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MK ČR E 22610
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
je mi potěšením vám všem touto
cestou popřát krásné a příjemně
prožité období letních dnů a
školních
prázdnin,
období
rodinných
dovolených
a
odpočinku,
období
večerních
posezení u táboráku nebo grilování
v okruhu rodiny, přátel a blízkých.
Věřím, že čas strávený čtením
našeho občasníku Vršoviny vám
přinese informace z dění v obci a
mnoho novinek, které se v období od minulého vydání staly.
Zastupitelstvo obce se snaží zajistit prosperitu a rozvoj naší
krásné obce, mnoho projektů je v realizaci a mnoho
projektů je ve fázi rozpracovanosti - ale - o tom podrobněji
na dalších stránkách:-).
S přáním mnoha slunných dní a úsměvů na tvářích

Jiří Urbanec
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Informace z jednání Zastupitelstva obce Vršovice
Od začátku roku se zastupitelstvo obce sešlo celkem 7x.
Dne 17. 1. 2019 na zasedání č. 1/2019 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- uzavření smlouvy se Statutárním městem Opava - účelem
smlouvy je poskytnutí příspěvku na provoz městské
hromadné dopravy ve výši 227.946,- Kč
Neschválilo:
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP - 12/8022656/2 s
ČEZ
- uzavření smlouvy s ČEZ ohledně přeložky vzdušného
el.vedení NN na pozemcích parc. č.st. 65/1 a st. 65/2 v k.ú.
Vršovice u Opavy a navrhuje jednání s p. D. Lichovníkem
ohledně možné spoluúčasti na nákladech, které jsou
vyčíslené ve smlouvě ve výši 105.270,- Kč, zastupitelstvo
obce navrhuje spoluúčast obec 40%, p. D. Lichovník 60%
(projednání na dalším jednání)
Dne 21. 2. 2019 na zasedání č. 2/2019 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku - provozní náklady
Základní a mateřské školy
- výsledek inventarizace obce k 31. 12. 2018
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- dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Duostav s.r.o. - termín
dokončení realizace díla k 31. 3. 2019
- poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč na Pálení čarodějnic
spolku Vršovjanky
- záměr pronájmu obecní boudy
- umístění rodinného domu na pozemcích parc. č. 434/3 a 434/2
v k.ú. Vršovice u Opavy a umístění části stavby - vodovodní
přípojka, dešťová kanalizace a sjezd na obecní pozemek č.
1586/1
Dne 8. 3. 2019 na zasedání č. 3/2019 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- rozpočet na rok 2019
- záměr prodeje části pozemku č. 1597, v k.ú. Vršovice u
Opavy za účelem stavby tůní a mokřadů (Revitalizace
Raduňky)
- umístění nadzemního vedení NN ke stavbě na parc. 51/2 v
k.ú. Vršovice
Dne 18. 4. 2019 na zasedání č. 4/2019 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019
- uzavření smlouvy s firmou Duostav - stavební úpravy
dveřních otvorů a stěn v kulturním domě
- zahájení výběrového řízení na obklad fasády obecního domu
a zahájení výběrového řízení na pokládku žulových kostek příjezdová komunikace, parkoviště a nádvoří
- smlouvu č. 1858455369/19 s ČS Opava a.s. a smlouvu č.
0495183119 s ČS Opava a.s.
- pověření paní H. Říčné k součinnosti s katastrálním úřadem
ve věci "obnova katastrálního operátu"
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- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu kopírovacího
stroje za cenu kopie
- rozpočtové opatření č. 1/2019
Dne 9. 5. 2019 na zasedání č. 5/2019 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- zjištění počtu zájemců o půjčku na pořízení kotle formou
ankety
- navýšení koeficientu daně z nemovitosti z 1 na 1,2
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 (k nahlédnutí na
obecním úřadě)
- návrh řešení úprav pozemkových hranic na základě jednání s
katastrálním úřadem (obnova katastrálního operátu)
- podání žádosti na pořízení dopravního automobilu sboru
dobrovolných hasičů Vršovice a zahájení jednání k výběru
dodavatele vozidla
Dne 24. 5. 2019 na zasedání č. 6/2019 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- výsledek výběru zhotovitele zakázky - Obložení fasády
budovy obecního domu obkladem typu Klinker, nejnižší
cenovou nabídku předložila firma Illík - Rail spol s.r.o.
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 1597
