a medovníkem.
26. května 2012 jsme zorganizovali na výletišti Den dětí, který byl tentokrát v duchu ryze sportovním a
to pod názvem „Vřesinské hry téměř olympijské“. Děti si mohly vyzkoušet např. lukostřelbu, pozemní
hokej, přetahovanou lanem, hod CD diskem, košíkovou, parkúr, potápění, veslování, všechny soutěže
byly pojaty s nadsázkou a vtipem. Děti u vstupu dostávali trička na které si mohly nakreslit, co chtěli a
jako odměnu za splněné úkoly dostávali medaile.
Na konci školního roku se zakoupili knihy jako odměny pro šikovné děti a pro odcházející žáky 5. třídy
jsme zakoupili tradiční keramické zvonečky a trička s fotografií žáků 5. třídy. Přispíváme také na nákup
školních pomůcek, knih, časopisů, na jízdné žáků na soutěže.
1. září 2012 jsme se zapojili do akce Ukončení prázdnin, aneb Vřesina se baví. Podíleli jsme se na
zajištění občerstvení.
Pro nové prvňáčky jsme připravili dárkové balíčky.
V září také nastala další z organizačních změn a to, že KRAS od 1. září 2012 bude mít na starosti také
Mateřskou školu, kde se bude spolupodílet s rodiči Mateřské školy na konaných akcích.
12. října 2012 byl ve spolupráci s dětským centrem Paleček uspořádaný dětmi a rodiči velmi oblíbený
„Podzimní průvod boučků“, prošli jsme se vesnicí a na zahradě dětského centra Paleček bylo
připraveno občerstvení, zábava a také ohniště pro ty, kdo si přinesly párek a ingredience k opékání. Pro
děti se světýlkem byl připraven malý dárek.
29. listopadu 2012 jsme se v MŠ rozhodli uspořádat Vánoční prodej výrobků, které rodiče doma s dětmi
vyrobili nebo napekli. Výtěžek bude použit na školkový maškarní ples.
Také letos jsme dětem připravili Mikulášskou nadílku. Do školy i školky zavítal 6. prosince 2012
Mikuláš s andělem a čertem a nezapomněl ani na dárečky.
V příštím roce 2013 pro Vás připravujeme tradiční akce, např. hned v lednu 13. 1. 2013 jsou rodiče
z Mateřské školy i ostatní příznivci zváni na „Školkový maškarní ples“,
27. 1. 2013 bude Maškarní ples Základní školy, v pátek 8. 2. 2013 bude rodičovský večírek,
pravděpodobně bude opět vtipně pojat a v červnu nezapomeneme na Den dětí.
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Bez podpory a spolupráce všech, kdo nám 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.
V závěru bych chtěla poděkovat všem členkám KRASU za jejich spolehlivou a obětavou práci po celý
rok. Také si vážíme pomoci jejich mužských poloviček, protože bez mužské ruky se neobejdeme.
Děkujeme všem rodičům, sponzorům, celému učitelskému sboru, Obecnímu úřadu, dětskému centru
Paleček, za vstřícné jednání pomoc a čas, který nám a dětem v roce 2012 věnovali.
Na úplný závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála klidné a pohodové Vánoce a do nového roku
2013 hlavně pevné zdraví.
Blanka Losková
členka výboru a jednatelka za KRAS, o. s.

