Číslo 18, květen 2022
MK ČR E 22610
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi se pár řádky vrátit k „Obecní zabíjačce“.
Našim záměrem je, aby náš „vesnický život“ byl maximálně košatý,
barevný a společenský. Abychom společně vytvářeli pocit
sounáležitosti a sousedské harmonie, pokračování v tradicích
našich předků. Na tomto základě vznikl v zastupitelstvu nápad
udělat „pravou vesnickou zabíjačku“. Jako vždy od nápadu není
daleko k realizaci, a tak jsme se pustili do plánování této akce.
Hmm….dlužno říci, že „zabíjačka“ byla nad možnosti současné
legislativy, a tak jsme zvolili variantu akce „Zabíjačkové hody na
obecní zahradě“, která se uskutečnila 25. března 2022.
Plánování bylo nelehké….kolik přijde lidí?....kolik masa?.....kolik
ovaru?.....kolik jitrnic?..............tak, aby bylo dost pro všechny, ale
zase ne příliš, ať nejsou zbytky.
Mým velkým potěšením bylo aktivní bezplatné zapojení
vršovických řeznických mistrů Jendy a Jendy Pavlíků, kteří se ujali
organizace a realizace výroby zabíjačkových pochutin. Tímto
vyjadřuji veliké díky za většinu občanů, kteří se zúčastnili a
pochutnali si na skvěle připravených zabíjačkových delikatesách.
Současně mi dovolte vyslovit velké uznání a poděkování Jirkovi
Simkaničovi – našemu „country music guru“, který vytrvale hrál a
velmi melodicky doprovázel naši vesnickou sešlost.
Přikládáme pár momentek, ze kterých vyplývá, že se akce povedla
a přinesla pohodu a úsměvy, pokec se sousedy spolu
s gurmánským zážitkem.
Byl bych velmi rád, kdyby se tato akce stala naší tradicí a tak
obohatila náš život ve Vršovicích, stejně jako Vatra, Pochování
basy, dnes už také Svatováclavské slavnosti nebo Pálení čarodějnic.
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Závěrem mi ještě dovolte poděkovat všem obětavým pořadatelům,
kteří neúnavně čepovali pivo, nalévali rum nebo vydávali
zabíjačkové jídlo.
A úplným závěrem  ještě mé srdečné pozvání na všechny akce
v tomto roce, které jsme připravili, a doufám, že přinesou další
radost Vám všem.
Jiří Urbanec, starosta
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Informace z jednání Zastupitelstva obce Vršovice roku 2021
Prosinec 2021
Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání 2021 dne 13. 12. 2021
Schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 6/2021.
- Pověření starosty k provedení závěrečného opatření k 31. 12. 2021
v případě potřeby.
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2026
(včetně aktualizace let 2023 a 2024).
- Návrh pravidel rozpočtového provizoria pro rozpočtové období od
1. 1. 2022 do schválení rozpočtu na rok 2022.
- Plán inventur k 31. 12. 2021 viz. příloha.
- Poskytnutí příspěvku ve výši 1.500,- Kč na žáka z Vršovic na lyžařský
výcvik.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1. 1.
2021, viz. příloha.
- Zrušení určení kandidáta do funkce přísedícího okresního soudu
v Opavě.
- Zrušení Směrnice č. 1/2011 - Zásady a postupy pro zadávání
veřejných zakázek Obce Vršovice ze dne 12. 9. 2011.
- Zmocnění starosty Jiřího Urbance, MBA k projednání zapracování
námitek změny č. 1 územního plánu obce Vršovice s pořizovatelem a
zpracovatelem, a to v rozsahu dle přílohy k tomuto usnesení, viz.
příloha.
- Podání žádosti na vybudování žumpy pro hasičskou zbrojnici
z programu MSK.
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2022
Zastupitelstvo obce na svém 1. zasedání 2021 dne 17. 2. 2022
Schválilo:
- Výsledek inventarizace k 31. 12. 2021
- Uzavření smlouvy mezi obcí Vršovice a Ing. Rostislavem Vedralem o
bezúplatném převodu nemovitostí
- Úhradu bezesmluvního užívání pozemků parc. č. 1357/33 a 1390/4
v k.ú. Vršovice u Opavy pouze za současného splnění podmínky
jejich úplatného převodu do vlastnictví obce, za nějž obec uhradí
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. pol. 4755-11/2022,
včetně všech souvisejících transakčních nákladů
- Zastupitelstvo obce Vršovice projednalo „Variantní studii
odkanalizování“, kterou zpracoval zhotovitel ProVenkov, spol. s.r.o.
Z 11 variant řešení celkového systémového odkanalizování
splaškových vod z obce Vršovice ZO schvaluje výběr těch
navržených variant decentrálního řešení, které zahrnují participační
realizaci výstavby domovních čistíren odpadních vod z jednotlivých
budov s napojením do stávajícího stokového systému obce (důvody
pro neschválení jiných variant: výrazně vyšší náklady, polohová
kolize s jinými sítěmi nebo s jejich ochrannými pásmy, nevhodné
spádové poměry a tedy nutnost přečerpávacích stanic pro část
systému, možnost uložení kanalizace v některých částech do
nezamrzné hloubky pro skalní podloží, nemožnost provádění
výkopových prací v některých lokalitách se stísněnou zástavbou aj.)
Neschválilo:
- Směnu pozemků parc. č. 1357/33 a 1390/4 ani jejich částí za obecní
pozemky
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Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání 2021 dne 27. 4. 2022
Schválilo:
- Rozpočet na rok 2022
Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání 2021 dne 2. 5. 2022
Schválilo:
- Zrušení OZV č. 3/2021 o nočním klidu a schválilo novou obecně
závaznou vyhlášku obce Vršovice o nočním klidu
- přijetí kompenzačního bonusu na rok 2022
- Uzavřít smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028178/1,
Vršovice, parc. č. 9, přípojka kNN
- Uzavřít smlouvu č. 1/2022 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti věcného břemene a o právu umístit, provést a užívat
Stavbu mezi obcí Vršovice a stavebníky A.G a P.G.
- Souhlasí s demolicí stavby parc. č. st. 66 v k.ú. Vršovice u Opavy, č.
popisné 60
- Uzavřít smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti věcného břemene a dohodu o umístění stavby
elektropřípojky, parc. č. 1586/1

