Číslo 12, prosinec 2018
MK ČR E 22610
Vážení spoluobčané,
tradičně vycházejí vánoční Vršoviny, tradičně v době
adventní si vzájemně přejeme, ať nadcházející vánoční čas
prožijeme v míru, v radosti, ve štěstí, obklopeni těmi
nejbližšími. Je to nádherný čas s vůni vanilky, skořice a
zapálených svíček, čas, který věnujeme rozjímání,
bilancování, vzpomínání a hlavně setkávání se a
obdarovávání malými pozornostmi.
Já osobně mám toto období moc rád a vždy se na něj velmi
těším.
Tradičně v úvodu našeho vršovického občasníku bych chtěl
vám všem občanům a dětem osobně a z celého srdce popřát
hlavně zdraví a Božího požehnání, dvě věci, bez kterých je
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veškeré lidské plahočení marné. Ať je všichni máte v
hojnosti a prožijete svátky narození Krista ve slavnostní
náladě v kruhu vašich rodin. Mějte úspěšné vykročení do
nového roku 2019 a během něj, ať vás potká vše jen dobré.
V závěru mi dovolte poděkovat zastupitelstvu obce
(minulému i současnému) za velký přínos k rozvoji naší
krásné obce. Chtěl bych také poděkovat všem spolkům,
které tak nádherně obohacují kulturní, společenský a
občanský život, jmenovitě pak spolku Vršovjanky, kroužku
Pohoda a Sdružení dobrovolných hasičů.
Těším se, že spolu prožijeme krásné vánoční období a
mnoho úspěšných dní v roce 2019.
S přátelskými pozdravy
Jiří Urbanec

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Informace z jednání Zastupitelstva obce Vršovice
Dne 2. 11. 2018 na ustavujícím zasedání Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- jednoho místostarostu v obci Vršovice
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- funkce starosty obce bude vykonávána jako neuvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích
- volbu starosty veřejným hlasováním
- starostou obce Jiřího Urbance, MBA
- místostarostou obce Petra Pavlíka
- finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
- předsedou finančního výboru Víta Orlíka
- předsedou kontrolního výboru Ing. Svatopluka Rychlého
- členy finančního výboru Mgr. Janu Mainušovou a Ing.
Kateřinu Věntusovou
- členy kontrolního výboru Mgr. Lenku Smolkovou a Jiřího
Černohorského
- odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
budou v dosavadní výši, vyplaceny od 2. 11. 2018
- předsedkyni komise pro kulturu paní Hanu Říčnou
- opravu dešťové kanalizace u MŠ do cca 80 tis. Kč
- rozpočtové opatření č. 3/2018
- zahájení výběrového řízení na zateplení obecního domu a
části KD
- výměnu dveří do KD do 75 tis. Kč
- opravu komunikace - asfaltu - po výměně vodovodního
potrubí, spolufinancování 50% obec, 50% SmVaK Ostrava,
celkové náklady činí 413.299, -Kč bez DPH
- změnu místní úpravy - pravidlo pravé ruky
Dne 22. 11. 2018 na zasedání č. 1a/2018 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s Petrem Gebauerem - předmětem dodatku je termín dokončení
stavebních prací do 31. 12. 2018
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- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s Ivo Dudkem - předmětem dodatku je termín dokončení
stavebních prací do 31. 1. 2019
- opravu komunikace po obnově vodovodního potrubí dle
předložené dokumentace tak, jak byla předložena ZO k jednání
dne 18. 6. 218 a souhlasí s lokálním způsobem obnovení
povrchu vozovek v místě zápichových jam pro protlaky potrubí
a v místě výkopových rýh pro uložení potrubí, dle přiloženého
situačního výkresu č. C.4
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v
souvislosti s dokončením přípojky pod názvem Vršovice, 617,
přípojka kNN, parcela č. 1592/1 v k.ú. Vršovice u Opavy
(ČEZ)
- rozpočtové opatření č. 4/2018
- doplnění podnětu J. Gřeška do žádosti o změnu č. 1 územního
plánu obce. Jedná se o změnu evidence pozemku 1139/29 a
1185/2 - vedeno jako orná půda, na pozemek lesní
- nový systém pronájmu hasičské zbrojnice, zpracování
nájemní smlouvy, odečítání energií a příjem z energií bude
odváděn do pokladny obce
- nový systém správy, pronájmu, úklidu v KD
- nový ceník pronájmu KD:
Pro občany Vršovic
Sál - 2.500,- Kč
Přísálí - 1.300,- Kč
+ energie, ubrusy
Pro cizí:
Sál - 4.500,- Kč
Přísálí - 2.500,- Kč
+energie, ubrusy
Vratná kauce - 5.000,- Kč
- výsledek výběrové komise na výběr zhotovitele akce:
Zateplení kulturního a obecního domu
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- pronájem bývalé obecní knihovny, prostor bude využitý pro
provozování kosmetického salónu, cena pronájmu bude 500,Kč/měsíčně + energie
- zpracování projektové dokumentace, řešení odvádění odpadu
z MŠ a hasičské zbrojnice
- uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
s Davidem Lichovníkem - zateplení MŠ
Pověřilo:
Starostu:
- k podpisu dodatku č. 2 smlouvy s Ivo Dudkem
- k podpisu dodatku č. 2 smlouvy s Petrem Gebauerem
- k podpisu dodatku č. 1 smlouvy s Davidem Lichovníkem
- k podpisu smlouvy s firmou Duostav s.r.o.
Zrušilo:
- předchozí usnesení ZO, jehož obsahem a předmětem bylo
projednání předložené projektové dokumentace zastupitelstvem
obce Vršovice a vydání usnesení o obsahu vyjádření obce
k projektu: své původní usnesení ZO Vršovice, ve znění
„Zastupitelstvo obce Vršovice souhlasí s předloženou
projektovou dokumentací a požaduje, aby do řešené projektové
dokumentace byla zapracována kompletní obnova výměnou
asfaltového povrchu dotčených vozovek v celé stavbou dotčené
délce místních komunikací a v plné šířce vozovky
„Zastupitelstvo obce Vršovice v celém rozsahu ruší
- předchozí usnesení ZO (schváleno na ustavujícím zasedání)
bod 11 ze dne 2. 12. 2018, jehož obsahem a předmětem bylo
projednání předložené projektové dokumentace zastupitelstvem
obce Vršovice a vydání usnesení o obsahu vyjádření obce
k projektu: své původní usnesení ZO Vršovice, ve znění
„Zastupitelstvo obce schvaluje kompletní zaasfaltování
povrchu komunikace po výměně vodovodního potrubí,
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financování 50% obec, 50 % SmVaK Ostrava“ Zastupitelstvo
obce Vršovice v celém rozsahu ruší