Projektová dokumentace „Cyklostezkami po linii objektů opevnění“
Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia dne 14. 4. 2011 rozhodl o přidělení dotace z Fondu
mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 20072013 na realizaci projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska „Cyklostezkami po linii objektů
opevnění“, registrační číslo CZ.3.22/3.3.04/11.02298.
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, který sdružuje patnáct obcí (Bělá, Bohuslavice, Darkovice,
Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť,
Šilheřovice, Vřesina a Závada) byla přiznána dotace ve výši 85 % konečných způsobilých výdajů
projektu. Zbývajících 15 % uhradí svazek obcí ze svého rozpočtu.
Partnerem projektu je Gmina Krzyżanowice. Název projektu polského partnera zní: Na kole přes
sousední, příhraniční obce I. etapa. Cílem společného projektu je posílit spolupráci komunit na obou
stranách hranice a rozšířit nabídku pro aktivní trávení volného času na území česko-polského příhraničí.
Předmětem projektu je pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, v rámci níž budou
řešena opatření k rozšíření a zkvalitnění sítě cyklostezek. Projektová dokumentace bude řešit vedení
cyklostezek ve směru z Hlučína do areálu čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách, dále podél linie
opevnění na katastrech obcí Šilheřovice, Markvartovice, Vřesina, Kozmice, Darkovice a v neposlední
řadě projekt řeší napojení na polské Krzyżanowice přes katastr obce Hať.
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Výroční zpráva
Na podzim roku 2010 se rozhodlo několik maminek z obce Vřesina založit Klub maminek „Veselé
kudlanky“
Za velké podpory obce Vřesina, bylo klubu umožněno se setkávat v prostorách obce Vřesina v
obecním sále a to každé úterý od 16:00 - 18:00 hod. Na každé toto setkání byl připraven tématický
program přizpůsobený právě pro menší děti ve věkové kategorii 1-6 let. Děti si zde mohly něco vytvořit,
nakreslit, ale také si jen hrát v naší herně. Záměrem tohoto klubu, bylo společně strávit volné chvíle
s našimi dětmi, něčemu novému je přiučit a zároveň se pobavit a seznámit s novými přáteli.
Klub maminek „Veselé kudlanky“ již uspořádal spousty zajímavých akcí a to jak ve vnitřních
prostorách obce, tak i venku v přírodě. V roce 2012 proběhly například tyto akce.
V únoru jsme pro děti uspořádali maškarní ples. Plesu se zúčastnilo cca 40 dětí a rodičů, kdy každý
z nich přišel v masce. A bylo se na co koukat! Zajištěn byl doprovodný program, diskotéka a bohatá
tombola, kde si každý přišel na své.
Další z větších akcí byly „Závody na ledasčem“ v červnu, kde děti soutěžily ve čtyřech kategoriích.
I když nám počasí moc nepřálo, tak i přesto byla hojná účast. Byla zde ukázka práce Policie ČR,
obvodního oddělení Hlučín, děti si mohly prohlédnout služební vozidlo PČR, donucovací prostředky a
především byla s dětmi vedena zajímavou formou diskuse o pravidlech bezpečnostního provozu. Pro
dospělé účastníky byl uspořádán závod se stavebním kolečkem přes překážkovou dráhu.
V měsíci srpnu byl uspořádán „Dobrodružný víkend pod stanem“, který trval od pátku až do neděle
v prostorách restaurace Na Dařanci. Zde byla vybudována indiánská osada, kdy po celou dobu byl
udržován oheň přátelství. Nuda neměla možnost vstoupit mezi nás, jelikož jsme navštívili koně u paní
Krátké, podívali jsme se na kynologický výcvik, báli jsme se na stezce odvahy, zastříleli jsme si z luků,
nasmáli se při závodech na člunech a nakonec byla diskotéka završená velkolepým ohňostrojem. Tímto
chceme poděkovat všem, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli.
V říjnu jsme pouštěli draky na suché retenční nádrži Gabčíkovo, kde vítr byl náš kamarád, a všem
draci létali. Pochutnali jsme si na buřtech a děti si odnesly malou odměnu.
Jako každoročně i letos v prosinci nás poctil svou návštěvou Mikuláš s čertem a andělem. Přijeli
v kočáře taženém koňmi a přivezli dětem (podle zásluh) balíčky s překvapením.
Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na pořádaných akcích a na
jejich realizacích. Děkujeme všem sponzorům. Všem přejeme krásné, klidné a pohodové Vánoce.
Klub maminek ,,Veselé kudlanky,,
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Co podnikali v roce 2012 členové Klubu seniorů Vřesina
Trvá zavedená praxe pravidelných měsíčních setkání, která se konají v závěru měsíce buď ve středu nebo
ve čtvrtek, obvykle v sále obecního úřadu.
- V lednu jsme zhodnotili činnost za minulý rok a zamysleli se nad tím, co chceme podnikat v roce
příštím. A protože z výboru odešli někteří dosavadní členové, bylo provedeno doplnění o nové členy.