- zpracování Pasportu kanalizace a uzavření smlouvy s firmou
Technico Opava s.r.o.
- přijetí dotace na Volby do Evropského parlamentu ve výši
29.000,- Kč
- rozpočtové opatření č. 2/2019
- místní poplatek za psa od roku 2020 ve výši 200,- Kč
- podání žádosti na herní a posilovací prvky na ČEZ z
programu oranžové hřiště
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- narovnání pozemkových hranic všech dotčených vlastníků
pozemků u rybníku p. J. Nováka po předložení souhlasů
vlastníků a zaměření skutečného stavu a řešení současného
stavu
Dne 11. 6. 2019 na zasedání č. 7/2019 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- výsledek výběru zhotovitele akce pokládky žulových kostek,
parkoviště, vjezdu k obecnímu domu, nejnižší cenovou nabídku
předložil uchazeč Ing. Petr Graca - STONESERVICE
- poskytnutí kotlíkové půjčky 5 žadatelům a to pouze do výše
dotace
- závěrečný účet obce a zprávu z kontroly hospodaření obce za
rok 2018 auditorem, a to bez výhrad
- účetní závěrku k 31. 12. 2018
- přijetí dotace na pokládku žulových kostek ve výši 240.000,Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná, může se jej
zúčastnit každý občan starší 18 let. Pozvánka je vždy
dopředu vyvěšena na webových stránkách obce
www.vrsoviceuopavy.cz nebo na úřední desce obce.
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OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ PRŮCHODU A PRŮJEZDU
pod budovou TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ
Obecního úřadu Vršovice
Vážení vlastníci a uživatelé nemovitostí, vážení občané obce.
Obec Vršovice je v současné době stavebníkem a investorem
dvou rozestavěných investičních záměrů, které realizuje
postupně v čase a v závislosti na množství disponibilních
finančních prostředků z rozpočtu obce. Harmonogram
stavebních prací byl již v roce 2016 rozložen až do roku 2020,
protože stavby jsou prováděny etapovitě.
Konkrétně se jedná o investiční stavební záměry, které jsou
povoleny stavebními úřady:
1) Stavební povolení speciálního stavebního úřadu – Odboru
dopravy MMO: Zpevněné plochy chodníku a vozovky,
včetně odvodnění na účelové příjezdové komunikaci u
Obecního domu Vršovice“;
2) Stavební povolení obecného stavebního úřadu – Odboru
výstavby MMO: „Stavební úpravy a nástavby Obecního
domu, přístavba schodiště, stavební úpravy žumpy,
zpevněné plochy“.
Protože současný stupeň rozestavěnosti vyžaduje kontinuální
přítomnost jedné i více stavebních firem, které v souladu
s příslušnými
odvětvovými
právními,
bezpečnostními,
hygienickými, technickými a jinými předpisy kladou na Obec
Vršovice smluvní i zákonné požadavky
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a) na ochranu jejich stavebního materiálu, stavebních
hmot, stavebních mechanismů, zařízení staveniště, proti
poškození nebo odcizení,
b) na dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany
zdraví, požární ochrany a zásad hygieny práce (dále jen
„BOZP“),
je povinností, stavbyvedoucího, technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP umožnit stavebním firmám
zabezpečení a uzavření jejich staveniště. Z tohoto důvodu Vám
oznamujeme, že průchod pod budovou Technických služeb
obce Vršovice č. pop. 9 na parc. č. st. 24/1 a dále přes další
navazující pozemky parc. č. st. 24/2 a 61/1 musí být
znepřístupněn veřejnosti.
Tímto oznámením Vás tedy obecní úřad a osoba podle
ustanovení § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), odpovědná za provádění
stavby, upozorňují, že průchod a průjezd skrz budovu aktuálně
nebude moci veřejnost využívat. Omlouváme se za obtíže, které
uvedené opatření způsobí a žádáme o pochopení nastalé situace
a to zejména s ohledem na bezpečnost práce a ochranu zdraví
při provádění stavby a při pohybu osob na staveništi a v jeho
okolí.
Ing. Mgr. Hana
Abrleová, technický dozor
stavebníka a koordinátor
BOZP
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Kosmetický salón v prostorách bývalé knihovny
Od května funguje v prostorách bývalé knihovny kosmetický
salón.
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Změna místa sběru větví
Sběr větví již neprobíhá na hřišti, v místě, kde je vždy zapálená
Vatra, nýbrž na rovné ploše vedle Sádlíku.