Složení nového zastupitelstva obce
pro období 2018/2022
Starosta:
Jiří Urbanec, MBA
Místostarosta:
Petr Pavlík
Zastupitelé:
Jiří Černohorský - člen kontrolního výboru
Ing. Svatopluk Rychlý - předseda kontrolního výboru
Mgr. Lenka Smolková - členka kontrolního výboru
Hana Říčná - předsedkyně kulturní komise
Vít Orlík - předseda kontrolního výboru

Popelnice
Vzhledem k množícím se dotazům
ohledně možnosti nákupu popelnice
na obecním úřadě jsme se rozhodli,
že popelnice opět objednáme a vy
budete mít možnost si ji odkoupit.
Prosíme jen, aby jste v případě
zájmu zavolali na obecní úřad - tel.
724 268 048. V případě alespoň 5
zájemců provedeme objednávku.
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Setkání jubilantů
V sobotu 5. ledna 2019 proběhne v kulturním domě tradiční
každoroční setkání jubilantů obce. Začátek je v 16.00 hodin,
pozvánku dostanete do svých schránek. Bude pro vás zajištěno
bohaté občerstvení, program i dáreček.
Těší se Zastupitelstvo obce Vršovice

Ohňostroje
Na zasedání ZO dne 10. 5. 218 zastupitelstvo schválilo zákaz
používání zábavné pyrotechniky v okolí a areálu kulturního
domu. Prosíme, respektujte toto rozhodnutí. Děkujeme

Sběr elektroodpadu
Sběr elektroodpadu probíhá
celoročně, a to po domluvě se
zaměstnanci obce, v prostorách
bývalé hasičské zbrojnice.

