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Vážení a milí spoluobčané naší krásné vesničky Vršovice,
volební období 2014 - 2018 se chýlí ke konci, je to příležitost,
aby při tomto významném milníku "dosluhující" starosta a
celé zastupitelstvo "složilo účty" občanům, co bylo za 4 roky
jeho působení uděláno. Činím toto, protože se cítím povinován
tím, že jste nám v minulých volbách, dali svou důvěru.
Jsem velmi rád, že jsem mohl osobně přispět ke zkrášlení obce
a ke zvýšení prosperity a tempu rozvoje Vršovic ve funkci
starosty. Jsem hrdý na to, jak zastupitelstvo po celou tuto
dobu pracovalo a níže uvedu přehled aktivit, projektů, akcí,
kterými jsme se zabývali, a které byly dokončeny. Naším
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jediným cílem, vedle běžného fungování "obecního života",
bylo, jak jsem již zmínil, zvýšení prosperity a rozvoje obce,
jejího intravilánu i extravilánu a zdárné završení projektů.
Posuďte sami, zda se nám to povedlo.
Nyní mi dovolte vám podrobně popsat, co bylo uděláno:

Rok 2015
Kulturní dům
- dokončily se úpravy kuchyně
- došlo k revitalizaci krovu v přední části budovy, vybudování
nového baru a společenské místnosti na balkoně
- nová fasáda na přední části KD a nové omítky na přední
straně sálu, kolem jeviště
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Rodinný dům č. p. 9 - budoucí obecní úřad
- ze dvou místností byla vytvořena jedna prostorná místnost zasedací místnost obecního úřadu
- výstavba nových krbových kamen
- před rekonstrukcí budovy bylo podřezáno zdivo budovy a ve
zrekonstruovaných místnostech došlo k provedení dodatečné
izolace chemickou injektáží,
příprava projektové dokumentace
na přestavbu rodinného domu na
obecní úřad a podání žádosti o
stavební povolení

Skládka
- zahájení kolaudace skládky
- likvidace mnoha černých skládek v extravilánu obce
Kaple Božského Srdce Páně - kaple v centru obce
- obec získala dotaci na opravu kaple z Ministerstva místního
rozvoje
- předmětem akce byla oprava a nátěr fasády, oprava soklu,
nátěr plechové střechy a
ostatních
klempířských
prvků
- po venkovních opravách
jsme také částečně upravili
interiér kaple, a to
výměnou starých koberců
za nové
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Komunální služby
- byly opraveny kanály obce, komunikace, kde byly nevzhledné
překopy po vložení inženýrských sítí, byly pokryty novým
asfaltovým povrchem
- kolem hasičské zbrojnice byl dodělán chodníček ze zámkové
dlažby
- proběhlo majetkoprávní vyrovnání s občany - převody
pozemků
- rozšířili jsme veřejné osvětlení a vánoční osvětlení
- došlo k rekonstrukci zídky u hospody a montáži nového
zábradlí

Sklad materiálu u mateřské školy
- budova stojící mezi hasičskou zbrojnicí a mateřskou školou
byla zrekonstruována - proběhla výměna oken, zhotovila se
nová fasáda a zrekonstruovaly dveře
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Boží muka
- došlo k opravě Božích muk - Kříže u Kaple a Obrázku

Odpočívadla
- postavili jsme odpočívadla při vjezdu do obce a u skalky
směrem k hájence
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Adventní koncert
- uspořádání prvního adventního koncertu, který se již v dalších
letech stal tradicí

Rok 2016
Rekonstrukce stodoly
- budova, která původně sloužila ke skladování materiálu a
parkování traktoru, prošla začátkem roku 2016 rozsáhlými
úpravami tak, aby mohla dočasně sloužit také jako dílna a šatny
pro zaměstnance obce:
- prostory byly vydlážděny zámkovou dlažbou
- byly vyzděny pilíře, vystavěna kamenná zídka,
vyrobeno a usazeno nové kovové okno, vymalováno
- v zadní části byla vybudována betonová podesta,
sloužící ke skladování materiálu
- do patra byly vystavěny schody (zde byl využit starý
nepotřebný materiál)
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Nabytí majetku – Kaple Panny Marie Bolestné (na Brdlici)
- v roce 2015 obec odkoupila pozemek, parcelu pod kapličkou
a v následujícím roce, po překonání spletitosti stavebního
řízení, zpracování pasportu stavby, zlegalizování stavby, se
obec stala hrdými vlastníky jediné kulturní památky v obci
(kaple je zapsaná v Seznamu nemovitých kulturních památek
ČR)
Odvodnění hřiště
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Kolaudace SKLÁDKY
- po více než ročním úsilí (cca po 19 měsících) se obci podařilo
zkolaudovat obecní - jižní část skládky (přesněji řečeno název
akce je: Rekultivace části skládky pevných domovních odpadů
Vršovice)
Kulturní dům
- pokračování rekonstrukce starých prostor:
- v baru byla sestavena nová linka, pult, osvětlení a schodiště
s obložením vedoucí do těchto prostor bylo zrenovováno
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Rozšíření veřejného osvětlení
- veřejné osvětlení bylo rozšířeno o světlo u Skalky a k hřišti,
kde byla i nově přivedena elektrická energie do boudy
Rekonstrukce zídek
- další zídkou, která prošla kompletní rekonstrukcí, je zídka na
Půdovci

Zeleň
- kromě pravidelné údržby zeleně byly nově osázeny prostory
kolem Hospody u Pchálkových, u kontejneru, za hasičskou
zbrojnicí, u Kaple, dosadily se nové stromky v aleji a 3 nové
lípy u kříže
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Nový traktor
- byl pořízen nový traktor značky New Holland

Rekonstrukce chodníku k Brdlici
- vzhledem ke stáří povrchu a následkem povětrnostních vlivů,
zejména srážkových vod, došlo v průběhu let k vymletí a tím
poškození živičného zpevněného povrchu z 90 % celkové
plochy
- povrch byl nerovný a chodcům hrozilo zranění důsledkem
pádu, proto bylo nezbytné provést rekonstrukci celé plochy
stávajícího chodníku včetně úpravy odvodnění srážkových vod
z povrchu nového zpevnění
- stavba byla provedena firmou Ing. Illík – Rail spol. s r.o.,
která vzešla z výběrového řízení
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- chodník byl rekonstruován za přispění dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova MSK 2016