Složení výboru nedoznalo větších změn – předsedkyní je i nadále Brünhilda Hříbková, jednatelkou
Charlotta Kufková, pokladní Anna Bečicová, kulturu má na starosti Stočková Helena a dále byl
výbor doplněn o Annu Kubenkovou, Valtra Viláška a Petra Fichnu.
- V únoru jsme měli „společenský večírek“ – pojali jsme ho trochu netradičně. Zábavu jsme si zajistili
tak říkajíc „svépomocně“ – náš taneční soubor (který si říká VŘES) předvedl několik tanců, které
choreograficky připravila paní učitelka Jana Šandalová, hudbou nás bavila country skupina „Pozdní
sběr“ a pak zpívali všichni přítomní společně.
- V březnu jsme opět – jako v loňském roce – uspořádali velikonoční výstavu rukodělných a
floristických prací našich občanů, rozšířenou o sběratelské věci. O bohaté občerstvení se postaraly
naše členky, které napekly koláče, zákusky, perníky, marcipánové výrobky, ke koupi byly i
chlebíčky, káva, čaj a nealko. Výstava se líbila – vybrané dobrovolné vstupné jsme darovali na
potřeby kostela.
- V květnu jsme oslavili Den matek. Kromě tradičního pohoštění jsme uspořádali „módní přehlídku
v retro stylu“. Manekýnkami, které předváděly oděvy z padesátých i starších let, byly naše členky.
Jednalo se o velmi zdařilou akci, u které jsme se všichni moc bavili. Ještě poznamenávám, že
předváděly nejen ženy, ale i naši muži! Celou přehlídku uváděla a slovem provázela paní Helena
Stočková, která s tímto nápadem přišla a měla hlavní podíl na jeho uskutečnění. Akce se pak ještě
jednou opakovala u příležitosti“zamykání prázdnin“ v měsíci září.
- V červenci jsme se sešli – jako každým rokem – na slavnostním obědě. Předtím jsme se zúčastnili
mše svaté, která byla sloužena za živé a zemřelé členy.
- V srpnu se konal zájezd do lázní Jeseník a okolí (Zlaté Hory). Uskutečnila se také přednáška na téma
„Léčivé byliny a jejich účinky“.
- Začátek září – vystoupení našich tanečnic na ukončení prázdnin + retro přehlídka. 8. září účast na
dožínkových slavnostech ve Lhotě ve Slezsku, kde se konalo ochutnávání koláčů v rámci soutěže
„Zlatý koláč 2012“, kde jsme reprezentovali naši obec s našimi koláči – hlavní „pekařkou“ byla paní
Stočková. Z celkového počtu 10 týmů jsme se umístili na 2. místě. (Koláče se neprodávaly, sloužily
pouze k ochutnávání). V tomto měsíci se ještě uskutečnil zájezd do Kroměříže, obce Dub na Moravě
a navštívili jsme rovněž výrobnu zvonů v Brodku. Tuto akci organizačně na úrovni zajistil pan
Břetislav Hlávka.
- V říjnu vystoupení našich tanečnic v Domově důchodců v Kravařích spolu s country skupinou
Pozdní sběr – odvoz nám gratis zajistil p. Harazim svým autem, za což mu patří dík. V tomto měsíci
se konalo „koláčobraní“ v Hlučíně – vystoupily zde naše děvčata s tanečky. 24. října zájezd do
Raduně na zámek, poté na pečená kolena do Rohova.
- V listopadu vystoupení tanečního kroužku v Darkovicích na pozvání tamního klubu seniorů, dále
návštěva Domova důchodců v Kyjovicích s tanečním vystoupením a scénkami – při té příležitosti
jsme popřáli k 80. narozeninám paní Cecilii Mohylákové – bývalé naší občance – která zde žije. Jsme
pozváni rovněž do Domova péče o starší občany do Poruby a v závěru měsíce zpestříme výroční
členskou schůzi včelařům.
- V prosinci se budeme těšit na naši tradiční vánoční besídku, kterou plánujeme na 8.12.
Zpravodaj obce Vřesina
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Ještě bych zvlášť chtěla poukázat na činnost našeho tanečního kroužku, který si dal do názvu VŘES.
Jedná se o 12 našich „děvčat“, které pravidelně nacvičují pod vedením paní učitelky Jany Šandalové. Jana
je šikovná, vymýšlí nápadité choreografie, vybírá pěknou hudbu. S nacvičenými tanci pak vystupují u
různých příležitostí. Některé jsou již výše zmíněny, ale nesmím zapomenout na vystoupení u příležitosti
Festivalu Hlučínska v měsíci srpnu a na tradiční akci Kluby klubům, kterou organizuje Kulturní středisko
Hlučín. V poslední době se k jejich vystoupení přidává i „country“ skupina, která si říká Pozdní sběr.
V závěru tohoto roku doznalo složení tanečního kroužku změny – byl doplněn o mladší členky – Danu
Fojtíkovou, Jarku Fuchsovou a Mirku Bilíkovou (těm starším odmítlo poslušnost zdraví). Stejně by to
chtělo, aby se ještě přihlásil někdo z mladších pro zástup v případě nemoci či jiných důvodů.
Děkujeme vedení obce za podporu, kterou nám poskytuje a to jak finanční, tak i tím, že nám umožňuje
využívat prostory budovy k našim aktivitám. My se na oplátku snažíme, aby se obec Vřesina dostala do
povědomí širšího okolí.
Přejme si, ať se nám daří i v příštím roce, ať se zase sejdeme ve zdraví a pohodě.
Za Klub seniorů Vřesina:
Kufková Ch.
Hříbková B.
jednatelka
předsedkyně

