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MK ČR E 22610
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
po roce tu máme opět vánoční svátky. Období, kdy bychom
měli zapomenout na starosti a užívat si vánoční atmosféru
plnými doušky. Setkání s nejbližšími, smích, vánoční
cukroví a samozřejmě vánoční pohádky či purpura, to vše
nás během Vánoc doprovází.
Neopakovatelná atmosféra včetně dárků se nedá
zapomenout. Radujme se i z maličkostí, a to nejen během
vánočních svátků, ale během celého roku.
Jménem obecního úřadu, zastupitelstva obce Vršovice vám
přeji vánoční svátky plné pohody, lásky, víry a úspěšné
vykročení do nového roku 2020.
Jiří Urbanec
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Informace z jednání Zastupitelstva obce Vršovice
Dne 12. 7. na zasedání č. 8/2019 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- 2 místostarosty obce - paní Hanu Říčnou a pana Víta Orlíka
- odměny pro místostarosty obce ve výši ½ odměny dle
nařízení vlády č. 202/2018 od 1. 8. 2019
- předsedkyni finančního výboru Mgr. Lenku Smolkovou
- člena kontrolního výboru pana Karla Pavlíka
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Ing. Gracou (pokládka
žulových kostek v technickém zázemí obce)
- záměr odprodeje části pozemku parc. č. 1469/1 v k.ú.
Vršovice u Opavy
Bere na vědomí:
- zprávu finančního výboru
Dne 16. 8. na zasedání č. 9/2019 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- likvidaci větví štěpkováním u Sádlíku
- smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 1491 a parc. č. 89/1 v k.ú.
Vršovice u Opavy
- dokončení zídky u obecního domu firmou Ing. Petr Graca a
uzavření smlouvy s Ing. Gracou
- výměnu vedení veřejného osvětlení a rozhlasu firmou Albreko
za cenu 91.133,- Kč bez DPH
- vykoupení části pozemku pod komunikací parc. č. 1588 v k.ú.
Vršovice u Opavy
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Bere na vědomí:
- řešení problému návozu zeminy a kamení na veřejně
přístupnou účelovou komunikaci
Dne 17. 9. na zasedání č. 10/2019 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- proplacení zpracované projektové dokumentace k napojení se
do ČOV Raduň
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Ing. Illík - Rail,
předmětem dodatku je navýšení ceny díla o cca 4.000,- Kč
- uzavření dodatku s firmou Ivo Dudek a Petr Gebauer prodloužení termínu dokončení díla
Dne 21. 11. na zasedání č. 11/2019 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- znění smlouvy o pronájmu hasičské zbrojnice
- Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů
- Obecně závaznou vyhlášku o poplatcích ze vstupného
- příspěvek na Mikulášskou šou spolku Vršovjanky ve výši
3.000,- Kč
- prominutí platby za energii kroužku Pohoda - akce Bazar a
pravidla nájmu pro kroužek Pohoda
- rozpočtové opatření a pověření starosty k provedení
závěrečného rozpočtového opatření
- zahájení inventarizace k 31. 12. 2019
- návrh pravidel rozpočtového provizoria pro rozpočtové
hospodaření obce Vršovice od 1. 1. 2020 do doby schválení
rozpočtu na rok 2020
- refinancování úvěru a doplacení kontokorentu
- střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024
Bere na vědomí:
- termín setkání se seniory 4. 1. 2020 a pozvání již od 65 let
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- zápis z kontroly kontrolního výboru
- rozbor čerpání rozpočtu k 30. 9. 2019
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.