Rekonstrukce Obecního domu
- vzhledem k napjatému obecnímu rozpočtu začaly
rekonstrukce Obecního domu po jednotlivých etapách
- do prosince 2016 byly dokončeny:
- bourací práce a demontáže instalací, včetně demolice stávající
žumpy a zásypu její jámy;
- základové konstrukce (nové nosné části podlah v přízemí,
posílení základu pod stávající středový nosný pilíř stropu nad
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přízemím, základ pro obě nová vstupní schodiště a šikmou
rampu pro vozíčkáře);
- hrubá stavba (vyzdívky nadstavby obvodového zdiva a
nosných pilířů pro zastřešení nad druhým nadzemním
podlažím, vnitřní hrubé vyzdívky nenosných příček v přízemí i
nadstavbě, železobetonové věnce, střešní nadezdívky,
vodorovné průvlaky pro vynesení stropů a krovu);
- zcela nová konstrukce zastřešení (krov, střešní plášť s
krytinou a klempířskými prvky) a související nadstavba
komínů,
- dodávka a montáž nových - vnější výplně otvorů (okna, dveře,
vrata);
- ležatá podzákladová část vnitřní domovní splaškové
kanalizace (pod novou betonovou základovou deskou v
přízemí, s prostupem pod obvodovým základem);
- dodávka a montáž nové žumpy a nové splaškové kanalizační
přípojky z budovy do žumpy;
- dvě nová vnější předložená železobetonová monolitická
schodiště a rampa pro vozíčkáře pro bezbariérový vstup do
části budovy s Kulturním domem
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Rok 2017
Boží muka - Sv. Kryštof
- v červnu toho roku byla na komunikaci k hájence ve
Vršovicích vystavěna a požehnána dřevostavba sv. Kryštofa
- Boží muka vytvořil Andrzej Kulka z polských Chalupek
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Obecní dům
- po dokončení hrubé stavby i hrubých technických instalací
byla v druhé polovině roku provedena převážná část prací
SO04 - budova PSV
- firmou Duostav s.r.o., která prováděla i hrubou stavbu, byly
realizovány vnitřní omítky stěn, dokončení vnějších výplní
otvorů a některých vnitřních zárubní a další práce
Rekonstrukce mateřské školy
- o prázdninách jsme využili času, kdy
jsou děti doma a opravili jsme jednu
stranu budovy včetně zateplení, obklady
na vstupním schodišti a zastřešili jsme
celý vstup do budovy školy
- dále byla provedena příprava na nové
oplocení před budovou, byly postaveny
nové sloupky z cihel
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Sádlík
- z důvodu havarijního stavu našeho Sádlíku jsme se pustili do
vyčištění nádrže a naši zaměstnanci vybudovali nové oplocení
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Rok 2018 - aktuální období
Poslední rok našeho volebního období rok 2018
Právě probíhá:
Zateplení fasády mateřské školy
V naší obci máme mateřskou školku, která je jedinečná široko
daleko. Naše školka je rodiči vyhledávaná nejen z „tradičních“
důvodů kvalitní péče, ale také díky své poloze „nad obcí“, kde
nejsou děti zatíženy exhalacemi v ovzduší a areál školky je
součástí širšího přírodního celku jedinečného pro svou
přirozenost a začlenění v okolním prostředí a okolní krajině.
Školka byla vybudována před zhruba 60ti lety, přesto je budova
ve velmi dobrém technickém stavu. Obec vynakládá pravidelně
finanční prostředky jak na její vybavení k užitku dětem, tak na
modernizace provozní a technické vybavenosti vlastní stavby.
Trend při provozování veřejné občanské vybavenosti, stejně
jako při provozování privátních zařízení, je snižování
energetické náročnosti budov, tedy zejména nákladů na teplo,
které jsou významnou provozní položkou v chodu mateřské
školky.
Obec vzhledem ke své velikosti a nízkému rozpočtu, nemůže
jednorázově vynakládat vysoké částky, proto údržbu a provoz
svých nemovitostí realizuje postupně. Nejinak je tomu při péči
o budovu mateřské školky. Fasáda školky od jejího vzniku
neprošla významnější obnovou, proto nedávno obec na budově
vyměnila vnější výplně otvorů (okna, dveře) a v letošním roce
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obec zajistila dostatek prostředků pro realizaci zateplení fasády
budovy a souvisejících prací.
Právě probíhá zateplení fasády kontaktním zateplovacím
systémem na bázi extrudovaného polystyrenu v tloušťce
izolačních desek 120 mm a související zateplení soklu budovy
a jeho obkladu keramickými klinkerovými pásky. Součástí
prací je také výměna vnějších parapetních desek na okenních
otvorech, obložení obou vstupních schodišť do budovy
keramickou klinkerovou dlažbou a zřízení dřevěných přístřešků
nad oběma vstupy.
Po dokončení zateplení budovy bude nezbytné provést
opětovnou pokládku betonových dlaždic okapového chodníku a
zejména provést výměnu odvodňovacího žlabu z dvorní strany
budovy (betonové žlabovky byly položeny již cca před 20ti lety
náhradou za původní okapový chodník a zachycují přívalové
srážkové vody ze svažitého terénu na zahradě; tyto přívaly jsou
žlabovkami dále odváděny do areálové dešťové kanalizace).
Při úpravách a zateplení soklu budovy a související dočasné
demontáže dešťových svodů a jejich patních částí (tzv.
„gajgrů“) bylo zjištěno, že tyto dešťové svody jsou ve svém
úpatí zaneseny a poškozeny. Původní patní betonové šachtice
jsou rozpadlé, protože jejich betonová konstrukce je letitým
působením mrazu a deště zcela degradovaná. Původní
podzemní betonové potrubí má poškozená hrdla, jednotlivé
trubky jsou od sebe odsunuty a vychýleny nebo jsou
popraskané. V jihovýchodním dvorním rohu budovy tak již
došlo k podemletí rohu stavby a bude nutno tuto šachtici
vyměnit, terén dosypat a zhutnit a nahradit část potrubí na
navazující ležaté podzemní kanalizace.
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O naléhavosti stavu bude jednat na svém dalším zasedání
zastupitelstvo obce, které rozhodne o dalším postupu a rozsahu
prací na dešťové areálové kanalizaci kolem budovy.
Opravami kanalizace však nedojde ke znehodnocení již téměř
dokončené fasády a tak účel zateplení bude splněn a věříme, že
mateřská škola bude mít nejen pěknou fasádu, ale provoz v ní
bude ekonomičtější. Tepelná pohoda našich dětí tedy bude
zachována v „novém plášti“ a za ušetřené prostředky na
vytápění budeme moci investovat do dalších zlepšení života
v naší obci.
Aktuální stav před dokončením:
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Kaplička u cesty
Od poslední informace o Kapličce v našem občasníku uběhl
téměř rok a my můžeme konečně konstatovat, že se obec
začátkem prázdnin stala jejím vlastníkem. Po více než třech
letech vyřizování !!!
Kaplička se nachází na původně dvou různých pozemcích, kdy
část stavby stála na pozemku Moravskoslezského kraje,
spravovaného podnikem Správa silnic Moravskoslezského
kraje, část na pozemku soukromého vlastníka.
Nejdříve po opakovaných
žádostech a jednáních se
obci podařilo zcela zdarma
získat pozemek darem od
Moravskoslezského kraje, a
posléze
po
složitých
jednáních za velmi nízkou
cenu také od soukromé
vlastnice, která je sice
zdejší rodačka, ale již
dlouhodobě žije mimo naši
obec. Paradoxně lze říci, že
náklady
spojené
s překonáním
úředních
problémů,
s poměrně
složitou administrativou a s
katastrálními
poplatky,
vyšly dráž, než je skutečná
hodnota pozemku.
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Pozemek pod Kapličkou však má pro obec hodnotu zejména
kvůli sakrální stavbě, která se na něm nachází, a kterou jsme
ihned po nabytí začali opravovat. Opravu realizuje obec
svépomocí vlastními zaměstnanci.
Po stavební stránce zbývá dokončit pokládku kamenné dlažby
v okolí budovy a dokončit finální terénní úpravy. V dalším
období se obec zaměří na pravidelnou údržbu stavby a jejího
okolí.
Volnočasový areál hřiště
Předběžné rozpočtové náklady na stavební revitalizaci areálu
(bez hygienického zázemí) byly poptanými stavebními firmami
vyčísleny v rozmezí od 3 do 4 milionů korun, v případě
vybudování hygienického zázemí s přípojkami by byly náklady
ještě vyšší.
V loňském roce se obci povedlo zajistit elektrifikaci areálu a
prodloužit veřejné osvětlení a letos obec vlastními zaměstnanci
svépomocí vybudovala zpevněnou cestičku k hřišti, přivedla
vodu do boudy a napojila na kanalizaci. Během prázdnin
zaměstnanci zpevnili plochu sportovního hřiště, tedy pouze za
materiálové náklady a obec tak ušetřila několik set tisíc korun
za to, kdyby tyto části vybudovala dodavatelsky stavební firma.
V příštím funkčním období je proto pro zastupitelstvo velkou
výzvou jednak stanovit potřebný rozsah stavebních prací
(oprava boudy včetně hygienického a sociálního zázemí?) a
jednak získat potřebné finanční prostředky.
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Vlastní zaměstnanci obce jsou sice pracovití a šikovní a jejich
prostřednictvím obec svépomocí stavbu dokáže podstatně
zlevnit, ale přesto budeme muset zajistit více finančních
prostředků k provedení alespoň dílčí revitalizace (oprava
boudy, lavičky do svahu)…..třeba zde budeme mít v příštím
roce letní kino…..