Za obecní úřad - Markéta Víchová
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Fasáda se zateplením na budově Mateřské školy
Vršovice byla dokončena
V minulém vydání našeho občasníku „Vršoviny“ jsme
Vás informovali o tehdy probíhajícím zateplení fasády na
budově naší mateřské školky. Zateplení již bylo zcela
dokončeno, a my jsme rádi, že se před zimou stihly všechny
další související a navazující práce, které byly naplánovány:
-

omítka na zateplení, včetně jejího barevného
provedení,
výměna okna v místnosti technického zázemí a
související práce v interieru budovy,
oprava a z části výměna okapového chodníku,
včetně doplnění podloží,
úprava
výdechového
potrubí
větracího
protiradonového systému,
výměna
dešťových
terénních
žlabovek,
zamezujících
nátoku
povrchových
vod
z protilehlého svahu,
výměna fasádních dešťových klempířských prvků,
nový povrch soklu, vstupního schodiště a vnějších
okenních parapetů z klinkerových obkladových
tvarovek,
nový přístřešek nad vstupem pro personál do zázemí
budovy.

Práce provedla na základě výběrového řízení místní menší
stavební firma a my jsme rádi, že jsme mohli v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek vybírat z více nabídek
zdejších regionálních firem. Klíčovým kriteriem pro výběr
zhotovitele byla cena, což není vždy nejvýhodnější, ale
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v daném případě se domníváme, že se výběr nejlevnější
nabídky vyplatil.
Obce naší velikosti totiž nejsou plátci DPH a je proto
pro nás důležité, když můžeme ušetřit např. tím, že vybere
zhotovitele, který není plátcem DPH, nebo když obec některé
práce provede prostřednictvím vlastních zaměstnanců. DPH ve
výši 21% vždy podstatně zatíží obecní rozpočet a tak každá
úspora tím, že zakázka je realizována bez DPH se obci vyplatí.
Nad rámec původního záměru byla fasáda školky
vyzdobena malebnou grafikou a školka tak vítá své
předškoláčky a další návštěvníky rozzářeným veselým
obrázkem.

Je velká škoda, že se do zimy nestihly dokončit
vícepráce, které neplánovaně vyvstaly při odkrytí původních
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okapových chodníků a výměně dešťových svodů, resp. jejich
patních částí (o havarijním stavu původní, 60 let staré areálové
dešťové kanalizace jsme Vás v minulém čísle Vršovin
podrobně informovali).
Nové Zastupitelstvo obce Vršovice neprodleně po svém
ustavení schválilo provedení výměny části dešťové kanalizace
kolem budovy mateřské školy a také některých průběžných
šachet, ale realizaci tohoto stavebního díla zabránil listopadový
předčasný nástup zimy. Přes veškerou snahu a urychlení
schvalovacích procesů nemohl zhotovitel začít realizovat
výměnu podzemní dešťové kanalizace, dokud tyto nebyly
schváleny novým zastupitelstvem.

Současná legislativa klade natolik přísné nároky na
dodržování všech lhůt a postupů, že nové zastupitelstvo obce
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nemohlo zasedat dříve než cca za měsíc od voleb. Souhlas
s vícepracemi mohl být tedy (i přes veškerou snahu o rychlé
jednání) vydán až v době, kdy počasí již neumožňovalo
realizaci zemních prací bez rizika poškození budovy nebo
jiných částí areálu školky.