Naši alej napadla BEKYNĚ ZLATOŘITNÁ
V květnu jsme byli upozorněni místní odbornicí, že stromy naší
aleje jsou napadeny parazitem. Ihned jsme skutečnost ověřili a
zjistili, že ovocné stromy napadla housenka Bekyně zlatořitná.
Alej není ale jediná, kde byly housenky viděny, měli jsme
nahlášeno více takových případu v okolí Vršovic a Raduně.
Den po zjištění jsme začali s likvidací postřikem na tento žravý
hmyz. Bohužel jsme více než 15 stromů museli zlikvidovat.
Jsou žravé, chlupaté a
nebezpečné. Housenky
bekyně zlatořitné
dokážou zcela
zlikvidovat vzrostlý
strom, ale způsobují i
nepříjemné alergie na
lidské kůži.
Dříve jí chutnaly jen
hrušně a trnky, teď
okupuje každý ovocný
strom. Přesídlila
dokonce na okrasné
listnáče a keře.
Nechutná jí jedině
ořešák.
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V jednom vatovém chomáčku umístěném mezi větvemi stromů
přebývá až na čtyři sta housenek. Takzvaných kokonů může být
na stromě až dvacet kusů. Tisíce nenasytných housenek pak
přes den vylézá za potravou.
Zůstanou po nich jen holé větve. Pokud se do dvou, maximálně
tří let nezasáhne, strom uhyne.
Chalupáři a zahrádkáři se jí mohou zbavit i jednoduchým
odstřihnutím napadené větve s vatovými chomáčky,
takzvanými kokony. Nutné je pak jejich zničení, například
spálením.
Lidé by se měli mít před úpornou housenkou na pozoru. Její
chloupky totiž vyvolávají kožní alergii. "Je to nepříjemné
postižení. Projevuje se zarudnutím kůže a silným svěděním,
tuto skutečnost jsme bohužel poznali na vlastní kůži.
Nesahat. Kůže po setkání s housenkou může svědit i několik
dní!!!!!
Housenku si může kdokoliv přinést domů například z vycházky
kolem alejí nebo ze své zahrádky.
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Fotografie jsou pořízeny na obecních stromech.

12

Změny tarifu jízdného v prostředcích MHD
v Opavě od 1. července 2019
Od 1. července 2019 dochází k úpravám tarifů jízdného v
prostředcích MHD v Opavě.
U naprosté novinky – placení bankovními kartami – je cena
jednotlivého jízdného 13 Kč. Možnost této platby je pilotně ve
všech trolejbusech. U platby z elektronické peněženky se
cestující mohou těšit na snížení sazby na 12 Kč, všechny druhy
časového jízdného ODIS zůstávají ve stejné výši. Jediným
navýšením je zvýšení jízdného platbou v hotovosti o 2 Kč, a to
z důvodu pokrytí vysokých nákladů na manipulaci s velkým
množstvím mincí.
Roční náklady činí 1. mil. Kč, banky v Opavě již takovéto
množství mincí nezpracovávají, vozí se do Ostravy a bankovní
služby se postupně zdražují. Banky již předem upozorňují, že
budou v budoucnu odmítat jejich přijímaní v takovém
množství. Ke stejnému navýšení ceny jízdného (tedy o 2 Kč)
dochází také u platby mobilní aplikací, kdy ovšem stále platí
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sleva 5 Kč na jednotlivou jízdu.
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KULTURA - událo se
Letošní rok začal tradiční plesovou sezónou, kdy v kulturním
domě proběhly 3 plesy - Hasičský, Maškarní, Sportovní a
Myslivecký.
1. února obec pořádala kulturní představení Mamma Mia, kdy
účast byla obrovská. Zpívali zde - Bořek Slezáček, Jitka
Asterová, Michal Foret a Petra Peterová.
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26. dubna proběhlo divadelní představení Svaté neřesti.