Informace o přerušení stavebních prací na opravě
vodovodu na ulici „K Hájence“ v obci Vršovice a o
předpokládaném termínu pokračovacích prací
Vážení spoluobčané, vážení vlastníci nemovitostí, vážení
uživatelé veřejných komunikací v obci Vršovice.
V měsících říjnu, listopadu a začátkem prosince 2019 probíhaly
stavební práce ve vozovkách komunikací "K Hájence" a
"Hlavní" za účelem opravy hlavních vodovodních řadů a
napojení domovních vodovodních přípojek. Investorem akce je
podnik Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
Přes předchozí příslib a záměr investora i zhotovitelské
stavební firmy o ukončení prací do konce roku 2019, došlo na
stavbě ke skluzu a v současné době byly stavební práce
přerušeny.

5

Zhotovitel stavby firma POHL cz, a.s., IČO 25606468 se
sídlem Holasická 1632/57A, Kateřinky, 747 05 Opava
(stavbyvedoucí p. Zdeněk Hepper tel. 606 664 554) požádal
obec, aby občanům zprostředkovala informaci o přerušení
prací. Současně zhotovitel předpokládá opětovné zahájení prací
v měsíci březnu 2020 a jejich úplné dokončení do konce května
2020.
Práce v ulici „Hlavní“ (parc. č. 1469/1, k. ú. Vršovice u Opavy)
již byly úplně dokončeny, v této lokalitě již nebudou prováděny
žádné další stavební činnosti. Na ulici „K Hájence“ parc. č.
1586/1, k. ú. Vršovice u Opavy) budou na jaře 2020 opět
prováděny rozsáhlé zemní a výkopové práce a přilehlé
nemovitosti tedy budou mít přechodně ztížené přístupy a
vjezdy do svých dvorů a k budovám.
Provádění prací si opět vyžádá :
1) ROZSÁHLÉ DOPRAVNÍ OMEZENÍ (zúžení) průjezdu
ulice „K Hájence“ parc. č. 1586/1 v úseku cca 220 metrů od
křižovatky s ulicí Hlavní až po konec zastavěného území obce
k lokalitě „Nové domky pod Brdlicí“;
2) NĚKOLIKAHODINOVOU ODSTÁVKU zásobování vodou
v dotčené části obce, přičemž k této dojde opakovaně. O
konkrétních dnech a hodinách PŘERUŠENÍ DODÁVKY
VODY budou postižené nemovitosti stavební firmou včas
informovány.

Před vlastním zahájením stavebních prací Vám obec umístí do
schránky informační dopis, jehož součástí bude také grafický
výkres obsahující údaje o dopravním omezení v uvedené
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lokalitě. Před zahájením prací na jaře 2020 naleznete informace
také na úřední desce obce a všechny potřebné doklady a
výkresy Vám budou od března 2020 k dispozici v listinné
podobě k nahlédnutí nebo k pořízení kopií či opisů v kanceláři
starosty obce Obecního úřadu Vršovice.
Vlastníkům a uživatelům nemovitostí, kterých se omezení
nejvíce dotknou, obec doporučuje, aby si projednali přímo se
stavbyvedoucím individuální podmínky a konkrétní termíny.
Protože obec Vršovice není investorem ani stavebníkem shora
uvedené stavby, nemůže zcela ovlivnit termín, rozsah ani
způsob provádění prací. Svými podmínkami a připomínkami
v průběhu zpracování projektu a při stavebním řízení se obec
alespoň snažila minimalizovat negativní dopady na provoz po
komunikacích a na přístup jednotlivých vlastníků a uživatelů
k jejich nemovitostem.
Vzhledem k obecnému zájmu na výměně vodovodního potrubí
tedy žádáme všechny občany o trpělivost a o pochopení
nezbytnosti prací na výměně vodovodu a s tím spojenými
dopravními omezeními.
Předem děkujeme všem občanům za trpělivost a součinnost.
Jiří Urbanec, starosta obce

