Číslo 17, prosinec 2021
MK ČR E 22610
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Milí občané naši překrásné vísky Vršovice,
dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozdravil v tento
krásný, tajuplný, sváteční vánoční čas. Pomalu končí další rok a
přichází nový – rok 2022.
Toto období bývá také časem zastavení, rozjímání, vzpomínání či
sebereflexe, pro věřící pak doba modliteb a půstu.
Jsem velmi potěšen, že jsme všichni měli možnost se zastavit a
oslavit začátek adventu, rozsvítit náš obecní vánoční strom. Krásně
jsme to naplánovali, protože později, bohužel, by již toto díky
současné pandemické situaci nebylo možné.
Pro naši obec byl tento rok velice produktivní, tak jako ostatně
každý minulý rok, takže bilancování je pozitivní. U této příležitosti
mi dovolte poděkovat zastupitelům, zaměstnancům a všem
spolkům za jejich práci pro blaho naší obce.
Chtěl bych Vám osobně doporučit, abyste se pro tento čas vymanili
z tohoto zběsilého tempa, jakým se dnešní doba stále žene kupředu
a také z mnoha těžkostí, které nám COVID přináší.
Zkuste si přivonět k cukroví, nechte se unášet podmanivou vůní
jehličí, cinkáním rolniček a krásnými koledami. K tomu všemu Vám
přeji, abyste mohli o Vánocích trávit co nejvíce času po boku svých
nejbližších, či ve vzpomínkách, nebo v okruhu své rodiny.
Pro nás všechny mám toto přání:
- Pěstujme soudržnost našich občanů a potkávejme se
v hojném počtu na našich obecních akcích v roce 2022.
- Ať jsou pro nás Vánoce vždy časem radostného setkání a
hezkých vzpomínek do budoucna.
- Nový rok určitě přijde, zatím přišel vždycky. Nechť do něj
všichni vstoupíme dobře, úspěšně a ve zdraví jím projdeme,
a co nejlépe ať z něj vyjdeme.
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Bylo mi ctí a potěšením napsat Vám tato
úvodní slova našich vánočních Vršovin 2021.

Se slavnostními pozdravy Váš starosta
Jiří Urbanec
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Informace z jednání Zastupitelstva obce Vršovice roku 2021
Dne 9. 8. 2021 na zasedání č. 5/2021 Zastupitelstvo obce Vršovice:
Schválilo:
Pořízení sekacího traktorku John DEERE X350R ve výši 147.000,- Kč
od firmy Tecnomec s.r.o.
Výběr dodavatele zakázky Obnova komunikací v obci. Vítězná firma
je fa Milan Vavrla s nejnižší cenou 928.708,20 Kč.
Dne 16. 9. 2021 na zasedání č. 6/2021 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu - kompenzační bonus pro rok
2021 ve výši 18.551,07 a 72.505,48 Kč.
Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Uzavřít s žadatelem ČEZ Distribuce, a.s. Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128020860 podzemní elektrické přípojky - smyčky kNN, jejímž
předmětem je budoucí závazek obce uzavřít úplatnou smlouvu o
věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě podzemní domovní
elektrické přípojky a souhlas obce s umístěním a realizací stavby
přípojky v obecním pozemku místní komunikace parc. č. 1586/1
v k.ú. Vršovice u Opavy.
Uzavření smlouvy o koupi nemovitosti s Vladimírou Rybářovou a
Kamilem Rybářem, bytem Vršovice 148 za cenu 13.870,- Kč.
Výběr uchazeče jako zpracovatele „Návrhu trvalé změny místní
úpravy provozu po místních komunikacích obce Vršovice dopravním značením“ s nejnižší cenovou nabídkou, kterým je firma