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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Odvoz popelnic je od května do října každé sudé
úterý!!!
Větve a zelený odpad
Sběr probíhá od 23. 3. 2022 pod MŠ
Vršovice
Větve - každou sudou sobotu od 9 - 11
hodin
Zelený odpad - každou středu od 15 - 17
hodin a každou sobotu od 9-11 hodin.

Vážení občané, vracím se k článku z minulých Vršovin:
NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO PŘÍJEZDU
DO OBCÍ VRŠOVICE A RADUŇ
…obrátilo se na mne několik občanů naší obce s tím, že nesouhlasí
s mým tvrzením: „Jménem všech občanů obce děkujeme obci
Raduň…..Jsou prý občané, kteří s touto úpravou dopravního značení
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nesouhlasí, a proto není správné, že jsem napsal…“Jménem všech
občanů…..“
OPRAVUJI tedy větu zmíněného článku následovně:
„Jménem mnoha občanů obce děkujeme obci Raduň, a to především
za trpělivé dotažení věcí do zdárného konce!“
Jsem velmi rád, že náš občasník lidé pozorně čtou, a přivítám
všechny připomínky a náměty k jeho vylepšení. Za každý podnět
děkujeme.

Jiří Urbanec, starosta

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 2022
Cena Kč/m3
Voda pitná 50,50 Kč včetně 10 %DPH