Sběr větví a zeleného odpadu
Sběr větví již neprobíhá na hřišti, v místě, kde je vždy zapálená
Vatra, nýbrž na rovné ploše vedle Sádlíku. Prosíme občany,
aby na místo, které je určeno na sběr větví, nevhazovali odpad
jako je listí, ovoce, hlína apod. Větve jsou štěpkovány.
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Odstranění takového odpadu z tohoto místa je velmi náročné a
nákladné. Na listí a měkký zelený odpad je vždy přistavena
vlečka.
Na jaře bude upřesněn systém sběru zeleného odpadu pro rok
2020.
Nabídka služby - Petr Holuša, tel. 608 863 276
-

štěpkování
vysávání listí
půjčovna vysavače
servis sekaček
odvoz odpadu

Odvoz popelnic v období svátků bude
probíhat v běžných termínech, tzn. v úterý
24. 12. 2019 a v úterý 31. 12. 2019.
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2020
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti
SmVaK Ostrava byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného od 1. ledna 2020
Voda pitná 47,27 Kč včetně 15%DPH

8

9

KULTURA - událo se
V pátek 19. 10. 2019 proběhlo v kulturním domě představení
„Hity z muzikálu Děti ráje“. Účast byla hojná.

Zprávy z Mateřské školy Vršovice
Školní rok 2019 - 2020 je v plném proudu, děti se již

dozvěděly spoustu nových informací, naučily se alespoň
částečně samostatnosti v sebeobsluze, komunikaci mezi sebou a
dospělým. Trochu nám stěžuje práci poměrně velká nemocnost
dětí. Děti jsou nachlazené, mají rýmu a kašel a přesto chodí do
školky a přenáší nemoci na zdravé děti. Je to stálý podzimní
kolotoč. Snad v lednu bude lépe.
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Blíží se Vánoce, děti se těší na Ježíška, nemohou se dočkat, co
jim asi přinese.
U nás ve školce chodí Ježíšek trochu dříve, takže se děti
dočkaly již 16. prosince odpoledne. Slavnostní odpoledne si
pěkně užily společně s rodiči, prarodiči a sourozenci.
Od 23. prosince bude mateřská škola zavřená, opět se otevře 2.
ledna 2020.
Přejeme všem spoluobčanům klidné prožití Vánoc a šťastný
vstup do nového roku 2020.
Hana Říčná, vedoucí MŠ

40. výročí školy
V polovině listopadu proběhly oslavy 40. výročí založení
budovy Základní školy v Raduni. Ve čtvrtek 14. října se konal
Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Zájemci si mohli
prohlédnout školu včetně zmodernizovaných prostor dílen a
cvičné kuchyně nebo se vrátit do svých školních let při
prohlídce starých fotografií. Následující den přijali pozvání
bývalí zaměstnanci školy, zastupitelé obcí Raduně,
Chvalíkovic, Vršovic, Podvihova a zástupci firem. Při
neformální diskusi, která se protáhla až do večerních hodin,
zavzpomínali na dobu strávenou v raduňské škole. Oba dny
navíc zpestřilo kulturní vystoupení žáků základní i umělecké
školy.
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Vyhlášení vítězů ve sběru starého papíru
Díky pilným dětem a jejich skvělým rodičům jsme letos
nasbírali 22 070 kg starého papíru! Výsledky nejlepších
jednotlivců i tříd si prohlédněte v tabulkách. Peníze budou
použity na odměňování dětí při školních akcích, zejména na
Mikulášské veselici a Dni dětí.
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Jednotlivci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tobolová Martina
Rubý Ondřej
Bensch Patrik
Klapetek Václav
Kellnerová Eliška
Matoušek Tadeáš
Matoušková Valerie
Vaníčková Monika
Solná Eliška
Pavlík Daniel
Hegr Tadeáš
Fajkusová Adéla

1. A
6.
2.
8.
5.
5.
1. B
9. B
3. A
9. B
7.
9. B

1135 kg
569 kg
560 kg
493 kg
425 kg
343 kg
343 kg
340 kg
317 kg
313 kg
313 kg
300 kg

Třídy
umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

třída průměr nasbíraných kilogramů na žáka
9. B
144, 33 kg
1. A
104, 44 kg
6.
104 kg
5.
82, 8 kg
8.
82, 47 kg
3.
79, 52 kg
2.
77, 16 kg
7.
76, 15kg
4. A
75, 83 kg
1. A
60, 79 kg
9. A
49, 65 kg
4. B
38, 53 kg
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Vítězům gratulujeme a všem sběračům i organizátorům moc
děkujeme!!!