~4~

Michal Semera - Dopravní značení, Wintrova 1067/19, Kylešovice 31.590,- Kč bez DPH.
Umístění značky Zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou
tabulkou „Mimo zemědělskou techniku vozidel OÚ a majitelů
pozemků“ na parcelu 1592/1 v k.ú. Vršovice u Opavy.
Vytvoření ankety pro občany s otázkou, kdo souhlasí s umístěním
značky zákazu vjezdu za poslední dům obce Vršovic směrem
k hájence. Anketní lístek mohou občané starší 18 let odevzdat při
příležitosti voleb do urny k tomu určené.
Bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Plán akcí kroužku Pohoda na rok 2021.
Zprávu finančního výboru č. 1/2021.
Dne 20. 10. 2021 na zasedání č. 7/2021 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
Bezúplatný převod majetku Hasičského záchranného sboru MSK,
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh. Jedná se o radiostanice a
nabíječe 2. generace umožňující komunikaci v radiokomunikačním
systému PEGAS, které používají složky IZS pro komunikaci při řešení
mimořádných událostí a pro vzájemnou komunikaci mezi složkami
v případě spolupráce.
Záměr bezúplatné výpůjčky pozemku k umístění Z-Boxu, zpracování
smlouvy se Zásilkovna s.r.o.
Smlouvu o dílo č.1 s firmou Milan Vavrla - STABIT, Liptovská 963/8,
747 06 Opava, předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na
pozemních komunikací - opravy uličních vpustí, obrub, viz. smlouva,
cena celkem je 99.324,06 Kč.
Přijetí kompenzačního bonusu pro rok 2021 ve výši 4.022,61 Kč.
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Dotace na volby do PS Parlamentu ČR, konané dne 8. a 9. 10. 2021
ve výši 31.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 4/2021.
Podání žádosti na herní prvky workautového hřiště, dle výběru.
Zaměření pozemku u p. Vedrala dle skutečného stavu, rozdělení
parcely, vypracování smlouvy a záměr směny nebo prodeje.
Kácení 4 ks Slivoň švestka domácí na pozemku komunikace parc. č.
1586 v k.ú. Vršovice u Opavy, s podmínkou kompenzace ekologické
újmy provedením náhradní výsadby 6 ks dřevin na jiném obecním
pozemku v termínu, lokaci, jakož i druhu dřevin dle podmínek
stanovených orgánem ochrany přírody krajiny a výlučně vlastním
nákladem žadatele p. M. Říčný - důvod - sjezd k novostavbě
rodinného domu.
Bere na vědomí:

Zápis finančního výboru č. 2/2021 ze dne 11. 10. 2021.
Návrh strategického rozvojového dokumentu, do kterého
budou zapracovány připomínky zastupitelstva obce, ve finální
podobě bude projednán na následujícím zasedání ZO.
Dne 1. 11. 2021 na zasedání č. 8/2021 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
Uzavření smlouvy pro umístění Z - BOX a spolupráci při jeho
provozování s firmou Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň,
190 00 Praha 9, Z - BOX bude umístěn na parc. č. 1469/1 v k. ú.
Vršovice u Opavy (formou výpůjčky).
Dne 10. 11. 2021 na zasedání č. 9/2021 Zastupitelstvo obce
Vršovice:
Schválilo:
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Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, identifikační číslo
117D8210A7683, program 11782 - Program rozvoje regionů 2019+,
na akci Obnova komunikací v obci Vršovice.
Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1483 v k.ú. Vršovice u Opavy
za podmínek, že si kupující uhradí geometrický plán, znalecký
posudek, návrh na vklad do KN.
Podání žádosti o dotaci z MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
na rok 2022 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.

Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná, může se jich
zúčastnit každý občan starší 18 let. Pozvánka je vždy
dopředu vyvěšena na webových stránkách obce
www.vrsoviceuopavy.cz nebo na úřední desce obce.
Oznámení o změně ceny vodného

Sběr větví a
zeleného
odpadu bude
obnoven
v březnu 2022

od 1. 1. 2022
Na základě usnesení představenstva akciové
společnosti SmVaK Ostrava byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného od 1. ledna 2022

Voda pitná 50,50 Kč včetně 10 % DPH.