Místní poplatek za psa
Upozorňujeme všechny majitelé psů, že poplatek za
psa je splatný do 30. 4. 2022.
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Obecné informace
ČEKÁME NA VÝSLEDKY ŽÁDOSTI O DOTACI
NA OPRAVU VOZOVKY
Vážení čtenáři, již jsme Vás ve Vršovinách informovali o tom, že se
nám v roce 2021 podařilo zrekonstruovat celkem šest menších úseků
našich asfaltových vozovek. Opravy se nám podařilo provést díky
dotaci, kterou jsme získali ve výši téměř 900 tisíc korun.
Také v letošním roce se pokoušíme o podobnou dotaci, ale nejsme
příliš optimističtí, protože turbulence v naší makroekonomice jako
by nebraly konce. Hospodářství se jen pomalu vzpamatovává
z covidové krize a už čelíme dalším problémům, zejména v podobě
rekordního zdražování.
Přes všechnu nepřízeň a opatrné přísliby ministerstva pro místní
rozvoj, jsme i letos opět vlastními silami zpracovali všechny podklady
pro dotaci, zejména jednoduchou dokumentaci oprav a předběžný
rozpočet, které jsou povinnými přílohami k žádosti o dotaci. Na
obrázku je znázorněn úsek komunikace dlouhý cca 140 metrů, který
bychom chtěli v tomto roce nebo v příštím roce 2023 opravit.
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Věříme, že i letos jsme splnili všechny dotační podmínky a navíc, že
budeme mít štěstí a dotaci získáme. Bez dotace bychom nebyli letos
schopni z vlastního rozpočtu opravy provést. Zda budeme úspěšní se
dozvíme v průběhu letních prázdnin a o případném zahájení prací
Vás budeme ihned informovat.
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HŘIŠTĚ S HERNÍMI PRVKY „WORKOUT“
Kromě dotace na opravu komunikace podala obec také žádost o
dotaci na výstavbu hřiště pro venkovní volnočasové aktivity starších
dětí, mládeže a dospělých. Pro menší děti bude hřiště také vhodné
s pomocí a s dohledem dospělé osoby.
Jedná se o hřiště pro aktivity na herních prvcích WORKOUT, které
zahrnují několik cvičebních a herních zařízení. Starší generace pro
takové hřiště možná najde přirovnání k „opičí dráze“. Plánovaná
poloha hřiště ve vršovickém sportovním areálu je zakreslena
smajlíkem a hřiště má mít plošné rozměry cca 10 m x 6 m.
Součástí sestavy herních prvků bude několik vodorovných a svislých
hrazd (monkey bar), zavěšené kruhy, bradla, vodorovný žebřík,
stupňovaná lavice, žebřiny aj. Všechny konstrukce budou pevně
zabetonovány základovými patkami do nezámrzné hloubky pod
terén. Prvky budou kovové s dřevěnými doplňky. Dopadovou plochu
bude tvořit trávník, nebo jemný štěrkopísek, a to ke změkčení
dopadu při seskoku. Návod k užívání naleznou návštěvníci na
informační tabuli, na níž
budou
i
základní
bezpečnostní pravidla a
ostatní pokyny.

Předpokládaná
cena
hřiště „na klíč“ byla
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v listopadu 2021, kdy jsme žádali o dotaci, stanovena rozpočtem na
cca 330.000,- Kč včetně DPH. Podle informací, které průběžně o
cenách zjišťujeme, by měla i tato malá stavba zdražit, konkrétní
údaje však nemáme. Konečná cena bude určena nejnižší cenovou
nabídkou mezi uchazeči o stavbu hřiště. V případě přidělení dotace
si tak zřejmě bude obec nucena připravit o něco vyšší částku, než
původně na celou stavbu plánovala. O výsledku Vás budeme
informovat, a pokud nám dotace vyjde, mohli bychom si hřiště
užívat ještě letos na podzim.

