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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé, Vánoce, Vánoce
přicházejí, zpívejme přátelé,….jsou slova písně, která přesně
vystihuje současný adventní čas. Již za několik dní budeme slavit
Štědrý den a následující vánoční a novoroční svátky. Vánoční doba
však začíná adventem, dobou, která je určená k zamyšlení a
vzpomínkám. Advent měl být také časem, kdy jsme se my všichni
měli setkat u vánočního punče na naší nové obecní zahradě,
vyslechnout si vánoční písně, koledy a trubače. Bohužel současná
situace nám toto neumožňuje a mne to velmi mrzí. Máme krásně
rozsvícený vánoční strom (který nám daroval pan Mirek Lichovník)
a nádherný betlém. Zvu Vás všechny k jejich prohlídce, bude to
jistě pěkný cíl Vaši večerní procházky. Snad se doba brzy změní a
budeme moci začít užívat pohostinnosti, kterou nám nový obecní
úřad a přilehlá zahrada mohou poskytnout. Přál bych si, aby se
toto místo stalo naším kulturním, společenským a pracovním
centrem.
Zvláštní atmosféru Vánoc cítíme asi všichni, když se za světel svíček
každý rok sejdeme u vánočního stromku. Ale Vánoce nejsou pouze
nazdobený stromeček obložený spoustou dárků, slavnostní večeře,
pouštění lodiček ze skořápek ořechů a rozkrajování jablíček.
Vánoční svátky a před nimi předcházející adventní doba jsou časy,
kdybychom se měli v dnešní uspěchané době zastavit, zamyslet se
a věnovat co nejvíce času svým blízkým a přátelům.
Dovolte mi, abych Vám všem v tomto období popřál co nejméně
stresu, abyste si v této vánoční době našli více času nejen pro své
blízké z rodinného kruhu, ale i pro skutečné přátele.
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Těm nejmenším bych chtěl popřát hodně dárků pod stromečkem.
Nám dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody, těm starším
hlavně pevné zdraví a dostatek životního optimismu.
Těším se, že se brzy u nějaké příležitosti zase všichni sejdeme.
Prosím prožijte dobu pandemie ve zdraví a bezpečí.
S přátelskými pozdravy a v úctě
Jiří Urbanec, starosta
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Informace z jednání Zastupitelstva obce Vršovice roku 2020
Dne 24. 2. 2020 na zasedání č. 1/2020 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- výsledek inventarizace k 31. 12. 2019
- poskytnutí příspěvku spolku Vršovjanky na Pálení Čarodějnic
- znění smlouvy o pronájmu hasičské zbrojnice dle podmínek
stanovených valnou hromadou dne 11. 1 2019
- objednání monitoringu podzemní vody v okolí bývalé obecní
skládky u firmy AQD - envitest s.r.o., Na Čtvrti 453/37, 400 30
Ostrava, na 5 let, cena za 1 roční monitoring je 17.061,- Kč,
celkem 85.305,- Kč
- ořez stromů v obci a očištění stromů od jmelí
- likvidační komisi k vyřazování DDHM ve složení: Hana Říčná,
Markéta Víchová, Mgr. Lenka Smolková
- uzavření smlouvy o koupi dvoukolového sklápěcího
traktorového návěsu BIG 3 - 4000 s firmou Jakub Ivanecký, DiS.,
prodej návěsů BIG, Polní 5, 746 01 Opava za cenu 122.900,- Kč
bez DPH včetně nadstandardní výbavy, a to barevný odstín
modrá s příplatkem 5.000,- Kč bez DPH
- objednání provedení projektové dokumentace a souvisejících
úkonů pro legalizaci provozu KD Vršovice
- přijetí finančních prostředků ze SFŽP ČR dle rozhodnutí č.
04581962
- uzavření smlouvy č. 04581962 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
mezi OÚ Vršovice a SFŽP ČR na akci Podpora výměny kotlů v obci
Vršovice, okres Opava - C1 ve výši 740.000,- Kč
Bere na vědomí:
- seznámení se záměrem p. J. Gřeška ohledně návrhu revitalizace
vršovického potoka
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- provedení odběrů vzorků ze 2 větví stávající dešťové kanalizace
v obci Vršovice, odběry budou realizovány v rozmezí 3 týdnů,
celkem tedy budou odebrány 4 ks vzorků - cena odběrů bude
9.438,- Kč
Dne 14. 5. 2020 na zasedání č. 2/2020 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- rozpočet obce na rok 2020 dle předloženého pozměňovacího
návrhu
- záměr prodeje pozemku parc. č. 1469/10 o výměře 39 m2 paní
Mgr. Alici Sonnkové
- stěhování obecního úřadu do budovy čp. 9
- odstoupení od smlouvy č. 04581962 se SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
- umístění značky “zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou“ na začátek
komunikace č. parc. 1522 v k.ú. Vršovice (u sv. Kryštofa)
- 1) z vlastního podnětu Obce Vršovice pořízení Změny Územního
plánu
Vršovice
(dále
jen
Změna
1),
a
to
postupem podle ustanovení § 55a odst. 1 stavebního zákona, pokud
POŘIZOVATEL PROVĚŘÍ MOŽNOST použití tohoto postupu;
2) v souladu s ustanoveními § 6 odst. 6 písm. b) žádost obce o
pořízení Změny č. 1 Územního plánu Vršovice (dále jen Změna 1)
podle
odstavce
1
písm.
c)
stavebního
zákona;
3) ustanovení „určeného zastupitele“ Jiřího Urbance, MBA, starosta
obce, a to podle ustanovení § 47 odst. 1, 4 a dalších souvisejících
ustanovení stavebního zákona, za účelem spolupráce a součinnosti
s pořizovatelem
Změny
1.
Změna 1 územního plánu bude pořízena nákladem Obce Vršovice.
Změna 1 bude pořízena zkráceným způsobem podle ust. § 55a, 55b
stavebního zákona. Důvodem pro pořízení Změny 1 územního plánu
je aktualizace a změna stávajícího Územního plánu Vršovice
v souladu
se
Zásadami
územního
rozvoje
Moravskoslezského kraje.
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- výsledek výběru dodavatele dopravního automobilu pro jednotku
SDH Vršovice a uzavření smlouvy s firmou HAGEMANN a.s., Hradní
27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 26826925 a rovněž se
obec zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů
- obnovení provozu kaple od 1. 6. 2020
- nabídku firmy JPO služby s.r.o., Anenská 1494/8, Opava - cenová
nabídka na LEGALIZACI provozu KD v budově parc. 24/2, v k.ú.
Vršovice u Opavy v ceně v 57.500,- Kč
- uzavření Úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na poskytnutí
kontokorentního úvěru s limitem 400 tis. Kč se splatností 1 rok a bez
zajištění
- uzavření kupní smlouvu s firmou S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov
88, 793 83, kde jsou upraveny platební podmínky nákupu
traktorového návěsu BIG 3-4000S3
Bere na vědomí:
- oslovení občanů o případný zájem o správcovství kaple
Dne 16. 6. 2020 na zasedání č. 3/2020 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o kontrole
hospodaření za rok 2019 a všech příloh a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad
- účetní závěrku za účetní období roku 2019
- p. Teichamann podal žádost o změnu územního plánu, parc. č.
603 v k.ú. Vršovice u Opavy - orná půda, která se nachází
mimo zastavěné území obce, tuto parcelu chce pan Teichmann
využívat jako zahradu - zastupitelstvo obce schvaluje zařazení
žádosti ke změně územního plánu obce
- opravu komunikace parc. 1509/2 v k.ú. Vršovice u Opavy před
panem Benou
- nepovolit umístění stanice Vodafone ČR na parc. č. 291/3 v k.ú.
Vršovice u Opavy
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-