Nová fasáda se zateplením dvorních
Obecního domu a Kulturního domu

fasád

Mnozí z Vás, kteří jste se účastnili letošních
komunálních voleb, jste měli možnost na vlastní oči posoudit
postup a rozsah stavebních prací na budově Obecního domu.
V rekonstruované budově bude po dokončení stavebních prací
nové sídlo obecního úřadu, včetně technického zázemní pro
správu a údržbu obce.
Plánovaný rozsah prací v interiéru budovy budoucího
obecního úřadu již byl téměř dokončen a v průběhu voleb si
mohli voliči prohlédnout, co všechno bylo realizováno.
Neužívané části podkroví tedy pro pár příštích let
zůstanou užívány pouze jako „půda“, a v plném provozu bude
jen část podkroví s již dokončenou kotelnou a skladem.
K tomu, aby mohly být zahájeny právě probíhající práce
na dvorní fasádě obou budov, bylo nezbytné opět vyhlásit
výběrové řízení na zhotovitele. Vzhledem k většímu rozsahu
prací a potřeby provedení těchto prací v jediné etapě (zateplení
dvorní fasády Obecního domu společně s celým dvorním
průčelím Kulturního domu), bylo nutno poptat větší stavební
společnosti s potřebným technickým zázemím a technikou pro
daný druh prací a zejména s dostatečným množstvím
řemeslníků.
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Z několika posuzovaných cenových nabídek měla tu
nejvýhodnější opět společnost DUOSTAV s.r.o., kterou tedy
výběrová komise a zastupitelstvo obce na veřejném zasedání
vybralo jako zhotovitele s nejlevnější nabídkou a současně
s nejkratším časovým harmonogramem postupu prací.
V příštím roce bychom chtěli na fasádu navázat
provedením zpevněných ploch chodníku a příjezdové
komunikace, výsadbou zeleně a provedením terénních a
parkových úprav.
Nezbývá než si přát, aby počasí bylo co nejpříznivější a
umožnilo realizaci stavby i v zimních měsících, aby byl splněn
nasmlouvaný termín a nakonec, abychom jaro přivítali
s novými „kabáty“ na obou budovách. V dalším vydání
Vršovin Vás snad již budeme moci informovat o úspěšné a
bezproblémové realizaci fasády a o dalších připravovaných
konkrétních krocích k dokončení venkovního prostranství a
celého areálu.
Jiří Urbanec, starosta

INFORMACE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Sběr starého papíru
Jako každoročně i letos na podzim proběhl ve škole sběr
starého papíru. Do sběru se aktivně zapojily všechny třídy.
Celkem se nasbíralo téměř 19 tun papíru. A tady jsou konečné
výsledky:
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Pořadí tříd:
1. místo 9. třída 2492 kg
2. místo 4. třída 2498 kg
3. místo 3. A 1834 kg

průměr na žáka 124,6 kg
průměr na žáka 104,083 kg
průměr na žáka 96,526 kg

Nejlepší sběrači
1. Tobola Michal
2. Matoušek Tadeáš
3. Rubý Ondřej
4. Klapetek Václav
5. Kellnerová Eliška
6. Vaníčková Monika
7. Solná Eliška
8. Kalus Filip
9. Hegr Tadeáš
10. - 11. Beinhauer Jan
10. - 11. Beinhauerová Barbora
12. Pavlík Daniel

Všem výhercům
srdečně
blahopřejeme!
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3. A 1010 kg
4. třída 814 kg
5. třída 666 kg
7.třída 624 kg
4. třída 326 kg
8. B 273 kg
2. třída 241 kg
9. třída 238 kg
6. třída 232 kg
1. třída 220kg
5. třída 220kg
8. B 207 kg

Zprávy z Mateřské školy Vršovice
Ve čtvrtek 13. prosince jsme měli ve školce vánoční posezení s
rodiči a prarodiči. Děti zazpívaly koledy, přednesly pásmo
básniček o zvěstování narození Ježíška a potom opravdu ten
Ježíšek přišel a nadělil dětem dárky pod stromeček. Byly to
především stavebnice a hry pro rozvoj, ale i pobavení dětí.
Nechybělo ani pohoštění v podobě vánočního cukroví, kávy a
čaje.
V pátek 21. prosince jdeme v letošním roce do školky
naposledy a potom se opět uvidíme 2. ledna 2019.
Krásné Vánoce a šťastný rok 2019 přeje všem kolektiv
Mateřské školy Vršovice.
Hana Říčná, vedoucí MŠ

foto z čertí školky 5. 12 2018
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UDÁLOSTI ZE ŽIVOTA OBCE
Předběžný seznam kulturních akcí obce pro rok
2019
5. 1. Setkání se seniory

12. 1. Ples fotbalisti Raduň
18. 1. Přednáška o myslivosti
25. 1. Hasičský bál
1. 2. Muzikálové melodie Mamma Mia (Bořek
Slezáček, Jitka Asterová, Michal Foret, Petra
Peterová)
10. 2. Maškarní bál
23. 2. Vodění medvěda a pochování basy
1. 3. Myslivecký bál
15. 3. Bazar
26. 4. Svaté neřesti - divadelní představení (Genny
Ciatty, Michal Kavalčík - Ruda z Ostravy, Bořek
Slezáček, Lucie Linhartová, Vlasta Korec, Pavlína
Mourková, Jindra Kriegel)
30. 4. Pálení čarodějnic
Květen - Vatra
Červen - Dětský den
Září - Vítání občánků
Svatováclavské slavnosti
Říjen - Bazar
Prosinec - Mikuláš
Adventní koncert
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Pozvánky