2. května jsme uspořádali zájezd obce, tentokrát to bylo na
výstavu
Floria
Kroměříž.
Všichni jsme byli nadšeni z
prostor
areálu
výstaviště,
zařízení a sociálního zázemí.
Zájezd jsme ukončili výbornou
večeří .... prostě vše bylo super.

16

17

Zprávy z Mateřské školy Vršovice
Začátkem května proběhl zápis dětí do mateřské školy pro
školní rok 2019/2020. K zápisu přišli rodiče devíti dětí,
všechny děti byly přijaty, mateřská škola je opět zaplněna. Do
základní školy nám odchází devět dětí, s těmito dětmi jsme se
rozloučili v úterý 25.června, kdy jsme měli slavnostní pasování
na školáky a děti měly možnost ve školce přespat bez rodičů a
prokázat tím, že jsou již opravdu „velcí“ a mohou nás opustit a
vstoupit do další epochy svého života.
Během uplynulého školního roku jsme se snažily seznamovat
všechny děti, bez rozdílu věku, se zákonitostmi přírody, která
nás všude obklopuje. Zaměřily jsme se na střídání ročních
období se vším, co přináší za změny v počasí s návaznosti opět
na přírodu, nenásilnou a hravou formou jsme se snažily
v dětech probouzet zájem o vzdělání. Děti si užily spousty her a
dalších aktivit, měly možnost získat základy hry na flétnu,
angličtiny, keramiky. Předškolní děti se připravovaly na vstup
do 1. třídy ve Školáčkovi.
Neopomenuly jsme ani kulturní zážitky, děti shlédly mnoho
divadelních představení, hluboký dojem v nich zanechalo
sférické kino, kde se mohly jakoby ponořit pod vodní hladinu
nebo vylézt na obrovský strom a pozorovat jeho obyvatele.
Na výlet jsme si zajeli do Kravař na zámek, kde byl pro naše
děti připravený interaktivní program.
V zimním období nám obecní zaměstnanci pěkně opravili
zahradní domek a stoly s lavicemi. Přes prázdniny budeme ve
školce malovat a uklízet, aby měly děti zase v září školku
pěknou.
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Přes prázdniny je školka zavřená, děti mohou chodit do MŠ
Raduň v době do 12.7. a 26. – 30.8.2019.
Hana Říčná, vedoucí MŠ

POHODA
15. ledna členové kroužku navštívili společně i s partnery
divadlo, aby se nejen pobavili dobrou činohrou, ale i shlédli
výstavu v salonku VIP, protože tam vystavovala svou keramiku
autorka
článku,
která je členkou
opavské Skupiny
X. Jak se výtvarná
díla líbila, to se
musíte
zeptat
účastníků.

V únoru jsme nabídli všem zájemcům z Vršovic návštěvu
bioplynové stanice v Kylešovicích. Těch, které zajímalo využití
bioodpadu Zemědělské a.s. se našlo dost – celkem 16! Areálem
nás provázel Ing. Schreier ml. Jeho výklad byl velmi
srozumitelný, poutavý, úplně nás vtáhl do problematiky
provozování biostanice. Byli jsme mu moc vděčni za čas, který
s námi strávil.
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Březen byl určen pro konání jarního bazaru. Sešlo se ještě více
zboží k zaregistrování než na podzim – neskutečných 602 ks
oblečení, hraček, sportovního nářadí a spousta věcí
nabídnutých k recyklaci zadarmo. Bude-li to tímto tempem
pokračovat, tak se snad ani do sálu KD nevejdeme. Hlavně se
prodávaly věci pro děti, věci pro dospělé již méně.
Dubnové počasí láká na vycházku, tak jsme se vydali poznávat
okolí. Nebylo nás sice moc, nikdo z Vršovic se k nám nepřidal,
ale udělali chybu! Výlet na Ostrou Hůrku do Háje byl bez
deště, se sluníčkem. Prošli jsme lesem údolím Kremlice až na
Čertův mlýn a odtud až na hájecké hřiště. Pak se nám nechtělo
domů, tak jsme se šli podívat na mlýn U vodníka Slámy, co je
tam s novými majiteli nového.
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1.květen začal pro nás
pracovně. Některé z nás
zatoužily poznat paličkování.
Některé jen zkouknout, ale
některé se začaly učit zvládat
nitě a paličky. Naše lektorka
pí Dvořáčková nachystala
celý cyklus a průběžně se
bude v paličkování
pokračovat po celý rok.