Zpráva o činnosti základní organizace chovatelů ve Vřesina za rok 2012
Tak jako každým rokem, tak i letos jsme se sešli na výroční členské schůzi – tentokrát 3. března. Co se
naší organizace týče, snažíme se o udržení chovu drobného zvířectva i když musíme konstatovat, že počty
se snižují. Na druhou stranu ne všichni, kdo něco chovají, jsou členy naší organizace. Naší členové se
zúčastňují výstav – v tomto roce byl velmi úspěšný náš člen Ing. Kotula, který se zúčastnil Slezské
výstavy v Hati, konané ve dnech 22.-23.9., kde jeho holub Moravský pštros červený vyhrál a získal jak
pohár pro chovatele, tak i putovní pohár. Konkurence byla veliká – na této výstavě bylo 800 holubů!
Pravidelně organizujeme očkování králíků – v tomto roce to bylo 4x. Termíny očkování jsou v předstihu
oznamovány místním rozhlasem. Je škoda, že někteří chovatelé očkování podceňují. I v letošním roce ve
Vřesině uhynulo několik desítek králíků právě u těch, kde je neměli očkované. Pak je nacházíme
pohozené různě na kraji lesa. Je nutné očkovat jak proti moru, tak i myxomatóze. Očkování u nás provádí
MVDr. Ostárek a doprovází ho vždy p. Kufka.
Věnujeme rovněž pozornost dětem. Tento rok se jednalo o tyto akce:
20. února – krmení zvěře s dětmi ze školky v lese za koupalištěm. (Děti měly zážitek – viděly veverku.)
Za asistence paní učitelky a p. Kufky všechny postupně vylezly na posed a pozorovaly
přírodu dalekohledem.
18. června – za nádherného počasí procházka k rybníku na Vodním dole a chytání ryb. Ryby chytal p.
Gaj. Protože ryby nechtěly návnady brát, tak jsme si s dětmi aspoň povídali o tom jak a čím
se chytá.
V září se byly děti podívat u pana Kotuly na holuby a v průběhu roku a paní Stočkové na kachny a slepice
a u pana Kufky na králíky.
Těm malým se takové akce líbí a snad to pomůže k tomu, že alespoň z některého z nich vyroste chovatel.