Obecní dům
Již 2 roky Vás informujeme o průběhu provádění stavebních
prací na akci „Rekonstrukce obecního domu“. Obecní dům se
nachází ve společné řadě budov za naším Kulturním domem,
který se nám podařilo opravit a zprovoznit již před pár lety.
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Obecní dům, v němž bude nové sídlo obecního úřadu i s
parkovištěm a zázemím pro občany, je náročná přestavba
původní venkovské usedlosti s hospodářskými a zemědělskými
budovami.
Jen pro připomenutí si dovolujeme čtenářům zopakovat, že celá
rekonstrukce obecního domu byla z důvodů omezeného
rozpočtu obce rozdělena do šesti samostatných, na sebe
navazujících nebo i v souběhu prováděných, etap – tzv.
„Stavebních objektů“ (SO):
SO – 01 (budova, vnější kanalizace a žumpa)
SO – 02 (budova: elektroinstalace)
SO – 03 (budova: zdravotechnické instalace a technické
instalace)
SO – 04 (budova PSV)
SO – 05 (budova PSV, venkovní úpravy, dokončovací
práce)
SO – 06 (zahrada, komunikace, parkoviště)
Po dokončení nádstavby budovy, hrubých stavebních a
instalačních prací v předchozích letech, v tomto roce již
předpokládáme dokončení objektu SO 04 a zahájení SO 05,
tedy dokončení všech prací v interiéru budovy a snad i zahájení
prací na fasádě budovy a na venkovních zpevněných plochách.
Jak již to bývá ve stavebnictví časté, když se zasáhne do staré
budovy, objeví se problémy, které stavebník sice tušil, že
mohou nastat, ale doufal, že nedojde k zásadním vícepracím s
navýšením rozpočtu. Takovým problémem bylo například
provedení podlahových železobetonových desek v kancelářské
části, kdy při jejich realizaci bylo zjištěno, že kamenné
základové konstrukce nosného zdiva budovy nejsou vůbec
založeny tak hluboko, jak by měly být a tedy muselo dojít
k jejich přibetonování, místy i podbetonování. Následně pak
nastaly navazující problémy v propojení vodorovných
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hydroizolací na nové podlahové desce s původními izolacemi
pod zdivem apod.
Vše se ale vyřešilo a to v podstatě bez významnějšího navýšení
nákladů a nyní je připravována realizace podlahových krytin a
navazující úpravy vnitřních povrchů na zdivu. Dokončují se
také kompletace na vnitřních instalacích elektro, vody,
kanalizace, vytápění, budou se kompletovat zařizovací
předměty a další finální prvky v interiéru budovy.
V budově Obecního domu je již plně funkční jeho zadní trakt
s původní hospodářskou části. Zde bylo vestavěno hygienické a
sociální zázemí pro provozní pracovníky obce a také dílna a
sklad pro umístění a údržbu obecních vozidel, strojů a
mechanismů. V zadním traktu tak konečně vzniklo nejen
funkční technické zázemí pro zajištění provozu obecní
infrastruktury, ale také důstojné zázemí pro provozní
pracovníky obce, kteří dosud neměli vlastní hygienické
prostory.
Přestože rozpočtové příjmy nejmenších obcí jsou kolísavé
v závislosti na „kondici“ státního rozpočtu, očekáváme, že
zvládneme Obecní dům dokončit za aktivní svépomocí našimi
pracovníky a dodávkami místních živnostníků budeme schopni
provést jak fasádu budovy, tak také venkovní úpravy s
příjezdovou komunikací, parkovištěm pro občany a sadovými
úpravami.
Pak už jen zbývá přivítat naše občany v novém sídle obecního
úřadu v opravené budově Obecního domu s bezbariérovým
přístupem, hygienickým zázemím pro veřejnost a v příjemném
prostředí při plnění úkolů úřadu obce jako veřejné služby pro
občany.
Závěrem - já osobně jsem pyšný na to, co se nám povedlo a
jsem přesvědčen, že složení zastupitelstva v tomto období bylo
optimální. Na tomto základě jsem se rozhodl kandidovat i pro
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další volební období pro vedení dalších aktivit vedoucím k
dalšímu úspěšnému rozvoji naší úžasné, krásné vesničky.
Děkuji, že jste věnovali svůj cenný čas čtení tohoto příspěvku,
popisujícímu práci a akce, kterým jsme se v prošlých čtyřech
letech věnovali.
Děkuji také celému zastupitelstvu a zaměstnancům obce za
jejich vynikající práci.
S přátelskými pozdravy
Jiří Urbanec