13.května se nečekaně konal výlet opět do Háje u Opavy. Sjeli
jsme se do muzea veteránů, byli okouzleni touto soukromou
sbírkou a zavzpomínali na „staré zlaté časy“ automobilismu.
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Na konci května jsme se odměnili výletem do Dolní oblasti
Vítkovic. Tentokrát jsme přizvali pouze rodinné příslušníky a
auty se přesunuli
v mírném dešti do
Ostravy. Měli jsme
z pekla štěstí. Ve
Vršovicích pěkný
slezský „ulich“ a ve
Vítkovicích díra
v mracích přesně na
2 hodiny po dobu
prohlídky. Prostě:
kdo jezdí
s POHODOU, má
vždy pohodu. Cestou zpět už jen lilo, lilo, lilo, …..
Červen, to už je čas vysedávání na zahradách u grilu. Tak jsme
se sešli u smažení vajec, které bylo jen pro stálé členy kroužku
a jejich rodiny, či partnery. Tím jsme v dobrém rozmaru a
dobrém počasí ukončili první polovinu sezony.
Tu druhou začneme již tradičně Svatováclavským sousedským
posezením. Během prázdnin dokončíme všechny výrobky,
které vám hodláme předvést a věříme, že se sejdeme 27. a 28.
září při cimbálce. Všechny už nyní zveme, aby byla ve
Vršovicích pohoda a také ukázali, co tvoří nejen členové
POHODY. Kdo z občanů Vršovic chce předvést, co umí
vyrobit, tak ať se přihlásí na mail: ksol.um@seznam.cz a může
vystavovat s námi.
Karla Solnická, mluvčí kroužku
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
rok 2019 začal pro SDH Vršovice změnou starosty. Tím bych
chtěl poděkovat všem členům za jejich důvěru.
V lednu jsme pořádali hasičský bál, který byl slušně obsazený.
Bohužel nás zasáhly 2 smutné zprávy, kdy zemřeli dlouhodobí
členové sboru, 1. 2. pan Jiří Mainuš st. a 10. 4. dlouhodobý
starosta hasičů a místostarosta obce pan Petr Pavlík.

Čest jejich památce.

Každoroční vodění medvěda proběhlo velikou účastí a
pochování basy také.
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Bohužel plánovaný sběr elektroodpadu a železného šrotu už tak
úspěšný nebyl.

6. dubna jsme pořádali pro členy každoroční zabíjačku, akce se
vydařila.
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Největší
akcí
roku je Vatra. Ta
nám také vyšla,
jak počasí, tak
účastí a tím bych
chtěl poděkovat
jak členům tak
nečlenům, kteří
se na přípravě a
organizaci
podíleli.

Také pro mladé hasiče byl půlrok úspěšný. V okrskovém kole
skončili na krásném 3. místě a postoupili do okresního kola,
kde se umístili na krásném 7. místě z 15 družstev. Je tedy vidět,
že něco umí, ale pořád je co zlepšovat.
Na konci prázdnin plánujeme hasičskou mší, která by se měla
uskutečnit 31. 8. 2019 v 10.30 hodin ve Vršovicích v kapličce.
Mše bude za všechny hasiče z Vršovic. Snad se nám podaří tuto
akci udržet jako každoroční vzpomínku, odpoledne bude na
hřišti dětský den pro členy sboru a ukončení prázdnin.
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Tím bych se chtěl s vámi rozloučit a popřát krásné prázdniny a
dovolenou
Karel Pavlík, starosta SDH

SPOLEK
VRŠOVJANKY
8. března spolek uspořádal
pro členky tradiční MDŽ.
Členky čekalo bohaté
občerstvení
a
zábavu
zpestřilo
vystoupení
mažoretek z Bolatic.

3. května proběhlo tradiční Pálení čarodějnic. Pro děti byla
připravena soutěžní stezka a po její absolvování malá odměna.
Před tradičním upálení čarodějnice si členky připravily taneční
vystoupení. Občerstvení bylo bohaté a dětí se zúčastnilo asi
100.
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Z FARNOSTI RADUŇ

Přispěvatelem VRŠOVIN se 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

Přejeme krásné sluníčkové prázdniny.
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