Kufka Augustin – jednatel
Zpravodaj obce Vřesina
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VŘESINĚ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátce Vás seznámit s činností SDH v letošním roce. V lednu jsme se pobavili na tradičním
maškarním bále a pak jsme zhodnotili svou činnost na výroční valné hromadě. Poslední dubnové
odpoledne jsme stavěli máj, na to jsme oslavili svátek hasičů mši svatou a společným obědem. Místo
kácení máje jsme poseděli s rodiči mladých hasičů a zakousli něco dietního uzeného … V červenci se
podařilo po dlouhém čase uspořádat soutěž v požárním útoku i u nás na hřišti TJ. Začátkem září jsme se
podíleli na slavnosti – ukončení prázdnin, týden poté tradiční ukázka tentokrát našich hasičů pro žáky
naší školy a studenty školky. Zásahová jednotka absolvovala pravidelná školení včetně výcviku
s dýchacími přístroji. Velitelé a strojníci se účastnili kursu v Jánských Koupelích a Hlučíně. Nový velitel
jednotky Ing. Petr Gula se ujal funkce s vervou a správnou zarputilostí. „Odnesli“ to všichni členové tím,
že po školeních museli vyplňovat testy a jiné zkoušky. Také byly dokončeny údržbářské práce na Tatře a
nyní již vypadá k světu. Inspirování hasičským tankem na ukončení prázdnin se v podobném duchu nesla
i již zmíněná ukázka pro školu. Simulaci skutečných nepříznivých podmínek si s Tatrou mohli díky
místnímu příznivci naši strojníci vyzkoušet v Centru bezpečné jízdy na polygonu v Ostravě u Librosu. Po
úvaze a dlouhém hledání jsme pořídili zánovní dopravní automobil – Renault Master jako náhradu za
dlouho sloužící Avii. Nyní již je obohacen o majáky a dostal ty správné hasičské barvy. Doufejme a
přejme si, aby 9-ti místné auto sloužilo jen pro přepravu na soutěže jak dospělých, tak dětí. Letos se nám
ve větší míře vyhýbaly mimořádné události – hned po Velikonocích se rozhořelo mlází v lese na katastru
Kozmic (blízko hranice s Vřesinou a Darkovičkami) a v červnu hořel les na katastru Kozmic asi 200 m
dál směrem k pískovně.
Jak všichni stárneme, z dorostenců a dorostenek se stali muži a ženy. Soutěžní družstvo letos absolvovalo
nespočet soutěží, intenzita byla opravdu značná, za víkend dokonce i 5 soutěží. Na domácí soutěži se
zachovali fér, medailové pozice přenechali hostům. Zato urvali několik třetích a 4 krát druhé místo
(muži), ženy byly (sice v menší konkurenci) několikrát na prvním místě. Díky jejich iniciativě se jim
podařilo za pomoci štědrých sponzorů pořídit si slušivé dresy. Ale nelze je podezřívat, že výborných
výsledků dosáhli právě oslnivými úbory. Přejeme jim, aby elán vydržel co nejdéle a zejména muži se stali
členy zásahové jednotky ochotni pomáhat blízkým.
Mladí hasiči letos rozhodně nezaháleli: Na konci roku 2012 máme registrováno 35 mladých hasičů do 17ti let. Kolektiv žáků je zapojen do celostátní soutěže mladých hasičů PLAMEN. Činnost dorostu je
organizována v okresní soutěži. Máme jedno družstvo mladších žáků, jedno družstvo starších žáků. Na
jaře jsme měli družstvo dorostenek a družstvo dorostenců, od podzimu soutěží smíšené dorostenecké
družstvo. Kolektiv MH vede Ing. Zdeňka Smolková, pomocní vedoucí jsou Aneta Steinerová, Nicola
Moravcová, Tereza Bilíková a Dominika Enderová. Instruktoři, kteří občas pomáhají vedoucím, jsou
Vojtěch Ryška, Marek Rončka a Markéta Bražinová. Žáci se scházejí pravidelně každý pátek od 16 do 19
hodin, v zimě v tělocvičně, od jara na louce u hasičské zbrojnice a na výletišti. Dorost se schází každé
pondělí od 18 hodin přes zimu v tělocvičně. Od jara do podzimu dorost cvičí spolu s dospělými-podle
potřeby.
V březnu jsme v tělocvičně ZŠ Vřesina zorganizovali sportovně–hasičskou dorosteneckou soutěž
jednotlivců. Soutěže se zúčastnilo 22 dorostenců a dorostenek ze čtyř sborů dobrovolných hasičů.
Umístění dorostenek: 1.místo Aneta Steinerová, 2.místo Lenka Obrusníková, 3.místoTereza Bilíková,
všechny SDH Vřesina. Umístění dorostenců do 18-ti let: 1.místo Lukáš Janík, SDH Markvartovice,
2.místo Martin Ryška, 3.místo Rudolf Křižák, oba SDH Vřesina. Umístění kategorie do 20-ti let: 1.místo
Josef Smolka, 2.místo Marek Rončka, oba SDH Vřesina, 3.místo Marek Hanel, SDH Darkovice.
Žáci se v průběhu roku zúčastnili těchto soutěží:
1. celostátní soutěže v kreslení Požární ochrana očima dětí
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2.
3.
4.
5.