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti věcného břemene (podle občanského zákoníku) a
o právu umístit, provést a užívat Stavbu (podle stavebního
zákona) vodovodní přípojky s paní Hanou Lichovníkovou,
Vršovice 104, jejímž předmětem je závazek obce uzavřít
smlouvu o věcném břemeni inženýrské sítě podzemní domovní
vodovodní přípojky a souhlas obce s realizací stavby přípojky
v obecním pozemku místní komunikace parc. č. 1469/1 v k.ú.
Vršovice u Opavy
- zplnomocnění místostarostky Hany Říčné k zastupování obce
při jednání ve věcech s MAS Opavsko
- zařazení správního území obce do územní působnosti Místní
akční skupin Opavskoz.s. a území působnosti Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) MAS
Opavsko na období 2021-2027. Schválením zařazení do území
působnosti MAS Opavsko obce Vršovice nevznikají finanční
závazky vůči MAS Opavsko ani jiným subjektům
- manželé Koneční podali žádost o změnu územního plánu obce
- parc. č. 607 v k.ú. Vršovice u Opavy - orná půda - pozemek je
mimo zastavěné území obce a manželé Koneční jej chtějí
využívat jako zahradu k rekreačním účelům - viz.příloha
(žádost) a zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žádosti ke
změně územního plánu obce
- změnu sídla obce Vršovice z adresy Vršovice 38 na adresu
Vršovice 9 s účinností k 16. 6. 2020
Bere na vědomí:
- informace o stavu vyřizování pasportu kanalizace
- informace k procesu změny územního plánu obce Vršovice
Dne 21. 7. 2020 na zasedání č. 4/2020 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- zřízení pracovní skupiny pro řešení mimořádných událostí ve
složení:
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-

Jiří Urbanec, MBA, Hana Říčná, Vít Orlík, Jiří Černohorský, Mgr.
Lenka Smolková, Markéta Víchová
- rozpočtové opatření č. 1/2020, viz. příloha
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE
- 12-8004891/1 Vršovice u Opavy, obnova venk. vNN, věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 100.000,- Kč
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8022908/3
Vršovice, p.č. 1359/6, přípojka NN
- poskytnutí příspěvku na opravu zvonů v kostele v Raduni ve
výši 10.000,- Kč Římskokatolické farnosti Raduň
- zrušení věcného břemene umístění a provozování inženýrské
sítě plynovodu na pozemku parc. č. 1582/69 v k. ú. Vršovice u
Opavy, jednak z důvodu neexistence potrubí pod pozemkem a
jednak z důvodu splynutí osoby vlastníka a osoby oprávněné
(břemeníka)
Důvodová zpráva: Rozsah věcného břemene byl v roce 2001
zřízen nadbytečně pro celý původní pozemek 1582/1 k. ú.
Vršovice u Opavy pod silnicí ve vlastnictví Moravskoslezského
kraje a správě Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Nadbytečnost spočívá v tom, že břemeno bylo zřízeno pro
úplně celý pozemek pod silnicí na parc. č. 1582/1, a to i mimo
zastavěné území obce. Břemeno při převodu oddělené části
pozemku parc. č. 1582/69 do vlastnictví obce „zůstalo“ i na
tomto pozemku. Při nabytí vlastnictví tohoto pozemku obcí
došlo ke splynutí osoby vlastníka (povinného z věcného
břemene) a osoby břemeníka (oprávněného z věcného
břemene). Dokud nebude věcné břemeno zrušeno nelze
provést zápis stavby kapličky na tomto pozemku do katastru
nemovitostí
Bere na vědomí:
- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
13. 3. 2019 s Vladimírou Smržovou, IČO 07809361, Mírová 159,
Raduň - navýšení výše nájemného
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Dne 3. 9. 2020 na zasedání č. 5/2020 Zastupitelstvo obce Vršovice:
Schválilo:
- přijetí dotace na volby do zastupitelstva MSK ve výši 31.000,- Kč
- žádost občana obce ohledně změny odjezdu autobusu linky č.
218, SN z času 7:24 hodin na 7:14 hodin, a to z důvodu, že starší
občané, kteří se účastní nedělní bohoslužby v kostele v Raduni,
by tak mohli využít odvoz autobusem
- provést objednávku na výše schválenou dodávku a montáž ČOV
AT 15 plus u firmy Aquatec USBF s.r.o., Pavlíkova 5, 602 00 Brno,
cena za dodávku a montáž ČPV AT 15 plus je 107.600,- Kč+ DPH
- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-822656/3 za
jednorázovou úhradu 3.500,- Kč s podnikem ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín 405 02, zastoupena firmou Albreko s.r.o.,
Školní 278, 747 41 Branka U Opavy
- uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IZ-12-80018552/1 Vršovice, č.d. 23,
p.č. 65/2, přel. NN s podnikem ČEZ Distribuce, Teplická 874/8,
Děčín 40502, zastoupena firmou Albreko s.r.o., Školní 28/ 747 41
Branka u Opavy
- rozpočtové opatření č. 2/2020
Dne 12. 11. 2020 na zasedání č. 6/2020 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
- plán inventur k 31. 12. 2020
- rozpočtové opatření č. 3/2020
- návrh zařazení pozemních komunikací ve vlastnictví a správě
obce Vršovice dle dokumentu “Pasport místních komunikací
obce Vršovice” vypracovaného společností Bid & Quest
s.r.o., IČO 29459559, se sídlem v Ostravě - komunikace
označené jako 1 c - 13c do kategorie místních komunikací III.
Třídy dle § 6 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních
komunikacích, - komunikace označené jako 1d - 6d do
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-