Jiří Urbanec, starosta

ZMĚNY V KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH PRO
NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
Chtěli bychom Vás informovat o změnách v podmínkách 4. výzvy
kotlíkových dotací, o kterých Ministerstvo životního prostředí ČR
rozhodlo v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním.
První změna se týká navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze
130.000 Kč na 180.000 Kč.
Druhá změna se týká omezení podpory plynových kotlů a to
následovně:
„Ministerstvo životního prostředí garantuje dotaci u plynových
kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna kotle již byla
realizována, případně byla na výměnu kotle vystavena závazná
objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022. Otázka podpory
plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává otevřená, a
záleží mj. na podobě schválení Operačním programem Životního
prostředí 2021-2027 ze strany Evropské komise.“
Co to pro žadatele znamená:
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V případě, že již je nebo bude do 30.4.2022 výměna plynového kotle
realizovaná, se nic nemění. Dotace bude proplacena dle dříve
publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně
100.000 Kč + příspěvek kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce). K
žádosti bude předložen jako příloha doklad o uvedení kotle do
provozu s datem do 30.4.2022.
V případě, že realizace výměny nebude možné do 30.4.2022 stihnout,
bude nutné předložit s žádostí o dotaci závaznou objednávku u
dodavatele vystavenou do 30.4.2022. Ze závazné objednávky musí
být patrné, že před termínem 30.4.2022 byla objednána instalace
plynového kondenzačního kotle. Žádost bude schválena dle dříve
publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně
100.000 Kč + příspěvek kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce). K
žádosti bude předložena jako příloha závazná objednávka vystavená
do 30.4.2022.
V případě, že není výměna plynového kotle uskutečněná, ani závazně
objednaná do 30.4.2022 bude žádost o dotaci schválena pouze v
případě, že ministerstvo do konce dubna 2022 rozhodne v návaznosti
na jednání s EU o podpoře plynových kotlů. V opačném případě
budou tyto žádosti neschváleny.
Před tím, než budete moci podat žádost o dotaci, již bude známo,
zda budou plynové kotle nadále podporovány či nikoli. V případě, že
by nebyly podporovány výměny plynových kotlů vyjma již
vyměněných nebo závazně objednaných do 30.4.2022, je možné
podat žádost na jiný z podporovaných zdrojů tepla.
Předpokládá se, že výzva pro občany bude vyhlášena dne 1. 6. 2022
se začátkem příjmu žádostí od 1. 7. 2022. Ukončení příjmu žádostí
bude do 31. 8. 2022. Termíny se mohou změnit v závislosti na
schvalovacím procesu ministerstva.
Informace naleznete na https://lokalni-topeniste.msk.cz

~ 16 ~

Kultura
Představení Zděňka Izera
V sobotu 8. dubna 2022 se v kulturním domě uskutečnila dlouho
plánovaná akce, Talk show Zdeňka Izera. Dle ohlasů zúčastněných
můžeme konstatovat, že představení bylo úžasné, bavič, herec
Zdeněk Izer byl velice příjemný, komunikativní a pobavil nás všechny
famózně .
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Setkání s jubilanty
Pravidelně, každým rokem, vyjma období „COVIDU“, obec pořádá
setkání s jubilanty obce. Tentokrát se sešli ve čtvrtek 5. května 2022
v kulturním domě.
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Pozvánka na pouť na Velehrad

Zveme Vás na pouť na Velehrad.
Zájezd se uskuteční dne 14. 9. 2022. Odjezd z autobusové zastávky
cca kolem 7 hodiny (bude ještě upřesněno). V 10.00 hodin se
uskuteční na Velehradě mše za občany Vršovic a Raduně a poté
oběd v poutním domě Stojanov.
Dalším místem tohoto zájezdu bude návštěva Archeoskanzenu
Modrá a botanická a sladkovodní expozice Živá voda.
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Cena zájezdu: důchodci zdarma, pracující 250,- Kč
Přihlaste se prosím na obecním úřadě do 30. 6. 2022.
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Pozvánka na „Kácení máje“
Srdečně zveme všechny na akci
Kácení máje, která se uskuteční
v pátek 27. května 2022 od 16.00
hodin na obecní zahradě. Připraven
je bohatý výběr nápojů, čepované
pivo, placičky, trampské cigáro,
kabanos, hermelín…koláčky, nanuky
a další.
Hudba zajištěna a po setmění bude
malé překvapení.
Těšíme se 
________________________________________________________
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Pozvánka na Svatojánské slavnosti
Poprvé bude letos obec pořádat Svatojánské slavnosti.
Akce proběhne 1. července 2022 již od 16.00 hodin na hřišti ve
Vršovicích.
Pro děti bude připraven skákací hrad, jízda na koni a spousta
dobrot.
Od 18.00 hodin bude hrát k poslechu i tanci skupina
NafestBand, a to až do ranních hodin.
Dále bude připraveno bohaté občerstvení, ohně k opékání
špekáčků…….však přijďte a uvidíte sami.
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Zprávy z Mateřské školy Vršovice
V úterý 3. května 2022 v době od 12:00 – 15:00 hodin proběhl zápis
dětí do Mateřské školy Vršovice a všechny přihlášené děti jsou
přijaty.