~7~

Obecné informace
VÝSLEDEK ANKETY K UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZA
POSLEDNÍ DŮM NAŠI OBCE
Vážení občané,
dovoluji si Vás informovat o výsledku ANKETY k umístění dopravní
značky za poslední dům naší obce směrem k hájence, která se
uskutečnila ve dnech 8. a 9. 10. 2021.
Počet obdržených anketních lístků: 274
Souhlas se změnou: 66
Nesouhlas se změnou: 204
Neplatné lístky: 4
S odvoláním na výsledky této ankety Vás informuji, že bude
zachován současný stav.
Děkuji všem za účast a projevený názor.
Jiří Urbanec

MATEŘSKÁ ŠKOLKA MÁ NOVOU ŽUMPU
Milí spoluobčané, v naší obci proběhla v roce 2020 rozsáhlá kontrola
České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Závěrem kontroly bylo
mimo jiné také zjištění, že naše Mateřská školka má svou splaškovou
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kanalizaci napojenu do starého tříkomorového septiku ze 60. let 20.
století, který je zaústěn přepadem do obecní kanalizace, a to bez
dalšího přečištění. Septik se nachází na dnes již soukromém
pozemku a je do něj napojen také soukromý objekt. Také
železobetonová konstrukce septiku, zejména zastropení, není
v dobrém technickém stavu. Protože obec není vlastníkem pozemku,
v němž se septik nachází, a do septiku jsou zaústěny i splaškové vody
ze soukromých objektů, bylo by právně problematické, ne-li
nemožné hradit opravu septiku z rozpočtu obce a investovat do
dalších segmentů pro dočištění odpadních vod z Mateřské školy a z
dalšího soukromého objektu.
Vzniklou situaci obec konzultovala s Odborem životního prostředí
opavského magistrátu i s ČIŽP a jako nejjednodušší, nejlevnější a po
právní stránce „čisté“ řešení bylo navrženo vybudovat pro školku
novou podzemní splaškovou bezodtokovou jímku - žumpu. Jímka by
měla sloužit do té doby, dokud nebude komplexně dořešeno
odkanalizování splaškových vod pro celou naši obec.
Pro vybudování žumpy sice není potřeba stavebního povolení, ale i
vyřízení územního souhlasu zabralo téměř celý rok, protože bylo
nutno zajistit projektovou dokumentaci, povolení hasičů, hygieny a
odboru životního prostředí a co zejména – provozovatelů
inženýrských sítí (před Mateřskou školkou se pod terénem nachází
plynovod, vodovod a elektrické vedení). Nakonec musela být poloha
žumpy zvolena jinde, než bylo původně zamýšleno, protože
provozovatelé vodovodu a plynovodu nepovolili zásah do jejich
ochranných pásem. Pro žumpu tedy muselo být navrženo jiné
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umístění, které však znamenalo rozebrání chodníku a kvůli
dostupnosti autojeřábu a bagru také dočasné rozebrání stávajícího
oplocení.
Během letošního léta byla žumpa umístěna, napojena a zprovozněna
a okolní terén i s chodníkem byly uvedeny do původního stavu.
Všichni věříme, že stejně jako už nyní na chodníku, tak ani na
travnatém okolí žumpy nebude na jaře znát, že se po něm projížděla
nákladní auta a bagr.
Stavbu žumpy financovala obec plně ze svého rozpočtu a některá
odborná řemesla zajistila z úsporných důvodů vlastními
zaměstnanci. Provoz Mateřské školky tak bude pro příští léta plně
v souladu s ekologickými předpisy. Uvedenou akcí provedla obec
další krok k vyšší ochraně našeho životního prostředí a ochraně
povrchových vod, zejména řeky Raduňky, do které je část obecní
kanalizace zaústěna.
Jiří Urbanec