-

-

-

kategorie místních komunikací IV. Třídy dle § 6 odst. 2 písm.
d) zákona o pozemních komunikacích
uzavřít smlouvu s podnikem SMVaK Ostrava, a.s. o zřízení
služebnosti inženýrské sítě uložení vodovodního řadu, vč.
provádění oprav, práva chůze a jízd a povinnosti zdržet se
umísťování staveb v ochranném pásmu vodovodního řadu,
vše pro pozemky ve vlastnictví obce, parc. č. 1469/1 a
1586/1, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 56.780,- Kč
bez DPH
nový rozsah autobusové linky č. 218
zrušení autobusové linky 222
přijetí dotace z Ministerstva vnitra, generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR na pořízení dopravního
automobilu pro jednotku požární ochrany sboru
dobrovolných hasičů v maximální výši 450.000,- Kč
přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na pořízení
dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru
dobrovolných hasičů ve výši 225.000,- Kč
Návrh kategorizace prací, dokument zpracovaný Ing.
Ondřejem Frankem - externím pracovníkem BOZP
podání žádosti o dotaci z MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova na rok 2021 na opravu povrchu místních
komunikací obce Vršovice
uzavření příkazní smlouvy s firmou Radiv plus s.r.o. ohledně
zajištění právních úkonů a technické činnosti související se
zpracováním žádosti o dotaci na akci Opravy místních
komunikací v obci Vršovice
prodloužení Strategického plánu rozvoje obce na další 4
roky, do roku 2024
pořízení změny č. 1 územního plánu obce Vršovice
zkráceným postupem v předloženém obsahu
prominutí nájmu sl. Vladimíře Smržové v měsících listopad a
prosinec 2020
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Bere na vědomí:
- správu kaple zaměstnanci a zastupiteli obce, koordinátor
úklidu bude místostarostka obce Hana Říčná
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.

Sběr větví a zeleného odpadu je do března 2021 přerušen.

Odvoz popelnic v období svátků bude probíhat
v běžných termínech, tzn. v úterý 22. 12. 2020 a
v úterý 29. 12. 2020.
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2021
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti
SmVaK Ostrava byly v souladu s platnou legislativou schváleny
nové ceny vodného od 1. ledna 2021
Voda pitná 47,87 Kč včetně 10 %DPH

11

Obecné informace
Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR byla
většina akcí plánovaných v roce 2020 zrušena .
V pátek 18. září se uskutečnila v areálu obecního a kulturního domu

“Podzimní rovnodennost”.

obecní slavnost
Jsme rádi, že i v této nelehké době jsme se mohli sejít a společně
vytvořit památeční fotografii.
Volnou zábavu s občerstvením zpestřilo vystoupení Dechového
orchestru z Hradce nad Moravicí. Akce se vydařila a věříme, že
podobných setkání bude přibývat.
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PŘÍSPĚVEK CHARITY OPAVA
Vážení a milí obyvatelé Vršovic, zdravím Vás z Charity Opava. Vaše
obec se každoročně na začátku roku připojuje ke krásné akci, která
se již stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce. Malí i velcí koledníci, na
Opavsku jich vloni koledovalo více než 1 400, obcházejí jednotlivé
domácnosti s přáním požehnání a všeho dobrého do nového roku.
Zároveň nabízejí dárcům možnost přispět do pokladničky na dobrou
věc. Peníze pak po celý rok pomáhají potřebným.
V tomto roce jsme tak z vykoledovaných darů mohli podpořit
seniory a vážně nemocné lidi, o které se naše terénní služby
(pečovatelská, ošetřovatelská a hospicová) starají v domácím
prostředí. Také jsme mohli i díky těmto darům dokončit přestavbu
chráněných dílen, ve kterých nachází smysluplnou práci více než 160
lidí s handicapem z celého Opavska. Vaše dary pomohly také
mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením a lidem,
kteří se neočekávaně ocitli v krizi.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít opět pro naše terénní
služby, které poskytují pomoc seniorům a pacientům v terminálním
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stadiu, a také lidem s mentálním postižením a chronickým duševním
onemocněním, kterým poskytujeme služby v sociálně terapeutické
dílně Radost.
TKS 2021 se bude konat v prodlouženém termínu od 1. do 24. ledna.
Jsme rádi, že se koledníci z Vaší obce rozhodli do následující sbírky
opět zapojit. Věříme, že vše provedou tak, aby Vám koledování
přineslo radost, odpovídalo všem vládním nařízením, která budou
v lednu platná, a bylo bezpečné pro všechny účastníky.
Pokud by se v lednu ukázalo, že koledování není možné, nebo pokud
by Vás koledníci nezastihli doma, nabízíme možnost přispět na
tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS pro Charitu Opava
77708012. Více informací na www.charitaopava.cz.
Již nyní Vám děkujeme za Vaši štědrost a přejeme pokojné Vánoce a
do nového roku mnoho naděje, Božího požehnání a všechno dobré.