mezinárodní žákovská hasičská halová soutěž v Havířově – starší žáci 24.místo z 34 družstev
okrsková soutěž v Darkovicích – mladší žáci 1.místo, starší žáci 2.místo
okresní kolo PLAMEN v Malých Hošticích – mladší žáci 7.místo
okresní kolo dorostu v Malých Hošticích – družstvo dorostenek 2.místo, družstvo dorostenců 6.místo,
jednotlivci dorostenci Marek Gula 16.místo.
6. hlučínská liga mládeže jaro 2012 – 5 kol soutěže pro mladé hasiče. Celkové umístění: mladší žáci
3.místo, starší žáci 6.místo
7. hlučínská liga mládeže podzim 2012 – 3 kola soutěže pro mladé hasiče. Celkové umístění: mladší žáci
1.místo, starší žáci 2.místo
8. okresní kolo dorostu-podzim v Suchých Lazcích – smíšené družstvo dorostenek a dorostenců 2.místo,
jednotlivci dorostenci Marek Gula 7.místo
9. uzlovací soutěž v Neplachovicích – soutěži družstev se hodnotila kategorie mladších a starších žáků
dohromady. Naši starší žáci se umístili na 5.místě z 15 zúčastněných družstev a naši mladší byli na
14.místě. Ve starších jednotlivcích se naši umístili: Kateřina Mazochová 10.místo, Eva
Felgenträgerová 18.místo, Renáta Vilkusová 29.místo, Rostislav Ondruch 35.místo a Tomáš Bražina
44.místo ze 47 zúčastněných. V mladších jednotlivcích se naši umístili: Jan Fojtík 30.místo, Bořek
Ondruch 36.místo, Alice Sebralová 37.místo, Marie Mazochová 39.míst a Kateřina Gavlová 39.místo
ze 46 zúčastněných.
Další aktivity mladých hasičů: v březnu jsme byli na cestovatelské besedě s Romanem Vehovským, v
dubnu jsme byli v hasičském muzeu v Ostravě–Přívoze. V říjnu se Aneta Steinerová, Nicola Moravcová,
Tereza Bilíková, Dominika Enderová zúčastnily 3–denního školení instruktorů v Jánských Koupelích.
Školení zakončily úspěšným absolvováním zkoušky instruktorů. V prosinci mladé hasiče navštívil a
rozdal dětem balíčky Mikuláš s andělem a pěti čerty.
Příští rok 12. ledna nás čeká maškarní bál, 20. ledna zhodnotíme naši činnost na výroční valné hromadě.
Celý rok se ponese v duchu 90 let založení 1. českého hasičského sboru na Hlučínsku. Krátce po stavění
máje nás čeká hlavní oslava v sobotu 4. května od 16 hodin počínaje mší svatou za účasti sborů
z okolních okrsků.
Hasiči děkují všem svým sponzorům a příznivcům. Děkují také obci za letos obzvlášť bohatou podporu.
Děkujeme i všem členům a jejich rodinám za bohatou činnost a osobní oběť volného času. Všem přejeme
šťastné a bohaté Vánoce a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce 2013.
Za Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině
Ing. Jaroslav Smolka
starosta SDH