Mikulášská veselice 2019
Jako každým rokem, tak i letos, se 6. prosince tradičně konala
Mikulášská veselice. Pro nižší stupeň si program připravovala
třída 9. B a pro vyšší stupeň 9. A. Letos probíhaly soutěže
v pohádkovém duchu, čímž se všichni naladili do pohody
Vánoc. Tuto akci si užili jak soutěžící, tak i pořadatelé. Na
nižším stupni zvítězila 4. A, na 2. místě 3. třída., třetí stupínek
obsadila 4. B. Na vyšším stupni překvapivě zvítězila 8. třída,
na 2. místě 7. třída, na 3. místě 6. třída a bramborovou medaili
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si odnesli nejmladší páťáci. Žáci devátých tříd sklidili velký
počet úsměvů. Poděkování patří panu Simkaničovi, který nám
zapůjčil aparaturu.
Filip Orlík, Nela Tobiášová, Natálie Štěpánková, Monika
Vaníčková

POHODA
Září byl měsíc příprav na 6. ročník Svatováclavského
sousedského posezení, které se pravidelně koná odpoledne před
tímto svátkem a pokračuje následné dopoledne malou
výstavkou prací členů kroužku. Vystaveny byly výrobky
pletené, háčkované, šité, paličkované, ze dřeva, z papírových
ruliček, ze šamotové hlíny a nově i vyrobené dětmi. Tentokrát
se sousedů ke vzájemnému klábosení nesešlo tolik jako
obvykle. Nálada však byla výborná a všechny také potěšila
cimbálka ZUŠ Háj pod vedením našeho raduňského souseda
pana Vašíčka.
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18. a 19. října se uskutečnil podzimní bazar. Jako obvykle byla
největší nabídka a poptávka po zboží určeného dětem.
Oblečení, hračky, knížky. Také se zvýšil počet zboží následně
věnovaného charitě.
20.listopadu jsme zopakovali akci „Salátový festiválek“. 12
druhů převážně zeleninových salátů během ochutnávky rychle

mizelo a během 2 hodin byly doslova vymeteny všechny mísy.
Jeden velmi úspěšný salát dala k dobru vršovická rodačka paní
Svobodová. Návštěvníků bylo totiž nečekaně hodně, chutnalo
jim, poseděli a ještě si mnozí odnesli domů večeři.
V prosinci jsme měli tradiční Vánoční kavárnu pro stálé členky
a členy kroužku s jejich partnery a rodinami. Abychom oživili
obvyklý průběh, pozvali jsme si pana Rychteckého cestovatele Kavkazem, který nám vykládal o jeho proměnách
od roku 1985 dodnes. Pak po malé tombole a občerstvení ten
čas letěl nějak moc rychle.
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Pěkné chvilky se zdají vždy kratšími než jsou…
11. prosince jsme nabídli našim vršovickým občanům exkurzi
do Slezské tvorby spojenou s kreativní dílnou. Dostavilo se nás
16, takže jsme se pohodlně vešli do dílen a mohli se zblízka
obdivovat ženám vyrábějících vánoční ozdoby. Ženy nám
předvedly nejen svou zručnost, ale i kreativitu. Tu jsme si
mohli osobně vyzkoušet následně v dílně – po výběru tvaru
ozdoby jsme se někteří pustili do jejího malování. Nebylo to až

tak jednoduché, jak to původně vypadalo, ale byli jsme celkem
s výsledky spokojeni. Zdar celé exkurze ukončilo nakupování v
podnikové prodejně, takže mnohé stromečky ve Vršovicích
budou mít na sobě novou nádheru.
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Na závěr: kroužek rukodělných prací POHODA přeje všem
pohodové Vánoce a dobrý budoucí
rok.
Karla Solnická, mluvčí kroužku