Za Charitu Opava Marie Hanušová, koordinátorka TKS 2021

KOLAUDACE OBECNÍHO DOMU
Vážení spoluobčané, jistě si již mnozí z Vás všimli, že Obecní dům a
veřejné prostranství kolem něj jsou v plném provozu. V červnu
tohoto roku se nám podařilo zkolaudovat Obecní dům (po několika
odkladech z důvodu omezeného provozu stavebního úřadu
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v průběhu první vlny „covidových opatření“) a přestěhovat do něj
sídlo Obecního úřadu Vršovice.
Náš obecní úřad je konečně v prostorách s bezbariérovým
přístupem, s možností parkování pro návštěvníky a také s důstojným
hygienickým a sociálním zázemím jak pro zaměstnance, tak pro
návštěvníky obecního úřadu.
Možná jste ani nevěděli, že v původní budově č. p. 38 bylo
hygienické zázemí (WC) bez vytápění, s umývárnou na chodbě, ve
které byla jen studená voda. Toto zastaralé vybavení, spolu
s přístupem do patra, bylo především pro naše starší spoluobčany
dosti obtížné a nepohodlné.
Opravená budova Obecního domu spolu s Kulturním domem
a dalšími budovami tvoří komplexní areál obecní infrastruktury, do
něhož mohlo být centralizováno veškeré zázemí pro veřejné služby
občanům, zejména:
- obecní úřad,
- sídlo a jednací prostory obecního zastupitelstva,
- společenské a kulturní centrum a zázemí v Kulturním domě,
- technické zázemí, sklady, dílny a garáž pro strojní vybavení
obce,
- hygienické a sociální zázemí pro technické pracovníky obce,
- parkování pro návštěvníky obecního úřadu a Kulturního
domu,
- technické služby se zázemím pro stroje a mechanismy,
- veřejné prostranství pro pořádání menších venkovních akcí.
Občané mohou své záležitosti s pracovníky obecního úřadu
nebo zastupiteli projednat v samostatné zasedací místnosti, která
jim v případě potřeby umožní žádané soukromí a blízkost
hygienického zázemí.
Techničtí pracovníci obce mají konečně své hygienické a
sociální zázemí, které je plně vybavené: pro mnohé z Vás je jistě
nepochopitelné, proč klademe důraz na tak základní věc, jako jsou
toalety a umývárna, ale dosavadní podmínky bez teplé vody a bez
vytápění odpovídaly spíše meziválečnému období v minulém století,
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než současnému 21. století . Proto jsme rádi i za tuto zdánlivou
samozřejmost.
Technické služby se svým strojním vybavením a souvisejícími
prostorami se staly uzavřeným komplexním areálem, drahé
mechanismy, stroje a nářadí jsou řádně a centrálně zabezpečeny a
uschovány a odpadlo jejich nepraktické parkování na různých
místech v obci.
Všechny občany zveme do prostor nového obecního úřadu a
jsme připraveni ty z Vás, kteří neměli příležitost zúčastnit se veřejné
prohlídky v září tohoto roku, provést a seznámit s novými
prostorami. Věříme, že všichni občané budou s novými prostorami
stejně spokojeni jako zaměstnanci a zastupitelé a všechny srdečně
zveme.
Jiří Urbanec, starosta

ZMĚNA SÍDLA OBECNÍHO ÚŘADU VRŠOVICE
A OBCE VRŠOVICE
Vážení občané Vršovic, se změnou sídla došlo také ke změně
korespondenční adresy a jiných kontaktů. Níže uvádíme aktuální
kontakty:
Nová poštovní a doručovací adresa:
Obecní úřad Vršovice, Vršovice č. p. 9, 747 61 Vršovice
Nová elektronická adresa:
urad@vrsoviceuopavy.cz
Telefonický kontakt:
553 796 224, 724 268 048
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Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí 8,00 hod. - 11.00 hod. a 13.00 hod. - 18.00 hod.
Konání veřejných zasedání zastupitelstva obce:
Sál Kulturního domu Vršovice, Vršovice č. p. 9; vstup pro veřejnost
hlavním vchodem do kulturního domu (po schodech z ulice), nebo
pro osoby ZTP bezbariérově po rampě bočním vchodem vedle
vstupu do obecního úřadu
Vaše písemná nebo elektronická podání obecnímu úřadu nebo
zastupitelstvu adresujte již na nově uvedené adresy. Uvedené
kontakty a další podrobnosti a informace o Obecním úřadu Vršovice
a o Obci Vršovice naleznete na internetových stránkách obce
www.vrsoviceuopavy.cz. Při Vaší osobní návštěvě je obecní úřad
otevřen veřejnosti v úředních hodinách o pondělcích, v jiné dny je
Vám obecní úřad k dispozici po telefonické domluvě, nebo můžete
svá písemná podání vložit do poštovní schránky, která je zavěšena
na zdivu vedle vchodových dveří do obecního úřadu.
Markéta Víchová
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Žádost vlastníkům nemovitostí: vypouštění
splaškových vod
Obec Vršovice žádá všechny vlastníky nemovitostí v katastru obce
Vršovice u Opavy, aby zkontrolovali, zda z jejich výústí do obecní
kanalizace nevytékají nepředčištěné splaškové vody. Z budov a
areálů lze do vršovické obecní kanalizace vypouštět jen dešťové
vody a předčištěné splaškové vody, nikoli surové splašky.
Na to, že do obecní kanalizace jsou vypouštěny surové splaškové
vody bez jakékoli úpravy, jsme letos byli upozorněni jak správcem
obou stokových výústí do řeky Raduňky, tak Českou inspekcí
životního prostředí.
Obec Vršovice v současnosti intenzivně řeší legalizaci stávajícího
stokového systému obce, který byl vybudován a zprovozněn ještě
v době, kdy Vršovice nebyly samostatnou obcí (ještě za minulého
režimu). Jeho užívání probíhá již více než 50 let a je zcela polohově i
funkčně propojen s raduňským kanalizačním systémem (kanalizace
ve Vršovicích a v Raduni byla vybudována jako jeden společný
gravitační systém zaústěný do řeky Raduňky a obec Vršovice při
rozdělení obou obcí neobdržela žádnou původní technickou
dokumentaci ke stokové síti).
Další etapou ke lepšení stavu bude změna stávající kanalizace na
kanalizaci jednotnou, do které sice budou moci být vypouštěny
splaškové vody, ale jen předčištěné z domovních čistíren nebo
funkčních septiků. Možnost vypouštění povrchových vod
(srážkových, dešťových) zůstane zachována.
Klíčovou podmínkou pro budoucí bezproblémové provozování
vršovické kanalizace je uzavření smlouvy s dosavadním vlastníkem
kanalizačních výústí do Raduňky v obci Raduni. Obec Vršovice
v rámci předsmluvních příprav již nechala vypracovat tzv.
dokumentaci skutečného provedení stavby obecní stokové sítě a
v létě tohoto roku požádala vodoprávní úřad Odboru životního
prostředí Magistrátu města Opavy o ověření tohoto skutečného
stavu, tedy o ověření pasportu kanalizace. Současně obec provedla
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autorizované odběry kvality vypouštěných odpadních vod, jejichž
chemické analýzy prokázaly zhoršenou kvalitu odpadních vod, tedy
to, že do stokové sítě jsou vypouštěny surové splaškové vody, které
nejsou jejich původci dostatečně předčištěny.
Po laboratorním ověření zhoršené kvality odpadních vod Vršovice
vešly v předsmluvní jednání s Raduní o legalizaci povolení a o
uzavření smlouvy o vypouštění předčištěných splaškových vod do
vodoteče Raduňka, a to i s vědomím, že jednání budou vzhledem
k závažnosti
environmentální
problematiky
dlouhodobá
s komplikovanými právními souvislostmi. Současně začíná
zastupitelstvo diskutovat o budoucích plošných opatřeních ke
zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod, o jejich časové a
zejména finanční náročnosti a o technických podmínkách pro jejich
provedení.
Závěrem obec Vršovice znovu žádá všechny vlastníky nemovitostí,
kteří mají nebo mohou v domovních čistírnách či septicích
předčišťovat své splaškové vody, aby tak činili odpovědně a aby
pravidelně kontrolovali i zlepšovali kvalitu jimi vypouštěných vod. Ty
vlastníky nemovitostí, kteří mají své splaškové vody jímány do
bezodtokových žump, obec žádá o prověření a udržování jejich
těsnosti a nepropustnosti a o pravidelné zajišťování vývozu obsahu
každé žumpy.
Za dosavadní a především za budoucí péči o Vaše zařízení k čištění,
vypouštění nebo jímání splaškových vod Vám všichni zastupitelé
obce děkují.
Jiří Urbanec, starosta