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Informace z jednání Zastupitelstva obce Vršovice
Od posledního vydání našeho zpravodaje se zastupitelstvo obce
sešlo celkem 7x.
Dne 5. 2. 2018 na zasedání č. 1/2018 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- dotaci na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši
32.359,- Kč
Neschválilo:
- podnět p. Teichmanna ke změně územního plánu obce
- směnu pozemků s p. Kolovratem dle jeho žádosti
Bere na vědomí:
- zamítnutí žádosti o změnu místní úpravy silnice III/4645
Vršovice - Raduň - ohledně omezení průjezdu kamionů
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čerpání rozpočtu za rok 2017

Dne 12. 3. 2018 na zasedání č. 2/2018 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- rozpočet na rok 2018
- uzavření smlouvy s Martinem Krupou ohledně zpracování
základní analýzy dopadů nařízení GDPR na organizace a
stanovení Martina Krupy pověřencem
Pověřilo:
Místostarostu:
- k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě s firmou Duostav s.r.o.
- k podpisu Smlouvy s firmou Ivo Dudek
Dne 23. 3. 2018 na zasedání č. 3/2018 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- výsledek inventarizace k 31. 12. 2017
- poskytnutí příspěvku na Pálení čarodějnic a Mikuláše
- dodělání podesty u obecního domu
- vybudování představby z Klingerových cihel
- záměr vybudování cyklostezky - studie, kroky k řízení o
schválení cyklostezky
Bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
- plán akcí do konce volebního období
Dne 10. 5. 2018 na zasedání č. 4/2018 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- závěrečný účet obce Vršovice za rok 2017 včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a všech
příloh a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a
to bez výhrad, viz. přílohy
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- účetní závěrku za účetní období roku 2017, viz.
příloha a pověřuje starostu k podpisu protokolu o schválení
účetní závěrky
- součinnost při obnově katastrálního operátu, zejména
poskytnutí prostor v době mapování
- předláždění části povrchu obecního pozemku parc. č.
1582/4 za podmínek
a) vlastního financování stavby žadateli,
b) předchozího souhlasu se stavbou silničního správního úřadu
a speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby Magistrátu
města Opavy – Odboru dopravy - žádost Zb. Říčného
- spolku Vršovjanky na akci dne 29. 6. 2018 příspěvek
ve výši 3.000,- Kč - náhradní akce za Pálení čarodějnic
- uzavření úplatné „Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu“ pro akci VRŠOVICE U OPAVY, OBNOVA
NN – IE-12-8004891/SOBS VB/5 s právnickou osobou ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Protistrana navrhuje
úplatu za zřízení břemen 44.000,- Kč plus DPH. Podrobnosti
jsou zřejmé z přílohy. Zastupitelstvo navrhuje a schvaluje
100.000,- včetně DPH
- kácení 10 ks stromů třešeň obecná (Prunus Avium) dle
situačního výkresu v příloze žádosti - alej k hájence, ale pouze
na základě a za podmínek rozhodnutí o povolení kácení vydané
orgánem ochrany přírody a krajiny, a současně požaduje po
žadateli provedení náhradní výsadby stejného nebo většího
počtu dřevin v lokaci, druhu a parametrech dřevin, stanoveném
orgánem ochrany přírody a krajiny, kterým je Obecní úřad
Vršovice (důvod - obnova vedení NN)
- úpravu smlouvy o pronájmu KD, kde bude uveden
zákaz používání zábavné pyrotechniky v areálu a okolí KD
Bere na vědomí:
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- žádost pana Z. Říčného a nemá námitky ke stavbě
zpevněných ploch na vlastních pozemcích žadatelů, za
podmínky financování stavby vlastním nákladem žadatelů
- žádost pana Říčného a nemá námitky k přemístěním vlastního
oplocení žadatelů na jejich pozemku, za podmínky financování
stavby vlastním nákladem žadatelů
- žádost pana Říčného a nemá námitky ke snížení části obruby
kolem vozovky silnice Gudrichova za podmínek
a) vlastního financování stavby žadateli,
b) předchozího souhlasu vlastníka pozemku pod
silnicí a vlastníka vozovky a obrub
Moravskoslezského kraje, zastoupeného Správou
silnic MSK,
c) předchozího souhlasu silničního správního
úřadu a speciálního stavebního úřadu pro
dopravní stavby Magistrátu města Opavy –
Odboru dopravy
vše v rozsahu dle textu žádosti a grafického zákresu v příloze
žádosti
- informaci o obnově katastrálního operátu
- vytištění cedulek - „Určeno pro drobný“ - Švestková
alej k hájence
Dne 18. 6. 2018 na zasedání č. 5/2017 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- přijetí úvěru do výše 1.500.000,- Kč se splatnosti 4-5 let,
bez zajištění, u České spořitelny Opava, na financování
projektů_ a) oprava MŠ Vršovice, b) dokončovací práce
na přestavbě obecního domu
- projektovou dokumentaci k výměně vodovodních řadů a
požaduje, aby do řešené projektové dokumentace byla
zapracování kompletní obnova asfaltového povrchu
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dotčených vozovek v celé stavbou dotčené délce místní
komunikace a v plné šíři vozovky
zajištění vypracování Pasportu místních komunikací a
účelových komunikací pro obec Vršovice na základě
zjednodušeného výběrového řízení ze tří oslovených firem
uzavření Pachtovní smlouvy mezi Zemědělskou a.s.
Opava Kylešovice a obcí
stávající počet zastupitelů ZO - 7
rozpočtové opatření č. 1/2018