PROBĚHLY OPRAVY VOZOVEK V OBCI
Vážení spoluobčané. V minulém čísle Vršovin jsme Vás informovali o
zahájení prací na opravách celkem šesti úseků vozovek v naší obci.
Jednalo se jak o drobné opravy doslova na několika metrech
čtverečních (např. před bývalým obecním úřadem), tak o velké úseky
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na ploše několika set metrů čtverečních (cesta k Sádlíku nebo oprava
křižovatky U Křížku).
Rádi Vás informujeme o tom, že se vše stihlo včas a bez překročení
rozpočtu. Obec původně požádala o dotaci bez velkých očekávání, že
by byla přidělena. To proto, že v covidové době vláda hledá úspory,
kde může, a my jsme příliš nevěřili, že by se na nás usmálo štěstí. Ale
přeci jen se zadařilo: z fondu Ministerstva pro místní rozvoj byla naší
obci přidělena dotace na pokrytí 80 % rozpočtových nákladů pro
opravy části našich vozovek, avšak s tím, že čerpání bylo omezeno
jen do konce roku 2021. Dotace byla schválena až v červenci 2021,
ale naštěstí jsme měli po administrativní stránce vše připraveno a
zbývalo jen vysoutěžit zhotovitele. Nejnižší cenovou nabídku
předložila firma STABIT – Milan Vavrla z Kylešovic, která také později
při smluvních jednáních přistoupila na naši žádost zahájení prací bez
zálohy a na fakturaci díla až po dokončení stavby (a navíc
s prodlouženou dvouměsíční splatností).
Protože vše proběhlo velmi neočekávaně a rychle, obec nemohla
z vlastního rozpočtu uhradit ani zálohu. Ale do dokončení díla
zastupitelstvo finance v rozpočtu vyčlenilo a tak spolu s 80% ze
státního rozpočtu obec uhradila za opravy při závěrečné fakturaci
jen 20 % z celkové ceny 1,124 mil. Kč včetně DPH.
Všichni pracovníci obecního úřadu a zastupitelé obce děkují našim
občanům za trpělivost, kterou měli po dobu oprav. Byli jsme
vystaveni několika omezením dopravního provozu, a to opakovaně,
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na stejných místech. Ale omezení naštěstí nebyla dlouhodobá a
celou akci se podařilo zvládnout zhruba za měsíc.
Protože bychom rádi opravili i další úseky vozovek v obci, podáváme
znovu žádost o dotaci z téhož dotačního programu a zkusíme doufat
ve štěstí a naši připravenost. Držme si palce, aby to vyšlo!
Jiří Urbanec

__________________________________________________
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ZÁSILKOVNA VE VRŠOVICÍCH
Z-BOX nově i u nás! Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny.
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete
bezkontaktní výdejní místo, na které si můžete nechat doručit
své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného
boxu, jsme pro Vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou
společností Zásilkovna.
Nonstop provoz Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní
v týdnu. Stačí Vám pouze mobilní aplikace Zásilkovna. Z-BOX je
napájen
solárním
panelem a vyžaduje jen
minimum elektřiny.
Jak na to?
1. Nakupte v e-shopu,
který doručuje zboží
přes Zásilkovnu.
2. V košíku zvolte
doručení na výdejní
místo.
3. V nabídce výdejních
míst vyhledejte název
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naší obce a vyberte Z-BOX.
4. Jakmile Vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky,
můžete vyrazit k Z-BOXu!
5. U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a
otevřete aplikaci Zásilkovna. Telefon se pomocí bluetooth sám
spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s Vaší zásilkou.

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO PŘÍJEZDU DO OBCÍ
VRŠOVICE A RADUŇ
Po letech marných pokusů o změnu místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích se konečně podařilo alespoň dílčí omezení
pro těžkou tranzitní dopravu: na příjezdu do Vršovic směrem od
Chvalíkovic a na všech příjezdech do Raduně (od Komárova, od
Komárovských chaloupek, od Kylešovic) je umístěno nové dopravní
značení zakazující tranzitní průjezd nákladních vozidel těžších než
12 tun.
Dopravní značení bylo umístěno po cca šestiletém úsilí a po
opakovaných pokusech na omezení těžké dopravy. V tomto roce
dlouhodobou společnou snahou obou obcí na zvýšení bezpečnosti
provozu, kdy Obec Raduň zajistila potřebný projekt a potřebná
povolení, se konečně podařilo přesvědčit tvrdošíjně odmítající
úředníky a prosadit instalaci dopravních značek.
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Jménem všech občanů obce děkujeme obci Raduň, a to především
za trpělivé dotažení věci do zdárného konce! Všichni společně
doufejme, že realizovaná opatření (dopravní značky a omezení) sníží
dopravní zátěž ve Vršovicích i v Raduni, zvýší bezpečnost všech
účastníků provozu, zejména dětí a chodců a zamezí poškozování
přilehlých budov neustálými vibracemi z přetížených náklaďáků.
Jiří Urbanec