ZVONY V RADUŇSKÉM KOSTELE OPĚT ZVONÍ
Koncem září byla dokončena oprava zvonů v Raduňském kostele.
Opravu bylo možné realizovat jen díky mnoha příspěvkům a darům.
Na opravu zvonů přispěli nejen věřící, ale i ostatní občané Raduně,
Vršovic a blízkého okolí. Na účet farnosti přišly dary od řady
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podnikatelů a několika větších firem. Finanční dary přišly dokonce
od dvou krajanů v USA. Součet těchto darů činí 123 265,- Kč.
Částkou 100 000,- Kč přispěla naše farnost. Darem ve výši 50 000,Kč přispělo Biskupství i Obec Raduň. Částkou 10 000,- Kč přispěla
Obec Vršovice. Za jakoukoli částku je potřeba všem vyslovit veliké a
upřímné poděkování.
Realizace opravy zvonů nebyla jednoduchá. Zásadní komplikace a
zdržení způsobila nejen pandemie koronaviru, ale i náhlé úmrtí
majitele dodavatelské firmy BOROKO, která tímto svou činnost
ukončila. Stejně kvalitní firmu na tyto práce v naší republice už
nemáme. Na doporučení výrobce zvonů paní Ditrichové z Brodku u
Přerova jsme oslovili firmy na Slovensku a v Polsku. Přísným
výběrovým řízením jsme nakonec vybrali firmu RDUCH z Polska.
Jejich letité zkušenosti a vskutku profesionální přístup, byly pro náš
výběr rozhodující. Další výhodou bylo to, že firma RDUCH je
výrobcem řady komponent elektrického pohonu zvonů. Úspěšná
sbírka a příznivější ceny firmy Rduch nám dovolily realizovat
elektrický pohon na všechny čtyři zvony, které na kostelní věži jsou.
A navíc ještě elektrický pohon věžních hodin, který rovněž tato firma
vyrábí. S nadsázkou lze říci, že zmíněné komplikace této rekonstrukci
jedině prospěly.
Vlastní oprava zvonů spočívala ve výměně kovových závěsů zvonů za
nové standardní dubové. Dále v demontáži nevhodného
elektropohonu z asynchronních motorů a montáži moderních
lineárních motorů s evropským certifikátem. Byla instalována nová
plnohodnotná řídící elektronika. Vyměnila se srdce zvonů za nové,
kované, podle normy DIN 4178.
Proběhla povrchová úprava zvonů.
Celou opravu můžete zhlédnout na
časosběrném videu.
Youtube: Rekonstrukce zvonů - Raduň
2020
Ing. Jan Sládeček
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Zprávy z Mateřské školy Vršovice
V letošním školním roce 2020 – 2021 máme školku opět plnou
šikovných dětí.
Děti se zde mohou vzdělávat od 6:15 do 16:15 hodin.
I přes komplikace s koronavirovou infekcí v naší zemi, zůstávají děti
zdravé, ba dokonce zdravější než jiné roky v tomto podzimním čase
a školku navštěvují v hojném počtu.
Mimo běžnou vzdělávací nabídku se mohou děti realizovat v různých
kroužcích, jako je gymnastické cvičení, hra na flétnu, v keramice a
předškolní děti mají jednou týdně tzv. Školáčka, kde se paní učitelka
snaží dát dětem možnost nadstandartní přípravy na školu.
V poslední době třída mateřské školy prošla menší rekonstrukcí, byly
vybroušené a následně natřené parkety a položený nový koberec.
Třída byla vymalovaná a také jsme zprovoznili zabezpečovací zařízení
u vchodu do mateřské školy.
Začal nám Advent a to je čas, kdy se i ve školce připravujeme na
Vánoce.
V letošním roce byla vánoční besídka pro rodiče dětí s ohledem na
epidemiologickou situaci trochu jiná. Proběhla v úterý 15. prosince
v 16 hodin venku - před mateřskou školou, děti zazpívaly vánoční
písně a přispěly tak také k předvánoční atmosféře.
Doufejme, že se situace v naší zemi a na celém světě zlepší a my
všichni budeme žít dál své životy bez strachu z nákazy Koronavirem.
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Krásné, pohodové prožití Vánoc a hodně zdraví v novém roce 2021
vám všem přeje kolektiv mateřské školy.
Hana Říčná, vedoucí MŠ