Dne 16. 7. 2018 na zasedání č. 6/2017 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- výběr nejnižší nabídky při výběrovém řízení na zateplení a
fasádu MŠ - nejnižší nabídku měla firma David Lichovník
- záměr prodeje pozemku parc. 1469/1 - ostatní plocha 102
m2
- rozpočtové opatření č. 2/2018
- ukončení činnosti knihovny ve Vršovicích
- pronájem prostor knihovny po přestěhování obecního
úřadu do budovy č.p. 9 k provozování kosmetického salónu
- změnu místní úpravy v obci - pravidlo pravé ruky
Dne 30. 8. 2018 na zasedání č. 7/2017 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- SmVaK Ostrava, a.s. neakceptuje kompletní obnovu
povrchu komunikace po výměně vodovodu z důvodu
neúměrného navýšení stavby a žádají přehodnocení vyjádření
ZO ze zde 18. 6. 2018, jelikož výměna zastaralého litinového
potrubí negativně ovlivňuje kvalitu pitné vody
- pan starosta navrhuje jednání se SMVaK o možném
spolupodílení na obnově asfaltu s tím, že vyčkáme na návrh
ceny spolupodílení od SMVaK
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- dodatek ke smlouvě s Hradeckou a.s.
- umístění malůvky na fasádu budovy MŠ
- oslovení majitelů pozemků, kde stojí studny, s možností
odkoupení pozemků pod studnou

POZOR ZMĚNA !!!
Volby do zastupitelstva obce Vršovice a volby do
senátu parlamentu České republiky
V letošním roce proběhnou volby v budově
budoucího nového obecního úřadu (budova u
kulturního domu), č.p. 9. Vchod je z areálu, třetí
dveře.
Volby se uskuteční v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 6. 10. 20108 od 8.00 do 14.00
hodin.
V případě konání druhého kola voleb do senátu se uskuteční
ještě v pátek 12. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
13. 10. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Blíží se období vegetačního klidu (od 1. 10. 2018 do
31. 3. 2019) - informace o kácení dřevin
V uplynulém období byl obecní úřad několika samostatnými
žádostmi žádán o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les podle zákona č. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jedná o
dřeviny, které rostou „mimo les“, tedy o stromy a keře, které se
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nacházejí samostatně nebo ve skupinách v zahradách, na
loukách nebo v alejích podél komunikací či břehů.
Protože žádosti jsou téměř ve všech případech neúplné, nebo
zcela chybně formulované, chtěli bychom touto cestou
občanům poskytnout jednoduchý návod, jak postupovat:
a) U větších a starších dřevin je nezbytné zažádat o
povolení. Tuto formalitu musí splnit každý, kdo hodlá skácet
strom, jehož obvod kmene (nikoli průměr) je ve výšce 130 cm
nad terénem větší než 80 cm. Žádá–li osoba odlišná od
vlastníka pozemku, je vždy nutný souhlas vlastníka a všech
spoluvlastníků (strom je totiž součástí pozemku). K žádosti
musí být přiložen jednoduchý nákres v katastrální mapě
(postačí křížek, kde se strom nachází).
Obecní úřad Vršovice (až na výjimky) všem žádostem vyhoví,
jsou-li uvedené podmínky splněny a současně ve svém
ROZHODNUTÍ ukládá povinnost náhradní výsadby (PROTO
DOPORUČUJEME ŽADATELŮM, ABY JIŽ VE SVÉ
ŽÁDOSTI NAVRHLI SAMI, KDE A JAKÝ NÁHRADNÍ
STROM CHTĚJÍ VYSADIT.
U keřů je nutno žádat o povolení vždy jen, pokud jde o takový
soubor nebo skupinu keřů, které jsou vzájemně propojené a
prorostlé a jejich koruny společně zabírají půdorysnou plochu
větší než 40 m2.
b) U drobných a mladých stromků, které mají kmen
menší, a také u keřů s menší korunou, než je uvedeno
v předchozím textu, postačí Ohlásit kácení Obecnímu úřadu
Vršovice. Po dni ohlášení, pokud do 30ti dnů nebude Obecní
úřad reagovat, lze tyto drobné dřeviny pokácet, a to i bez
nutnosti náhradní výsadby.
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Obecní úřad Vršovice touto cestou ujišťuje všechny občany i
vlastníky pozemků, že jim v případě nejasností, pomůže žádost
sestavit a formulovat a že se mohou kdykoliv na obecní úřad
s problematikou kácení dřevin obrátit.

Upozornění - místní poplatek za psy
Upozorňujeme na splatnost poplatku za psy!
Termín k zaplacení tohoto místního poplatku byl
do konce května.