PŘÍSPĚVEK CHARITY OPAVA
Vážení a milí obyvatelé Vršovic, zdravíme vás z Charity Opava.
Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje ke krásné akci,
která se již stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce.
Při minulé sbírce jsme museli upustit od tradičního koledování po
domácnostech. Přesto byla štědrost Vás dárců a vstřícnost mnoha
dobrovolníků, kteří nám pomohli sbírku zorganizovat netradičním
způsobem, skutečně obdivuhodná. Sbírka tak opět mohla pomoci
tisícům potřebných lidí.
Díky tomuto Vašemu přispění jsme mohli v Charitě Opava
z vykoledovaných darů v tomto roce podpořit naše terénní služby,
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mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská
služba a mobilní hospic Pokojný přístav. Všechny tři služby pomáhají
seniorům a vážně nemocným lidem v domácím prostředí. Vzhledem
k nižšímu výnosu sbírky jsme sice nemohli pořídit plánovaný osobní
automobil na CNG, ale mohli jsme dokončit přestavbu sociálně
terapeutické dílny Radost. Získali jsme hezčí, větší, účelněji vybavené
prostory, které už začaly sloužit více než čtyřiceti dospělým lidem s
mentálním znevýhodněním z celého Opavska.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít na pomoc seniorům a
vážně nemocným pacientům, o které se naše terénní služby starají
v jejich domácím prostředí. Péče o vážně nemocné je pro rodiny
často také finančně náročnou záležitostí - rádi bychom pro ně
pořídili zdravotnický, ochranný a hygienický materiál nad rámec
úhrad zdravotních pojišťoven. Naším záměrem je také pomoc
mentálně znevýhodněným klientům chráněného bydlení. Rádi
bychom vykoledované peníze použili na finanční spoluúčast
schváleného investičního projektu, jehož cílem je vybudování a
vybavení nových bezbariérových bytů pro tyto klienty.
TKS 2022 se bude konat v termínu od 1. do 16. ledna 2022. Jsme
rádi, že se koledníci z Vaší obce rozhodli do následující sbírky opět
zapojit a věříme, že vše provedou tak, aby vám koledování přineslo
radost.
Připravujeme se na různé možnosti průběhu sbírky podle aktuální
situace v lednu. Pokud by se ukázalo, že klasické koledování není
možné, nabízíme možnost přispět do statických pokladniček, které
budou připraveny v obchodech, na úřadech, v kostelích apod. A také
bude možné přispět na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS
pro Charitu Opava 777988012. (Viz QR kód platby.)
Více informací na www.charitaopava.cz.
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Již nyní vám děkujeme za Vaši štědrost, přejeme pokojné Vánoce a
do nového roku mnoho naděje, Božího požehnání a všechno dobré.
Za Charitu Opava Marie Hanušová, koordinátorka TKS 2022

KAPLIČKA NA BRDLICI UŽ NENÍ KVŮLI SOUDNÍMU
ŠOTKOVI KULTURNÍ PAMÁTKOU
Před několika lety obec získala od původních vlastníků pozemek pod
Kapličkou Panny Marie Bolestné parc. č. st. 218, k. ú. Vršovice u
Opavy. Získáním pozemku pod budovou se stala obec
plnohodnotným vlastníkem stavby, kterou dlouhodobě a průběžně
udržuje. Okolí stavby, včetně dřevin a drobného mobiliáře, patří
soukromým vlastníkům, kteří o ně obětavě pečují, za což jim patří
z našich řad velké poděkování.
V letošním roce byl kapličce Ministerstvem kultury odňat status
nemovité kulturní památky, protože o tom rozhodl Nejvyšší správní
soud. Když jsme se tuto informaci dozvěděli, začali jsme zjišťovat
důvod zrušení, a světe div se, je v tom opět Šotek – vlastně dva
Šotci: úřední a soudní. Kaplička byla zapsána do seznamu
nemovitých kulturních památek v lednu 1988, ale zákon č. 22/1958
Sb., podle kterého to bylo provedeno, byl zrušen ke dni 31.12.1987
(tedy tři týdny před zápisem!