POHODA
Na konci roku se obvykle bilancuje, zhodnotí se co se stalo nebo co
se mohlo stát, kdyby …
Všichni víme, jaké kdyby zasáhlo do naší činnosti v letošním roce. Jen
jedna akce se uskutečnila, a to v únoru. Nabídli jsme všem zájemcům
exkurzi do SAELY v Brumovicích, kde se vyrábí pivní kosmetika. Sešlo
se nás 10. Exkurze byla velmi zajímavá, celý areál bývalého pivovaru
je impozantní a hlavně – majitelé = rodiče paní Valerie Barabášové
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se nám maximálně věnovali. Dokonce jsme se podívali i do historické
studny, kterou uvedli v život a je nyní plně funkční. Studna je plně
vyzděná, hluboká 10 m a má průměr 3,5 m. Samozřejmě jsme pak
dobře a výhodně nakoupili v podnikové prodejně, která je i nyní
v provozu v pracovní dny od 7 do 15,30 hodin.
Březen až září byl ve znamení vynuceného klidu. A když jsme
konečně sjednali pro všechny občany obce kondiční a rehabilitační
cvičení, tak bylo opět po radosti, byl vyhlášen nouzový stav v celé
ČR.
V říjnu se na nás obrátilo CENTRUM humanitární pomoci Ukrajině.
Tato nezisková organizace zajišťuje pomoc a podporu obyvatelům
v přifrontových městech a obcích, kde trvá humanitární krize v části
Donbasu.
Některé členky POHODY přispěly teplým zimním
oblečením, někteří finančním darem. Veškerá pomoc byla předána
osobně dobrovolníky přímo na Ukrajině. Pokud i vy chcete pomoci,
můžete se informovat o všech formách pomoci, zvláště o projektu
českých základních škol Děti dětem na adrese: CENTRUM
humanitární pomoci Ukrajině, nám. Osvoboditelů 1639, PRAHA 16,
nebo telefonicky na č. 777 561 085.
Od měsíce prosince nabízíme možnost vycházek do okolí Vršovic. Ne
každý rád chodí lesem sám, takže kdo má chuť něco dělat pro své
zdraví a pokud nebude zákaz shromažďování i venku, pak se může
připojit každou středu odpoledne a vyrazit s námi do přírody. Sraz u
autobusové zastávky ve 13,30 hodin, délka trasy asi 4-6 km, aby se
mohli zúčastnit i netrénovaní jedinci.
Na závěr:
kroužek rukodělných prací POHODA vám všem
přeje pohodové Vánoce, hodně zdraví a šťastnější
budoucí rok 2021.
Karla Solnická, mluvčí kroužku
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Z FARNOSTI RADUŇ