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
V úterý dne 16. října 2018
v době
od 15.00 do 17.00 hodin
u Hospody na Vršku
proběhne sběr NEBEZPEČNÉHO odpadu, mimo ledničky
a televizory.
Sbírány budou následující nebezpečné odpady:
1. Motorové oleje
2. Barvy, lepidla
3. Rozpouštědla a kyseliny
4. Léčiva
5. Odmašťovací prostředky
6. Baterie (monočlánky)
7. Zářivky
8. Upotřebené čistící tkaniny, olejové filtry
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9. Olověné akumulátory
10. Fotochemikálie
11.Pesticidy

Ve čtvrtek dne 1. listopadu 2018
v době od 8.00 do 17.00 hodin
u Hospody na Vršku
proběhne sběr VELKOOBJEMOVÉHO odpadu:
Zde patří: podlahové krytiny, čalouněný nábytek a další
objemné věci mimo pneumatiky.
Těchto odpadů se můžete zbavit zdarma, aniž znečistíte životní
prostředí, jak se děje klasickým spalováním, případně
vyhozením do přírody. Tyto produkty nepatří ani do popelnice,
protože se nejedná o neškodný komunální odpad.
Využijte této příležitosti k odevzdání nebezpečných a
velkoobjemových odpadů bez dalších nákladů a znečišťování
životního prostředí.

Komunální odpad
Od října bude svoz komunálního odpadu probíhat každý úterý.

Sběr elektroodpadu
Sběr elektroodpadu probíhá celoročně, a to po domluvě se
zaměstnanci obce, v prostorách bývalé hasičské zbrojnice.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny
Dne 16. 10. 2018 bude v obci přerušena dodávka elektřiny a to
v době od 8.00 do 16.30 hodin.

Poděkování spoluobčanům
Jak jste si jistě někteří z Vás všimli a ostatní se zajdou podívat,
na kopci Brdlice vyrostla nádherná relaxační zahrada. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat rodině Rychlých za nádherný
nápad a ještě nádhernější realizaci. V této uspěchané době je
důležité se umět zastavit a chvíli relaxovat. Je skvělé, že v
dnešní době se najdou lidé, kteří nezištně udělají něco pro
ostatní. Je radost mít takové sousedy.
Za obecní úřad - Markéta Víchová

INFORMACE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ
ŠKOLY

Zprávy ze základní školy
Krásné sluneční dny panovaly po celou
dobu letních prázdnin. Začátkem září se
žáci vrátili do školy k zahájení nového
školního roku nesoucí označení
2018/2019. Je důležité připomenout, že
první kroky k předškolnímu vzdělávání
tak učinily i děti z mateřských školek.
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V tělocvičně ZŠ po odeznění státní hymny byli přivítáni
pedagogové, žáci, zákonní zástupci prvňáčků a představitelé
obcí Raduň, Chvalíkovice, Vršovice a Podvihov. V průběhu
slavnostního zahájení byly sděleny nejdůležitější organizační
záležitosti, žáci byli seznámeni se změnami, které ve škole
v průběhu prázdnin nastaly, a rovněž byly nastíněny plánované
akce školy. V závěru ředitelka školy i paní starostka Juráňová
popřály žákům mnoho úspěchů. Poděkování patřilo i
představitelům obcí za přízeň, příjemnou spolupráci a podporu,
které se škole po celé volební období dostávalo. Vážíme si
toho.
V následujících odstavcích bych Vás stručně seznámila
s koncepcí dalšího rozvoje školy.
Na prvním místě bude stát oblast maximálního rozvoje každého
dítěte v MŠ a každého žáka v ZŠ. Úkolem bude rozvíjet na
požadovanou úroveň sebeobsluhu a základní návyky dětí v MŠ
a žáků nižšího stupně, realizovat efektivní způsob komunikace
a spolupráce, zvládat různé strategie učení, plnit praktické
úkoly na různé úrovni náročnosti, aktivně zapojit žáky do
preventivních činností z oblasti negativních jevů.
Druhou oblastí bude profesní rozvoj pedagogů. S touto oblastí
souvisí zapojení školy do projektu Podpora společného
vzdělávání v pedagogické praxi. V souvislosti s novelou
školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny
vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke
vzdělávání všech dětí a žáků tak, aby byl plně využit potenciál
každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků u
žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou
z 336 škol zapojených do projektu, který realizuje Národní
institut pro další vzdělávání (NIDV).
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Třetí oblastí bude materiální vybavení školy. Ve škole se
v průběhu prázdnin a září podařilo realizovat dlouhodobě
plánovaný projekt, vybudovat polytechnickou učebnu (dílna
pro žáky nižšího stupně vybavena stavebnicemi, šicí dílna,
zrekonstruovaná cvičná kuchyně), zmodernizovat školní dílny a
vybudovat bezbariérové WC v I. a II. podlaží budovy.
Připravíme systém činností, které budou efektivně plněny v
rámci polytechnickém vzdělávání. Průběžně nás čeká renovace
dalších částí školy podle aktuálního stavu.
Plánujeme vytvořit nové webové stránky s možností
odhlašování obědů prostřednictvím nové aplikace a zajistit
lepší informovanost veřejnosti o dění v naší organizaci.
Poděkování patří stávajícímu zastupitelstvu obce Raduň, které
nás po celý čas podporovalo v nejrůznějších aktivitách a
záměrech. Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Raduň přeji
hodně úspěchů v novém volebním období.
Dita Dragonová
Když je v obci škola
Až na výjimky každý ve svém dětství zakusil slasti i strasti
vzdělávání. Někdo na tohle období vzpomíná velmi rád, pro
někoho to mohla být léta měně radostná. Vše je vtěleno do
jediného slova „škola“. Je to zvláštní instituce, která má ve
vývoji člověka významné postavení. Její působení zanechává
nesmazatelnou stopu na celý život.
Pro obec je škola významným činitelem. Odčerpává peníze,
dělá starosti … tam, kde ji mají. Na druhé straně vyžaduje
několikaleté úsilí, aby obec školu získala. V každém případě
škola pro obec znamená budoucnost. Obce, kde škola schází,
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mají problémy s rozvojem, stagnují nebo se dokonce pomalu
vyprazdňují.
Škola v Raduni měla díky moudré strategii zastupitelstev
v posledních pětadvaceti letech štěstí. Ve spolupráci s okolními
obcemi byly investovány desítky miliónů korun do areálu
základní školy, potřebnou péči dostaly rovněž školy mateřské.
Otázkou zůstává, zda dobrý technický stav budov zajistí také
kvalitní vzdělání. Navíc se často zaměňují dva pojmy, módnost
a modernost. Zatím co první vyžaduje mnoho finančních
prostředků bez vlivu na kvalitu vzdělání, ve druhém případě je
potřeba odbornost, systematická práce a kvalitní koncepce.
Výsledky různých šetření, anket i mezinárodních výzkumů se
shodují, že zárukou kvality vzdělání je především učitel.
Efektivní modernizace probíhá nejlépe s pomocí mladých
pedagogů. Jenže průměrný věk dnešních učitelů v republice je
49 let. Značná část mladých lidí bere studium učitelství jako
„poslední možnost“, takže v průběhu studia přestoupí na jiný
obor, nebo po ukončení učitelského oboru do školy nenastoupí.
Dostatek kvalitních učitelů sama škola nevyřeší. Ostatně i
podnikatelé v současné době žádají vládu o pomoc při řešení
nedostatku pracovních sil. Zároveň nabízejí další benefity
včetně bytů.
Možná v souvislosti s výročím republiky je užitečné si
připomenout tehdejší systém péče o vzdělání i učitele. Bylo ctí
každé obce, aby u školy byl také byt pro řídícího učitele a
bydlení pro pomocného učitele. V Raduni ještě v 70. letech
minulého století patřily tři obecní byty učitelům. Zřejmě
vzdělání mělo jinou hodnotu. Nabízí se ale šance. Nové paní
ředitelce s podporou nového zastupitelstva se může leccos
podařit. Již nabízené volební programy budou nápovědou o
vztahu ke vzdělání.
Upřímně děkuji všem rodičům, starostům, členům
zastupitelstev, zkrátka všem, kteří pomáhali škole za jejich
práci i přízeň. Paní ředitelce a nově zvoleným členům
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zastupitelstev Raduně, Chvalíkovic, Vršovic i Podvihova pak
přeji plodnou spolupráci a další úspěšný rozvoj vzdělávání
v celé příspěvkové organizaci. Jde o budoucnost našich obcí.
Nebo snad ne?
Leoš Tesárek
Přehled nejdůležitějších plánovaných akcí ve školním roce
2018/2019
Plavecký výcvik 2. – 4. ročníku
Zdravotnický kurz v 6. ročníku
Zdravotnický kurz 5. ročníku
Drakiáda
Lampiónový průvod
Sběr papíru říjen
ZOO Ostrava (soutěž II. stupeň)
Akce pro rodiče – Den národů
Mikulášská veselice
Výstavka keramického kroužku
Vánoční koncert
Vánoční dílna
Vánoční sportovní turnaj
Novoroční volejbalový turnaj
Kurz dopravní výchovy
Vynášení Morany
Zápis do 1. ročníku
Velikonoční dílna
Pobyt v přírodě
Den Země
Výjezd EVVO, 5. a 9. ročník
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září - listopad
září - prosinec
únor - březen
říjen
říjen
říjen - listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
leden
březen – duben
březen
duben
duben
duben – květen
duben – květen
duben – květen