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
V srpnu, poslední víkend, proběhla poprvé hasičská mše, kde
jsme zavzpomínali na naše členy, kteří bohužel nejsou mezi
námi. Čest jejich památce. Odpoledne proběhlo loučení
s prázdninami s členy sboru a dětmi.
V září začal další výcvik naši mládeže, kde nás čekalo pár
soutěží. Proběhla také brigáda, kdy se uklidila zbrojnice a její
okolí. Účast byla veliká.
Na rok 2020 plánujeme tradiční akce: ples, pochování basy,
zabíjačku pro členy SDH, Vatru, den dětí, hasičskou mši. Na
všechny akce vás srdečně zve celý sbor SDH Vršovice.
Pomalu se blíží konec roku, tak bych vám chtěl tímto popřát
hodně zdraví, pohody a štěstí v roce 2020. Snad ten rok 2020
bude nejen pro SDH Vršovice lepší než ten 2019. Tím bych se
s vámi rozloučil a popřál šťastné a veselé Vánoce
Karel Pavlík, starosta SDH
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SPOLEK VRŠOVJANKY
Mikuláš
Dne 6. 12. 219 zorganizovaly členky spolku Vršovjanky
tradiční Mikulášskou nadílku. Začátek byl v 17.10 hodin.
Čekání na Mikuláše, anděla a čerta zpříjemnilo nedočkavým
dětem vystoupení dětí ze ZŠ Raduň pod vedením paní
vychovatelky Huskové. Připravili si krásné písně s adventní
tématikou. Protože čekání na nadílku bylo některým dětem
dlouhé, děti uvítaly možnost kreslení obrázků s vánoční
tématikou a zapojením se do tradiční židličkové soutěže.
Čekání se vyplatilo. Mikuláš a anděl si vzal na pomoc 2 čerty.
Přestože byli čerti hrůzostrašní, Mikuláše i anděla poslouchali a
nikoho si do pekla neodnesli. Děti slíbily, že se polepší a
spousta jich zarecitovalo básničku nebo zazpívalo písničku. I
příklady z matematiky zvládly bravůrně. Odměnou jim byl
balíček sladkostí. A pro ty odvážné i focení s čerty.
Poté následovala diskotéka a balónková soutěž, do které se
zapojili i rodiče. Zvítězily podle očekávání děti.
Občerstvení bylo bohaté. Akce se zúčastnilo 95 dětí. Hudební
produkci zajistil pan Jiří Simkanič. Opět to byla krásná akce a
těšíme se na příští rok.
Jana Černohorská
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Plán akcí na rok 2020 (může být upraveno)
4. 1. Setkání se seniory
19. 1. Dětský karneval
24. 1. Hasičský bál
8. 2. Sportovní bál
22. 2. Vodění medvěda a pochování basy
6. 3. Myslivecký bál
březen Bazar
duben Pálení čarodějnic
17. 4. Návštěva z Ordinace (Bobo a Heluš)
květen Vatra
červen Dětský den
srpen Mše za zemřelé a živé hasiče, ukončení prázdnin
září Vítání občánků, Svatováclavské slavnosti
říjen Bazar
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2. 10. Divadelní představení - Zdeněk Izer
Prosinec Rozsvícení vánočního stromu, Mikuláš, Vánoční
koncert

Otevírací doba pošty Raduň - změna
PO 15:30 - 17:30
ÚT 08:00 - 12:30
ST 15:30 - 17:30
ČT 15:30 - 17:30
PÁ 08:00 - 12:30
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Z FARNOSTI RADUŇ
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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 všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok 2020
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