VÁNOCE V KULISÁCH PANDEMIE …
Milí čtenáři! Letošní advent a také vánoční svátky budou jiné. Je
jisté, že se odehrají v kulisách pandemie. Čeká nás období, které
bude podobně jako poslední Velikonoce, ještě více rodinné než
tomu bylo dříve. Oprávněně může vzniknout obava, že budeme
nervóznější, vysílenější a uzavřenější. Koronavirové časy totiž u
každého zvýrazní, co mu chybí nebo čeho už má nad hlavu. Měli
bychom s tím počítat a snažit se být k sobě, zvlášť v rodině,
ohleduplní. V praxi to může vypadat třeba tak, že navzdory všemu si
na první místo postavíme své nejbližší – a jako největší ctnost a
dobrý skutek si vytyčíme trpělivost! A navíc budeme hledat, co
můžeme udělat pro druhé, aniž bychom museli vyjít z domovních
dveří.
Nejdůležitějším okamžikem života člověka je totiž přítomnost - „teď, v tuto
chvíli“! Je to velmi krátký časový úsek, který ovlivňuje to, co bude, a
"archivuje" to, co bylo. Mladý člověk touží po zážitcích, chce si hodně užít,
protože jeho "archiv" je skoro prázdný. Ti starší naopak příliš po ničem
novém netouží, protože jejich "archiv" je naplněný a oni mají z čeho žít.
Mladí jsou plni očekávání a chtějí změny. Jsou stále otevření a připravení na
to, co přijde. Starší po žádných změnách netouží, mají už své vyjeté koleje,
ve kterých cítí jistotu. Jeden chce to a druhý zase ono. Děti mají pocit nudy
a jednotvárnosti, když musí zůstat doma. Rodiče mají naopak pocit jistoty a
klidu, když mohou být doma. A tak vzniká věčný generační problém.
Jediným východiskem zůstává, že moudřejší ustoupí, tedy když starší
pochopí, že oni už vše mají za sebou, že byli také takoví a teď to podobně
prožívají jejich potomci. Nečekejme, že mladí pochopí ty starší. Není to asi
možné. Spíš se podivujme tomu, že starší nechápou ty mladší.
Přátelé! V letošním roce jsme si obzvlášť uvědomili hodnotu života. Každý
život je velkým Božím darem! A je plně v naší moci, co s ním uděláme. A
možná, že právě ten letošní advent, Vánoce a vstup do nového roku
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mohou někomu z nás naznačit, jakým směrem se má vydat, aby tento
dar nezůstal prázdný, aby se neproměnil v evangelijní zakopanou hřivnu!
Končící se advent je dobou velkého očekávání, je plný naděje. Kéž
bychom nikoho nezarmoutili. Vždyť nejen my očekáváme od
druhých, ale i ti druzí mají plné právo stejně tak očekávat od nás.
Co? Především to, že je budeme mít rádi a nezklameme je.
Dovolte mi také, milí čtenáři, abych poděkoval všem, kteří se v tomto
roce jakýmkoliv způsobem starali o dění v našem kostele. Děkuji všem
dárcům za každý příspěvek. Děkuji za veškeré práce v kostele a kolem
něj. Děkuji všem, kteří se zvlášť v letošním roce neohroženě starali o
důstojný průběh bohoslužeb. Děkuji za opravy, úklid, výzdobu, hudbu,
zpěv, práci v sakristii a za všechny další formy pomoci, spolupráce,
podpory a aktivity spojené s životem našeho kostela a naši starobylé
raduňské farnosti! Pamatujme, že tento Boží stánek byl po staletí
s Vámi a s Vašimi předky, v dobrém i ve zlém! V obdobích, kdy se lidem
dařilo, ale také v dobách náročných a těžkých! Je zde s Vámi a pro Vás i
teď!
Doufám, že vánoční bohoslužby se budou konat jako obvykle, i když asi
nikdo z nás momentálně neví, jaká opatření budou platit. Všechny
informace získáte v pravý čas na kostelních vývěskách nebo na
internetových stránkách komárovské farnosti: www.farnost-opavakomarov.jex.cz
Přátelé! Někde jsem četl takové přání: Všichni, kdo smutní –
NESMUTNIT! Všichni, kdo marodí – DOMARODIT! Kdo něco ztratil –
NAJÍT! Kdo má problémy – ZBAVIT SE JICH! Všichni, kdo se usmívají –
POKRAČOVAT! Všichni, kdo jsou šťastní – VYDRŽET! Ať se tato slova
stanou přáním i pro Vás v tom krásném čase adventu, při slavení Vánoc
a ať se stanou i jakousi formou požehnání do nového roku, který, jak
snad všichni doufáme, bude mnohem lepší!
Váš farář P. Adam Małek
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Něco o regionální kuchyni
Opavské Slezsko
Co je to Opavské Slezsko? Opavské Slezsko je dnes v centru zájmu
především z hlediska rozvoje cestovního ruchu. Opavské Slezsko,
region nikoli historický, nýbrž veskrze moderní, stojící mimo
geografické či veřejnosprávní struktury. Rozumíme jím jeden ze šesti
regionů Moravskoslezského kraje, vnímaných jako jistý přírodní a
kulturně-historický celek v kontextu cestovního ruchu a
volnočasových aktivit. Přirozeným centrem Opavského Slezska v
tomto významu je Opava, město s dlouhou historií, kulturním
významem a veřejnosprávními funkcemi. Svým rozsahem je v zásadě
shodný s územím okresu Opava s jistými přesahy. Z historického
hlediska – a rovněž s přihlédnutím k námi sledovanému tématu
regionální gastronomie – se ovšem jedná o oblast uměle
vytvořenou, která v sobě spojuje několik slezských subregionů či
jejich částí: vlastní Opavsko (venkovské oblasti) a Opavu (městskou
oblast), podhorské Vítkovsko, resp. Odersko, Hlučínsko a mnoho
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dalších kdysi přirozených kulturních suboblastí. Uvažujeme-li však o
regionální gastronomii jakožto součásti kulturního dědictví v širokém
spektru souvislostí, nelze odhlédnout od toho, že moderní region
Opavské Slezsko je tvořen obcemi, městy a vesnicemi několika
historických zemí, konkrétně Opavského a Krnovského knížectví
(vnímaných jako součást Slezska) a Moravy (konkrétně tzv.
moravských enkláv ve Slezsku). Od poloviny 18. století se vlivem
politických událostí ocitly obce Opavského Slezska dokonce ve dvou
různých státech: Hlučínsko v Prusku, posléze Německu (odtud jeho
lidové, avšak stále živé označování „prajská“), většina pak v
habsburské monarchii (odtud označení „cisarské“), konkrétně v tzv.
Rakouském Slezsku. Kulturně historický obraz sledované oblasti,
včetně kulinárií, v historii navíc komplikuje skutečnost, že se až do
roku 1945 jednalo o oblast jazykově smíšenou, česko-německou, a
od 19. století s vysokou mírou vlivu migrace obyvatelstva v
návaznosti na rozvoj průmyslu. Vliv na formování zdejší kuchyně
měly rovněž vzory přinášené z významných evropských metropolí,
zejména z Vídně a z Berlína (přes slezskou Vratislav a Opoli). Máme v
Opavském Slezsku tradiční regionální pokrmy? Podobně jako v jiných
oblastech Slezska můžeme se i v Opavském Slezsku, zejména v
Opavě a jejím okolí a na Hlučínsku, stále setkat s jídly připravenými z
tradičních surovin, jejichž původ sahá hluboko do minulosti. Na
běžném jídelníčku se sice dnes objevují spíše sporadicky, ale o
Vánocích, Velikonocích, o krmáši („Kirmas“) či o poutích (na
Hlučínsku zvaných také „odpust“), které jsou spojeny s udržováním
zvyků a tradic, se stále připravují a servírují. Ze známějších pokrmů
stojí za připomenutí polévky, například „chlebjanka“ neboli „brotka“
(něm. „Brodtsuppe“): jednoduchá polévka pro všední den;
„klechtanka“: bramborová polévka zahuštěná záklechtkou z mléka a
vejce, či fazolačka ochucená skořicí. Z hlavních jídel je známá variace
na „slezské nebe“, zvaná „černá mačka“ (něm. „schwarze Soβe“):
omáčka ze sušeného ovoce, podávaná k masu i jako sladké jídlo.
Přílohou k ní mohou být „halečky“ či „šlišky“ (něm. „Schlischgen“):
bramborové nočky, podávané i samostatně. Specialitou je cibulové
zelí či „danfované/dumfované“, tedy dušené zahuštěné zelí.
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Německé vzory lze vysledovat zejména na Hlučínsku. Kromě jiného
se jedná například o teplého kyselého sledě podávaného s
bramborami. Specifikou jsou roztodivné kombinace ingrediencí
podávané v rámci jednoho pokrmu. Nejznámější je „katharajnský
šnicl“: smažený řízek se zelím a knedlíkem, či svíčková s omáčkou
podávaná s „kraušalatem“ z kyselého zelí a mrkve. Koláče se zelím a
špekem, tzv. zelníky, jsou příkladem harmonie kontrastů chutí
Opavského Slezska. Koláče z kynutého těsta jsou naplněny nasladko
upraveným zelím a po upečení jsou přelity rozškvařeným špekem.
Nakonec jsou bohatě pocukrovány. REGIONÁLNÍ SPECIALITY Co jsou
regionální speciality? Tradičními pokrmy obvykle rozumíme taková
jídla a nápoje, jejichž recepty se ustálily nejpozději koncem 19. a
počátkem 20. století a které často spojujeme s konkrétním
regionem. Právě z něj totiž nejčastěji pocházely suroviny, které k
výrobě pokrmů sloužily. V moderní době nabývá pojem „regionální
specialita“ nového významu a regionální gastronomie nových
rozměrů. Do tradiční kuchyně se promítly faktory jako nové
technologie, odlišný životní styl i širší surovinová základna a
dostupnost potravin. Pokrmy nebo jejich součásti, stejně jako
nápoje, jsou připravovány sice z obvyklých surovin,
charakteristických pro příslušnou lokalitu a její nejbližší okolí,
nabývají ale moderní podoby a někdy i chuti. Stávají se navíc
významným aspektem rozvoje cestovního ruchu. Nelze také
nepřipomenout, že od přelomu 20. a 21. století, zejména s
momentem vstupu České republiky (ale také Polska) do Evropské
unie, získává pojem „regionální specialita“ ještě jiný význam. Může
se jednat nikoli jen o celý pokrm nebo jeho součást, pochutinu či
nápoj, ale rovněž o jedinečnou surovinu (např. lokální variantu
plodiny či živočišného druhu) nebo produktu (např. medu). A tyto
regionální speciality, anebo pokrmy z nich vyrobené, mohou být
považovány za součást regionální kuchyně, aniž by ve skutečnosti
nutně musely mít skutečné historické tradice. Nutno ovšem mít na
paměti, že se nejedná o náhodně zvolené, ale národními i
evropskými orgány přísně střežené komodity. Na oficiálním listu
regionálních specialit tak jsou zapsány např. milíčský kapr (podle
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města Militz v Polsku), kladský pstruh, již zmiňovaný „žymlok“ a
další.
Regionální speciality Opavského Slezska
V současnosti je zaváděn systém značení regionálních produktů
speciálním logem. Výrobky označené logem „OPAVSKÉ SLEZSKO
regionální produkt®“ prošly procesem certifikace, která garantuje
původ výrobku v regionu. Značené výrobky musí přispívat k
dobrému jménu regionu, proto je kladen důraz na jejich kvalitu,
ekologickou šetrnost. Výrobek musí být ve vztahu k území jedinečný
- vyrobený tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin.
Značka usnadní orientaci. Návštěvníci regionu mohou pomocí
regionálních produktů a služeb objevovat a ochutnávat region.
Místní obyvatelé mohou nákupem značených výrobků podporovat
„své” výrobce. Koordinátorem značení na Opavsku je Místní akční
skupina Opavsko.
Mezi certifikované potravinářské a zemědělské produkty byly
zařazeny i místní uzenářské výrobky - Vršovické uzeniny Pavlík,
Vršovice. Tradice firmy začíná v roce 1933. Výrobce garantuje na
certifikovaných výrobcích 100% použití místních surovin. Uzeniny
stojí na základech tradičních rodinných receptur. Výrobky jsou uzeny
na dřevě, při výrobě jsou použity tradiční postupy s vysokým podílem
ruční práce. Certifikované výrobky jsou: Vršovický šunkový salám s
vysokým podílem masa a bez přídavku vody a Vršovické klobásy,
charakteristické libovým masem a jemnou vůní kouře.