). Za účinnosti následujícího

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, až do roku 2019
nikdo takový postup nezpochybnil, ovšem někdo jiný v případě jiné
kulturní památky tento stav zpochybnil a soud mu dal za pravdu. A
jak už to chodí – „padající systém“ se svezl i po ostatních památkách,
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které byly zapsány podobným způsobem, a památková ochrana jim
byla od roku 2021 také zrušena.

Kaplička byla jedinou kulturní památkou v katastru naší obce.
Protože kaplička má pro naši obec význam na mnoha úrovních
(sakrální, kulturní, turistický, historický aj.), usilujeme o její opětovné
zapsání mezi nemovité kulturní památky a v této věci jsme již
provedli první kroky: na naši žádost provedou pracovníci Národního
památkového ústavu ještě v prosinci 2021 místní šetření, aby ověřili
existenci a stav památky. Celá věc se tak posune do další fáze
schvalovacího postupu. Jedná se o dlouhodobý proces, ale po jeho
dokončení obec snáze dosáhne na potřebné finance k opravám
památky. O tom, jak se bude situace kolem naší kapličky vyvíjet, Vás
budeme ve Vršovinách informovat.
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Vážení občané,
Ke zpravodaji bude přiložena samostatně ve formátu A4
„Přihláška k systému svozu komunálního odpadu na
území obce Vršovice“. Prosíme o vyplnění a zaslání zpět
na obecní úřad, a to nejpozději do konce 1. čtvrtletí
2022. Důvodem je, že k 1. 1. 2022 bude schválená nová
obecně závazná vyhláška o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a obec
musí mít k jednotlivé nemovitosti přihlášku ke svozu
odpadu jednotlivých majitelů objektů s uvedením počtu
popelnic a jejich kapacity.
Děkujeme za spolupráci.
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Jak už zde bylo jednou řečeno, v letošním roce bylo
v obci spousta kulturních akcí, přikládáme
fotodokumentaci z některých akcí