Ceny svozu směsného komunálního odpadu pro rok 2013
Objem
nádoby
70 l
70 l
110 l
110 l

Tarif

Počet obsluh

P191
P101
P201
P261

1 x měsíc
1 x 14 dní
1 x 14 dní
1 x týdně zima
1 x 14 dní léto
1 x týdně
1 x týdně

110 l P211
1 100 l K111
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Cena v Kč/rok
vč. DPH
750,-Kč
1.310,-Kč
1.600,-Kč
2.250,-Kč
2.720,-Kč
10.630,-Kč
prosinec 2012

TJ Vřesina - založena v roce 1948
Vážení spoluobčané s končícím rokem 2012 je příležitost bilancovat, vyhodnotit činnost a výsledky naší
TJ Vřesina. Co so týče sportovních a kulturních akcí, standartně si udržujeme vysokou úroveň. Na
organizaci se podílejí oba sportovní oddíly a to fotbalový a volejbalový. V průběhu celého roku jsme
organizovali a pomáhali pořádat ve spolupráci s kulturní komisi naší obce tyto akce:sportovní večírek,
výroční členská schůze, místní volejbalový turnaj, obecní turnaj v kopané, Junior Cup U11, regionální
turnaj přípravek, white night párty III, volejbalová Vřesina, ukončení prázdnin, utkání starých gard
Vřesina-Kornowac, den zdraví společnosti Arcelor Mittal Ostrava aj.
Kromě pořádaní těchto akcí zajišťujeme organizaci mistrovských utkání 4 fotbalových družstev, která
jsou registrována a hrají pod hlavičkou FAČR-Opava. Za celý rok je to 76 oficiálních zápasů, což je
slušná porce. U této příležitosti, bych chtěl poděkovat všem trenérum, vedoucím mužstev, pořadatelům,
členům VV za jejich obětavou práci, která není mnohdy oceněná.
V minulém roce jsme mohli většinou naše fotbalová družstva hodnotit pozitivně, jak už to ve sportu
bývá, kromě vítězství a radosti, přicházejí i porážky a zklamání. Takovou tu sportovní facku jsme
obdrželi i my a to v podobě sestupu družstva mužů z OP do OS III.tř. Podzimní část nového soutěžního
ročníku zvládli naší hráči velmi dobře a přezimují na 1.místě se 4 bodovým náskokem a touhou postoupit
zpět do OP.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem aktivním členům za jejich přístup, obětavost a spolupráci
s výborem TJ a kulturní komisí naší obce. Poděkování patří též obci Vřesina za podporu TJ, všem
sponzorům za přízeň a lidem bez kterých by naše TJ nemohla fungovat.
Přejeme všem spoluobčanům krásné a pohodové svátky, mnoho zdraví, štěstí, Božího požehnání a
rodinné pohody v roce 2013.
Jiří Lampart
předseda TJ Vřesina
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Rekapitulace vybraných výdajů a získaných dotací v roce 2012