Den dětí
Branný závod
Sportovní den
Pohádkový les

červen
červen
červen
červen

Organizace školního roku 2018/2019












školní vyučování ve školním roce 2018/2019 začalo
v pondělí 3. září 2018
vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31.
ledna 2019
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.
června 2019
podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a
úterý 30. října 2018
vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince
2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, vyučování začne ve
čtvrtek 3. ledna 2019
jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1.
února 2019
jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy (Opava) stanoveny v termínu od 11. 3. do 17. 3.
2019
velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna
2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle
zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů
hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019
do neděle 1. září 2019
období školního vyučování ve školním roce 2019/2020
začne v pondělí 2. září 2019

39

Zprávy z Mateřské školy Vršovice
V novém školním roce bude do školky chodit 25 dětí, což je
také povolená kapacita budovy. Do první třídy odešly pouze 4
děti a k zápisu začátkem května přišlo 9 rodičů přihlásit své
děti. V letošním roce se budou dětem věnovat paní učitelky Bc.
Jitka Sedláková a Bc. Natálie Kubínová a samozřejmě i já.
Hana Říčná, vedoucí MŠ

UDÁLOSTI ZE ŽIVOTA OBCE

Tváře Petra Rychlého
V sobotu 3. března 2018 se v kulturním domě uskutečnila akce
Tváře Petra Rychlého. Přijel k nám tedy herec a moderátor Petr
Rychlý. Představení bylo plné známých písní nejen z
populárního televizního pořadu TV Nova Tvoje tvář má známý
hlas. Pořad byl doplněn o humorné historky a vtipy. Akce se
zúčastnilo přes 200 hostů.
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Obecní zájezd
V červnu 2018 obec tradičně zorganizovala zájezd.
Jako první jsme navštívili Arboretum Paseka - Makču Pikču,
které se nachází v podhůří Nízkého Jeseníku na střední Moravě
asi 25 km severně od Olomouce. Dalším místem byly
Mladečské jeskyně, které se nacházejí pod vrchem Třesín
v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Zde jsme
také poobědvali v Penzionu ROMEO.
Posledním místem našeho výletu bylo historické jádro města
Litomyšl, které leží v Pardubickém kraji.
Počasí nám i přesto, že ráno intenzivně pršelo, přálo, nálada
byla parádní…..co více si přát.
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Princess Queen revival
Další větší kulturní akcí v našem kulturním domě byl koncert
revivalové skupiny Princess Queen revival. Skvělé vystoupení,
bohaté občerstvení bylo důvodem spokojených úsměvů ve tváří
odcházejících hostů.

Vítání občánků
V neděli 23. září jsme přivítali tři nové občánky. Děti
z mateřské školy měly přepraveno krásné představení, které
dodalo celé akci sváteční atmosféru.
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Za obecní úřad - Markéta Víchová

POHODA
V lednu vždy plánujeme,
vymýšlíme, co nového
zvládneme a co nabídneme
veřejnosti. Letos jsme chtěli
pokračovat v práci pro
DOBROTETY,
takže
v únoru ženská část spolku
se dohodla, že budeme
háčkovat chobotničky pro nedonošené děti. Napadlo nás, že
mnoho domácností má zbytky bavlněných přízí, které již
nemíní zpracovat a které mohou najít uplatnění pro dobrou věc.
Vyhlásili jsme proto ve vesnici sbírku bavlnek a někteří z vás
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různá nespotřebovaná klubíčka donesli. Všem dárkyním
děkujeme!