___________________________________________________
Muzikálové melodie
Mamma Mia
1. 2. 2019 v 19.00 hodin
KD Vršovice
Předprodej na OÚ,
te. 724 268 048
Cena 200,- Kč
Učinkují:
Bořek Slezáček, Jitka
Asterová, Michal Foret,
Petra Peterová
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Srdečně všechny zveme.
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Kroužek POHODA
19. a 20. října proběhl podzimní Bazar s POHODOU. Opět
mnozí z vás provětrali důkladně nejen skříně, ale také probrali
dětem nepotřebné hračky, donesli dětské autosedačky, takže
zboží na prodej bylo velmi rozmanité. Výsledek obchodování
byl pro mnohé velmi příjemným překvapením, proto na jaře
bazar zopakujeme a zařadíme jej do našich stálých aktivit.
21.listopadu jsme vyzkoušeli novinku „Salátový festival“. Na
příchozí čekala ochutnávka salátů různých druhů: bramborový,
pánský s chilli, zelný s koprem, zelný s masem, vrstvený,
těstovinový, z červeného zelí s tarhoňou, zeleninový se
salámem, a 2 ovocné – jeden s ananasem a druhý s pudinkovým
krémem. Návštěvníci si mohli vybraný salát zakoupit a odnést
domů
k večeři.
Postupně se jich
vystřídalo
u
výdejního okénka asi
30. Poseděli při
ochutnávce,
poklábosili, vyptali
se na recepty a my
věříme, že odešli
spokojeni. Pak jsme
ke společnému stolu
zasedli i my a
povečeřeli zbylé dobroty.
Prosinec se už nesl v duchu přicházejících Vánoc.
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5.prosince jsme se sešli na tradiční Vánoční kavárně pro stálé
členy spolku, jejich partnery a děti. Po týdnu následoval
společný výlet 12.12.
do
Olomouce
na
vánoční trhy.
Na závěr všem přejeme
krásné a klidné Vánoce!
Za kroužek POHODA
Karla Solnická
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Z činnosti SDH Vršovice
Spolkovou činnost roku 2018 jsme zahájili jako každoročně valnou

hromadou, plesem a po něm následovalo pochování basy. V
dubnu jsme uspořádali posezení se zabíjačkou. V květnu jsme
pořádali tradiční Vatru následovanou Dětským dnem. Během
roku jme měli i pravidelné výborové schůze.
V oblasti zásahové jednotky jsme prováděli pravidelnou údržbu
vybavení jednotky a hasičárny. Dokoupili jsme vybavení pro
likvidaci nebezpečného hmyzu, kterou jsme hned využili. Dne
6.5 jsme vyjížděli k požáru trávy u skládky, 1.6 hořel strom
v lese nad hájenkou. Ve dnech 15.7, 31.7 a 3-24.8 jsme
likvidovali nebezpečný hmyz – sršně. Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem členům sboru za jejich práci.
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Pro rok 2019 plánujeme 11. ledna Valnou hromadu, která bude
zároveň volební. 25. ledna uspořádáme Hasičský ples a 23.
února Pochování basy. Tímto Vás všechny srdečně zveme.
Vít Orlík, velitel

SPOLEK VRŠOVJANKY

I v letošním roce nás ve vršovickém Kulturním domě navštívil
Mikuláš s andělem a dva neposední čerti.
Na začátku šou zazněly písně a básně dětí ze ZŠ v Raduni pod
vedením paní vychovatelky Dany Huskové a zazpívala nám
slečna Andrea Mošová. Děti plnily úkoly ze soutěží, zpívaly
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nebo recitovaly a za odměnu dostaly chutné balíčky.
Občerstvení bylo bohaté a obrovský dík patří našim skvělým
sponzorům.
Všem děkujeme Vršovjanky