Náklady na investiční akce:
Revitalizace hřbitova - oplocení
Sklad TJ
Septik s biofiltrem ZŠ
Septik s biofiltrem OÚ
Rekonstrukce OÚ-střecha
Ozvučovací technika
Nákup auta

1.371.385,-Kč
190.000,-Kč
564.093,-Kč
362.250.-Kč
442.759,-Kč
162.052,-Kč
314.100,-Kč

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

1.007.949,-Kč
235.322,-Kč
146.828,-Kč
24.939,-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
Příspěvek na dojíždějící žáky a stravné
Příspěvek (dotace) ZŠ

159.985,-Kč
160.945,-Kč
81.500,-Kč
760.407,-Kč
155.413,-Kč
7.600,-Kč
482.700,-Kč
961.000,-Kč

Získané dotace v roce 2012:
Neinvestiční dotace ze SR- Úřad práce
Neinvestiční dotace ze SR – pro ZŠ
Neinvestiční dotace od kraje-SDH
Revitalizace hřbitova
Dotace celkem:

28.400,-Kč
227.864,-Kč
10.100,-Kč
585.000,-Kč
851.364,-Kč
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INFORMACE PRO OBČANY
Vítání občánků
V neděli 11. listopadu 2012 jsme na Obecním úřadě ve Vřesině přivítali od loňského vítání
15 narozených děti (z toho bylo 11 dětí narozených letos a 4 děti narozené v roce 2011)
K 18. prosinci se v letošním roce v naší obci narodilo 14 dětí, zemřelo 18 obyvatel, přistěhovalo se
55 obyvatel a odstěhovalo 18 obyvatel. K témuž datu má naše obec 1 534 obyvatel a 420 domů.
Úřední hodiny Obecního úřadu Vřesina se mění ve čtvrtek 27. prosince, kdy bude provoz jako v pátek,
tedy 8 –12 hodin a v pondělí 31. prosince bude zavřeno úplně.
Provozní doba prodejny TUTY Opava
štědrý den 24. prosince
1. svátek 25. prosince
2. svátek 26. prosince
Silvestr 31. prosince
Nový rok 1. ledna

07:00 – 10:00
zavřeno
zavřeno
07:00 – 11:30
zavřeno

Provozní doba pošty 31. prosince bude od 08:00 – 11:00 hodin.
OZO oznamuje, že svozové dny příští rok zůstanou zachovány. Pouze páteční svozy 28.12. a 4.1. budou
posunuty na sobotu.
Přehled konání – večírků v sále Obecního úřadu ve Vřesině
5. ledna
Obecní
12. ledna
Maškarní Sbor dobrovolných hasičů
19. ledna
Myslivecké sdružení BOR
26. ledna
KDU-ČSL
1. února
Tělovýchovná jednota
8. února
KRAS
9. února
Klubu seniorů
15. února
Volejbal
Přehled bohoslužeb ve vánoční době v kostele svatého Viléma:

Štědrý den
Boží hod vánoční

24. prosince
25. prosince

Štěpán
Silvestr
Nový rok

26. prosince
31. prosince
1. ledna
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21:30
08:00
10:00
15:00 Jesličková pobožnost pro děti
09:00
17:00
08:00
10:00
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Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za dosavadní přízeň a podporu. Ze srdce Vám přejeme
pokojné a radostné Vánoce a do nového roku 2013 mnoho štěstí,
zdraví, Božího požehnání, hodně lásky a porozumění.

Rada obce

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