U všech přízí jsme udělali zkoušku ohněm, abychom zjistili,
jakého jsou složení a roztřídili je. Chobotničky mohou být
pouze z čisté bavlny, aby je mohli v nemocnicích sterilizovat.
Zbylé příze umělé a vlněné jsme ale nevyhodili. Ty jsme
použili na pletení ponožek, které pošleme do redakce časopisu
pro seniory VITAL. Tento časopis organizuje prodej ponožek
od babiček a výtěžek dává na charitativní akce. Nejpilnější
členkou kroužku byla Věrka Moravcová, která jediná
naháčkovala všechny chobotničky pro nedonošené děti (na
snímku nejsou všechny vyfoceny). Ponožky upletla autorka
článku.
V březnu se konal již potřetí bazar s POHODOU. Přineseno
bylo k zaregistrování 551 ks oblečení, hraček, sportovního
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nářadí a spousta neregistrovaných navíc jen tak k rozdání
zadarmo. Na podzim zopakujeme!

Před Velikonocemi jsme si opět nabídli malování kraslic.
Nachystali jsme reliéfní malování vajíček barevnými vosky.
Nejpilnější byly děti, které mají odvahu vyzkoušet vše nové a
nemají strach z nedokonalého výrobku.
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Duben byl předurčen k poznávání okolí. Pro milovníky
dlouhých túr to sice nebylo, ale i tak jsme v pohodě zvládli za
dopoledne 8 km naučnou stezkou na Hanuši. Prošli jsme
bývalými Šancemi, Vyhlídkou, kolem Svaté studny, Horní
studny a přes Žimrovickou skálu k areálu v přírodě určeného
poutníkům.
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V květnu jsme se sešli na smažení vajec i s našimi rodinnými
příslušníky a dětmi. Vajíčka smažili pánové, dámy se staraly
pouze o dostatečný přísun potravin a o děti.
6.června byl další akcí pro radost výlet na Slezskou Hartu,
rovněž i pro rodinné příslušníky. Objednali jsme si výletní
plavbu lodí, pak se prošli Novou Plání a po obědě zašli ke
kostelu v Karlově Pláni. Ve Slezském Kočově vystoupali na
Uhlířský vrch kolem téměř nové křížové cesty. Všem toto
nádherné poutní místo doporučujeme k navštívení. Poutní
kostel již nenese „památky“ po vojenském okupování a z vršku
kopce jsou nádherné výhledy na Bruntálsko.
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27. a 28. září (čtvrtek a pátek)
proběhlo
Svatováclavské
sousedské posezení, v pořadí už
páté.
Členky
kroužku
opět
představily výsledky své činnosti,
nabídly ke koupi, přichystaly
občerstvení a o zábavu se postarala
cimbálka pana Vašíčka z Raduně.
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A na závěr jako obvykle pozvánky:
19. a 20. října (pátek a sobota) zorganizujeme podzimní
Bazar s POHODOU. Provětrejte své skříně a úložné prostory
a nabídněte do oběhu. Příjem zboží bude v pátek 19tého a
v sobotu dopoledne 20tého prodej, odpoledne vracení
neprodaného zboží majitelům.
21. listopadu (středa) proběhne 1.“Salátový festival“.
Zkusíme vám nabídnout různé druhy salátů jak k ochutnávce,
tak k zakoupení. Plánujeme připravit asi 10 druhů salátů:
bramborové, lahůdkové, zeleninové, ovocné.
Karla Solnická, mluvčí kroužku

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Z činnosti SDH Vršovice
Každý rok začínáme valnou hromadou, kde shrneme rok
předešlý a vytyčíme si plány na nový rok.
S radostí jsme konstatovali pokračující zájem mladých hasičů o
požární sport, kde v reprezentovali naší obec.
Valnou část naší činnosti jsou kulturní a společenské akce
nejen pro členy, ale pro širokou veřejnost. První akcí je
Hasičský bál, který se loni nekonal, ale letos se vydařil.
Následuje konec masopustu, tato tradice se nám daří udržet a
tak dostávat do podvědomí naší mládeže, která, jak věřím, bude
v této tradici pokračovat. Velkou a náročnou akcí je slavnostní

49

vatra na počest ukončení druhé světové války. Na této události
se scházejí občané Vršovic, ale i okolních obcí se svými
rodinami a známými. Již třetím rokem pořádáme dětský den
pro za podpory sponzorů. Pro děti jsou připraveny soutěže,
zábavné atrakce a dárkové balíčky.
Zásahová jednotka zasahovala u utržených střešních plechů,
hasila oheň travnatých porostů nad skládkou a 3 krát
likvidovala hnízda sršňů u občanů.
V průběhu roku se členové starají o dobrý stav výzbroje,
výstroje a techniky. Všem členům, kteří se podílejí na činnosti
našeho sboru, včetně jejich rodinných příslušníků a známých,
moc děkuji.
Petr Pavlík, starosta SDH Vršovice

SPOLEK VRŠOVJANKY
Ukončení školního roku pro všechny děti bylo pohádkové. Na
hřišti ve Vršovicích se sešly pohádkové postavy nejen
z pohádky „Princezna ze mlejna“.
S pomocí vodníka, čerta, knížepána či čarodějnice děti plnily
různé úkoly. Poznávaly známé dvojice z Večerníčků, skládaly
puzzle a s loupežníky vyzkoušely přesnou trefu.
Po splnění všech pohádkových úkolů si děti zasloužily sladkou
odměnu.
Den se velice vydařil, počasí nám přálo a sluníčko nakonec
také vykouklo.
Za celý spolek bych tímto chtěla poděkovat všem rodičům,
prarodičům a především dětem, kteří se této akce zúčastnili.
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Budeme se těšit i na další akci, kterou bude již tradiční
Mikulášská šou…..

Šárka Mošová - předsedkyně spolku Vršovjanky

51

Přispěvatelem VRŠOVIN se může stát kdokoli z vás, stačí příspěvek vhodit
do schránky obecního úřadu nebo zaslat na e-mailovou adresu:
obec.vrsovice@volny.cz
Články nejsou redakcí kráceny ani upravovány.
Redakce VRŠOVIN: Obecní úřad Vršovice - Markéta Víchová
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