Bobo a Heluš u nás:
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1. Vršovská motovyjížďka:
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Podzimní
opékání na
obecní
zahradě:
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Svěcení nového dopravního automobilu:
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Zprávy z Mateřské školy Vršovice
Mikuláš s čertem ve školce
V pátek 3. prosince k nám do školky přišla milá i obávaná
návštěva. Opět po roce se na děti přišli podívat čert
s Mikulášem, aby zkontrolovali, zda děti plní to, co vloni slíbili.
Vše dopadlo dobře. Děti zazpívaly písničky, přednesly básničky
a Mikuláš jim za to dal dáreček. Po odchodu této dvojice měly
děti ve školce čertí školku. Všichni si užili řádění, tančení i
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soutěžení a nezapomněli jsme ani na malé občerstvení.
Přejeme všem spoluobčanům klidné Vánoce a v novém roce
hodně zdraví.
Hana Říčná
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POHODA
Ohlédnutí za činností kroužku ve druhé polovině roku je veselejší,
než bylo v té první.
Nejenže jsme se mohli scházet, ale dokonce jsme mohli uskutečnit
akce, které jsme si naplánovali.
V září jsme občanům Vršovic nabídli 7. svatováclavské sousedské
posezení. Sice poněkud okleštěné, abychom mohli dodržet povinná
hygienická opatření, ale povedené. Proč? Návštěvníků, kteří si
vystavené výrobky prohlédli, přišlo
opravdu hodně.
Vystavena byla
keramika užitková a zahradní,
dekorace z papírových ruliček, textilu,
paličkované, drhané, háčkované, šité a
háčkované hračky, soustružené dřevo,
domácí kulinářské výrobky a zahradní
výpěstky. Vystavovali nejen členové a
členky kroužku, ale také k naší radosti
i hosté. S kůží na trh šli paní Eliška
Gřešková, Miroslava Dvořáčková jako
host, manželé Hanákovi jako hosté,
Pavlína
Macholdová jako host,
Ludmila Mainušová jako host, Věra
Moravcová,
Kateřina
Nováková,
Valérie Peterková, Karla a Miroslav
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Solničtí, Jarmila Rúriková a Petra Vajdová jako host. A hodně bylo i
těch, kteří si přišli ke Kulturnímu domu jen tak posedět na zahradě a
popovídat si při připraveném občerstvení. Ani počasí nás nezradilo,
jenom to pivo brzy došlo.
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V říjnu se konečně uskutečnil po delší pauze plánovaný bazar. Zájem
o nabídnuté zboží byl obrovský a zároveň ho byl dostatek. Největší
obrat má vždy dětské oblečení, hračky a sportovní potřeby.
Na začátku listopadu jsme vyhlásili pro děti i dospělé soutěž o
Nejkrásnější, nejvtipnější, nejneokoukanější = nejlepší vánoční
ozdobu. Všechny zaslané práce byly opravdu krásné a nápadité a
soutěžící byli za svou snahu tvořit odměněni při rozsvěcování
vánočního stromku před Kulturním domem ve Vršovicích. Pěkné
ceny věnoval kroužek POHODA, jmenovitě paní Jana Holušová, Anna
Herudková, Věra Moravcová, Kateřina Nováková, Valérie Peterková,
Karla Solnická.
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Na zábradlí Kulturního domu jsou zavěšeny k prohlédnutí práce 3leté Kristýnky Malochové z Raduně, 5-ti letých Nikol Říčné z Vršovic,
Sofie Kubesové z Kylešovic, Aničky Moravcové, 6-ti leté Sáry
Peterkové z Vršovic, práce dětí 1. a 3. oddělení školní družiny
v Raduni, 9-ti letého Petra Moravce z Vršovic a kolektivní práce
chlapců Vichánkových z Vršovic. V kategorii dospělých byla ke
shlédnutí práce paní Boženy Pchálkové, Věry Moravcové a manželů
Rychlých. S napadnutým sněhem asi některé ozdoby nevydrží
v původní kráse, ale běžte se podívat, určitě vás osloví.
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Prosinec se už nese v duchu příprav na Vánoce a tak vám všem přeji,
abyste je prožili bez zbytečných starostí, v plném zdraví a v pohodě –
přeje za POHODU