Recepty Opavského Slezska
Slezská zelňačka
Snad žádný pokrm nereprezentuje surovinovou základnu Slezska tak
jako zelňačka ze zelí, brambor a výrobků z vepřového masa. Jedná se
o bílou přesnídávkovou polévku zjemněnou smetanou. Vysoká
energetická hodnota polévky ji předurčuje k tomu, aby byla i
samostatným chodem. Zajímavý je rovněž její servis v chlebovém
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hrnku. Do velkého hrnce vložíme kysané zelí včetně nálevu. Zelí před
tím můžeme rozkrájet na menší části. Přidáme na kolečka
nakrájenou klobásu, na kostky nakrájené brambory, sůl, koření a
vaříme na mírném ohni půl hodiny. Mezitím pokrájíme špek na
jemné kostičky a na sádle je rozpustíme. Zasypáním moukou
připravíme světlou zásmažku. Po zalití studenou vodou dobře
rozmícháme a krátce provaříme, aby se nevytvořily hrudky.
Následně nalijeme do polévky k zahuštění a vaříme další půl hodiny.
V zakysané smetaně rozšleháme vejce a vlijeme do polévky. Těsně
před podáváním ji ještě zjemníme čerstvým máslem.
Na přípravu čtyř porcí potřebujeme: Otické nebo Kateřinské kysané
zelí včetně nálevu 1 balení,
středně velký brambor 2 ks,
krajová klobása 1 ks, hladká
mouka 1 lžíce, kysaná
smetana 0,11 l, špek 40 g,
sádlo 1 lžička, vejce 1 ks, sůl,
kmín, bobkový list, celý
pepř, nové koření
Zelňáky
Zelňáky byly chudým jídlem nižších vrstev. Skromná surovinová
základna a touha po pestřejší a chutnější stravě nutila naše předky k
vyššímu zapojení fantazie. Zelňák je obdobou známého
bramborového placku a pravděpodobně plnil funkci jídla na pole,
předkrmu podávaného ještě před polévkou nebo samostatné
večeře. Roli přílohy jsme mu přisoudili až nyní s ohledem na naše
současné stravovací návyky. Zelňák však může dnes uspokojit i ty,
kteří masu příliš neholdují.
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Na přípravu čtyř porcí potřebujeme: Otické kysané zelí 1 sáček, vejce
2 ks, dětská krupice 1
hrnek, sádlo 4 lžíce, sůl,
kmín, pepř. Zelí po
vyjmutí ze sáčku zbavíme
nálevu,
propláchneme
vodou a necháme okapat.
Potom zelí přesekáme a
vložíme
do
misky.
Osolíme,
okořeníme,
přidáme vejce a promícháme. Krupici postupně přisypáváme a
promícháváme, až docílíme konzistence podobné jako těsto na
bramborové placky. Na rozehřátém sádle smažíme placičky do
zlatova po obou stranách. Náš tip: Současnému pojetí moderní
gastronomie nejvíce odpovídá podávání zelňáků společně s vařeným
uzeným masem a cibulovým zelím.
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