Z farnosti Raduň
VÁNOCE A HLEDÁNÍ PRAVDY!
Přátelé! Jsem nesmírně rád, že mám opět možnost
prostřednictvím tohoto časopisu s každým z Vás uvažovat o
tajemství Vánoc, na které se snad všichni už moc těšíme! Hned
ze začátku je třeba konstatovat, že o Vánocích a o jejich
tajemství již bylo vysloveno mnohé.
Prosím, nesnažme se každé tajemství zcela vysvětlit,
protože na to nemáme dost rozumových a poznávacích
schopností. Dovolte mi ovšem přes tuto „vánoční“ kakofonii
hlasů, slov a přání, vyslovit pouze pár otázek a myšlenek. Kam
a do jaké role v této vánoční a betlémské scenérii patříme my,
ty i já? Jsme jako Maria, která vyslovila své „Ano“, aniž
věděla, jak to s ní dopadne? Jsme jako Josef, který uvěřil Bohu
a přijal svůj úděl, kterému asi v mnohém nerozumněl? Jsme
jako ti, kteří zavřeli své příbytky před ženou, která měla již
každou chvíli porodit dítě?
Jsme jako ti, kteří odešli ze svých domovů, aby nalezli poklad –
Ježíše – Spasitele světa, který přišel, aby zachránil každého z
nás, mne i tebe?
Přátelé! Je zvláštní, že hned den po prvním vánočním
svátku, 26. prosince, slavíme památku prvomučedníka Štěpána.
Čím to je? Podívejme se detailně na závěrečnou epizodu ze
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Štěpánova života a hledejme, jaké poselství si také z ní v těchto
svátečních dnech můžeme vzít pro své životy!
Na scéně Štěpánova příběhu vystupují dvě skupiny lidí.
Na jedné straně je to Štěpán. Stojí zde sám jako obžalovaný a
zřejmě mu je jasné, že za svůj postoj bude muset zaplatit
životem. Nicméně z něj vyzařuje podivuhodný pokoj. Písmo
dokonce říká, že „se jeho tvář podobala tváři anděla“. Na druhé
straně naší scény jsou žalobci, farizeové, kteří jsou plni hněvu,
který je až zarážející. Nechtějí ani poslouchat Štěpánovu
obhajobu, a tak si raději zacpávají uši. A přitom hlavní důvod,
proč chtějí Štěpána připravit o život, je jejich víra. Je to
zvláštní: ve jménu věrnosti svému náboženskému přesvědčení
chtějí farizeové připravit Štěpána o život. Ale může vést
věrnost Bohu opravdu až k zabití člověka? Není tady někde
chyba? Domnívám se, že ve chvíli, kdy začínají všichni zlostně
Štěpána kamenovat, jim na prvním místě nešlo o věrnost Bohu,
ale o prosazení svého! A tak si raději zacpávali uši, aby je
Štěpánova slova nezačala hryzat ve svědomí.
Postoj farizeů – těch, kteří Štěpána kamenovali – je pro
nás, přátelé, velkým varováním! Pravá víra přece nikdy nesmí
vést k tomu, abych ublížil či dokonce zničil svého bližního. Oni
se spíše schovali za masku svého náboženského přesvědčení,
kterou se snažili sobě i jiným dokázat, že mají pravdu.
Jestliže budeme umět naslouchat těm, kdo mají jiný názor než
my, riskujeme, že nás jejich názory zviklají. Ale donutí nás to
si svůj názor pořádně obhájit sami před sebou. Jestli se ale
budeme snažit prosadit za každou cenu svou – a budeme si to
maskovat tím, že jednáme ve jménu svého náboženského
přesvědčení – pak se i nám, stejně jako farizeům, může stát, že
paradoxně Boha opustíme. Pravda totiž znamená hledání,
kterým člověk prochází celý život. Pravda se totiž nedá na
tomto světě uchopit jednou provždy.
A tak i když přítomnost Štěpánová příběhu nás docela
vytrhuje z někdy až idylické vánoční nálady, přesto nám
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ukazuje, co skutečně znamená následovat Ježíše, který se kdysi
dávno v Betlémě narodil.
Následovat ho znamená hledat celý život pravdu a být pro ni
neustále otevřený. Neboť Ježíš samotný je Pravda! Nikdy na to
nezapomínejme!
S přáním prožití krásných vánočních svátků
a úspěšného vstupu do nového roku 2019, Váš P. Adam Małek
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Přispěvatelem VRŠOVIN se může stát kdokoli z vás, stačí
příspěvek vhodit do schránky obecního úřadu nebo zaslat na emailovou adresu: obec.vrsovice@volny.cz
Články nejsou redakcí kráceny ani upravovány.
Redakce VRŠOVIN: Obecní úřad Vršovice - Markéta Víchová

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 2019
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