Karla Solnická, mluvčí kroužku

Z FARNOSTI RADUŇ
Milí čtenáři! Rád bych Vás všechny povzbudil, abychom tento
výjimečný sváteční čas dobře prožili a vychutnali si jeho krásu! Četl
jsem příběh, ve kterém se jeden smutný člověk rozhodl odejít do
hor, které se vznášely za městem, ve kterém žil. Na cestě potkal
pastýře. Ten, jako moudrý člověk, na něm poznal, že není šťastný.
Zeptal se ho: „Co tě trápí?“. A on mu odpověděl: „Cítím se
opuštěný, jsem sám“. „Já jsem taky celé dny sám, a přesto nejsem
smutný“ - řekl pastýř. Ten člověk mu odvětil: „To je asi tím, že máš
Boha.“ Pastýř na to: „Máš pravdu, mám Boha a věřím v Něho.“ A
ten člověk mu řekl: „Já nedokážu uvěřit, že Bůh může mít rád i
mne.“ Pastýř se zamyslel a odpověděl: „Vidíš, tady dole je město, ze
kterého přicházíš. Vidíš všechny ty domy a okna v nich? Slunce je
jen jedno, a přesto každé ráno, když vychází, políbí každé, i to
nejmenší, okno a celý den do všech svítí. Tak je to i s tebou. Ale
možná problém je v tom, že máš zavřené okenice…“.
Přátelé! Přichází k nám nejkrásnější poselství letošních Vánoc!
Poselství, které nás pobízí, abychom „otevřeli okenice“ a nechali do
svého života proniknout paprsky Boží lásky! Ty „okenice“ mohou
mít různou podobu, třeba mnohých starostí, které jsme letos řešili a
třeba ještě v budoucnu řešit budeme.
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Pamatujme: Bůh nás nikdy neopouští! A pevně věřím tomu, že Boží
láska se dotýká člověka v každé době! Možná si někdo pomyslí, jestli se
to týká i jeho? Často je tomu tak, že když otevřeme okenice, cítíme
příjemnou svěží vůni… vůni jara, vůni rozkvetlých luk… Pokud tomu
tak není, pokud nic necítíme... obzvlášť teď víme, že může to znamenat
problém – nemoc! Nicméně vánoční svátky jsou také o vůních.
Někdo z Vás už možná letos prohlásil: že jeho dům provoněly
Vánoce...
Vůně Vánoc je spojena s vůní našeho domova, na kterou později
s láskou vzpomínáme…
S vůní cukroví, perníku a hřejivého svařáku, vůní vánočního koření,
hřebíčku a skořice,
S vůní smrku, jehličí, purpury… Kdysi jsem dostal takové vánoční přání:
Desatero vánočních vůní! Které teď s láskou posílám i Vám:
1/vůni hvězdy z Betléma, která osvětluje,
2/vůni úsměvu, který rozzařuje,
3/vůni zdraví, které posiluje,
4/vůni obětí, které zahřívá,
5/vůni zázraku, který proměňuje,
6/vůni harmonie, která zklidňuje,
7/vůni betlémské rodiny, která spojuje,
8/vůni víry, která ohlašuje,
9/vůni naděje, která žije,
10/vůni lásky, která je věčná.
A spolu s těmito vánočními vůněmi ať zavítá do Vašich domovů
láska a pokoj, zdraví a radost, Boží požehnání a přímluva Matky
Boží, a to nejen v tyto sváteční dny, ale i v celém nadcházejícím
roce 2022!
Upřímně doufám, že vánoční bohoslužby se budou konat jako obvykle,
i když asi nikdo z nás momentálně neví, jaká opatření budou ve
svátečním období platit. Všechny informace získáte v pravý čas na
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kostelních vývěskách nebo na internetových stránkách komárovské
farnosti: www.farnost-opava-komarov.jex.cz
Váš farář P. Adam Małek

MK ČR E 22610

Vršoviny - periodický tisk územního samosprávného celku
Přispěvatelem VRŠOVIN se může stát kdokoli z Vás, stačí příspěvek vhodit
do schránky obecního úřadu nebo zaslat
na e-mailovou adresu: urad@vrsoviceuopavy.cz
Články nejsou redakcí kráceny ani upravovány.
Vydavatel: Obec Vršovice, IČ 00635588, Vršovice 9 - Markéta Víchová
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Regionální recepty
Slezské nebe, aneb uzené s ovocnou omáčkou
Budeme potřebovat 500 gramů uzeného vepřového bůčku nebo jiné
uzené maso, 100 gramů sušeného ovoce dle vlastního výběru
(například směs švestek, jablek, třešní, apod.), skořici, citrónovou
kůru, hladkou mouku na zahuštění.

Uzené maso uvaříme ve větším hrnci. Když je hotové, vyjmeme jej z
hrnce a do vody, která v něm zbyla, přidáme sušené ovoce (nejlépe
směs tuzemského ovoce), skořici a ovoníme kůrou z jednoho
menšího citrónu. Necháme povařit, dokud ovoce nezměkne a voda v
hrnci se trochu nezredukuje. Poté omáčku zahustíme jíškou z hladké
mouky a krátce povaříme. Do teplé omáčky vložíme na plátky
nakrájené uzené maso. Podáváme s bramborovými knedlíky.
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Halušky ze Slezska
250 g polohrubé mouky
200 ml vody
Anglická slanina
Cibulka
Sůl
Olej
Postup přípravy:
1. Mouku se špetkou soli a vodu smícháme v hustší těsto a přes
síto na halušky protlačíme do vroucí osolené vody. Povaříme cca 3
minuty, dokud halušky nevyplavou.
2. Na trošce oleje orestujeme anglickou slaninu s cibulkou.
Posypeme halušky a pak už jen dobrou chuť.

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2021
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