V době letních prázdnin od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 bude mateřská
škola uzavřena. Děti mohou chodit do mateřské školy v Raduni, a to
od 1. 7. 2022 do 8. 7. 2022 a poté od 22. 8. 2022 do 31. 8. 2022.
Uzavření mateřské školy po dobu prázdnin využijeme k drobným
úpravám v budově školky a také bude probíhat rekonstrukce plotu
před budovou.
Hana Říčná
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Kroužky a spolky
POHODA
Na konci minulého roku v prosinci, těsně před Vánocemi, se nám
podařilo dokončit pietní místo na polní cestě od horního
odpočivadla okolo Brdlice. Místo je vzpomínkou na paní
Simkaničovou, která byla jednou ze zakládajících členek spolku.
Kroužek POHODA poskytl finance na potřebný materiál a manželé
Solničtí vše zhotovili. Na procházce Pohádkovou stezkou nyní

můžete potkat i anděla strážného.
V březnu jsme opět začali plánovat, co nabídneme našim
spoluobčanům, když nám přestal covid bránit v setkávání. První na
řadě byl JARNÍ BAZAR. Jako obvykle se 19.3. sál kulturního domu
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zcela zaplnil převážně oblečením, a to dětským a také hračkami. Sice
se neprodalo všechno, ale nakupovalo se a něco zbylo i pro charitu.

V dubnu jsme měli slavnostní zahájení naší činnosti i s rodinnými
příslušníky a také začalo pod vedením paní Marcely Minksové,
profesionální cvičitelky, kondiční a rehabilitační cvičení pro všechny
zájemce jakéhokoliv věku. Kdo má zájem se připojit, tak může každý
čtvrtek vzít pod paži karimatku, vhodné obutí, láhev s nealkopitím a
dostavit se do Kulturního domu ve Vršovicích do 18 hodin. Napoprvé
se nás sešlo 10 a věřím, že nás bude stále více. Zaváděcí cena
zůstává 50,- Kč za 1
hodinu a není nutné
účast předem platit ani
se přihlašovat.
V květnu
jsme
měli
exkurzi do výrobny dortů
Marlenka. Výletu se
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zúčastnilo 15 dospělých a 2 děti.
„Zúčastnili jsme se celorepublikové hry sdílené na Facebooku Malování kamínků..“
Karla Solnická, mluvčí kroužku
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VRŠOVJANKY
Pálení čarodějnic
V letošním roce čarodějnice do Vršovic přiletěly již o týden dříve a to
23. 04. 2022. Ale ani to neodradilo spoustu dětí, rodičů, obyvatelů
Vršovic a ostatních okolních obcí od účasti na této akci. Po roční
odmlce, kdy nás všechny sužovala covidová pandemie byla tato akce
jako balzám na duši.
Po několika dnech zatažené oblohy a chladného počasí se sluníčko
umoudřilo a v den pálení čarodějnic bylo jasno a slunečno. Proto si
děti náležitě užily nejen již tradiční stezku, na které plnily různé
úkoly, u kterých se mnozí rodiče často podivovali nad tím, že jejich
děti beze strachu sáhnou do sklenic s mnohdy nevábně vypadajícím
obsahem a hledají klíč, nebo vypijí barevně zvláštní čarodějný lektvar
nabízený v cíli čarodějnicí.
V cíli také na děti čekala sladká odměna, špekáček k opečení, skákací
skluzavka, nebo možnost jízdy na koni. Bylo připraveno bohaté
občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé.
Před zapálením ohně, naše čarodějnice předvedly taneček
s tématickou hudbou. Následně se všichni společně u ohně rozloučili
s čarodějnicí Helgou, která se zpočátku všem vysmívala, ale nakonec
svému osudu neušla a nad oheň dokonce sama dobrovolně přiletěla
a za pláče ostatních čarodějnic uhořela.
Vůně opékaných špekáčků se linula po okolí, děti spokojeně pobíhaly
po hřišti, rodiče klábosili při dohledu na děti s přáteli a všichni
společně si užívali příjemně strávené odpoledne a podvečer.
Po setmění tento den ukončil ohňostroj, který byl pro mnohé
překvapením.
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Touto cestou bych jménem spolku Vršovjanky chtěla poděkovat
všem, kteří se akce pálení čarodějnic zúčastnili a obci Vršovice za
podporu při organizaci.
Pevně věřím, že se brzy všichni shledáme na další z plánovaných
akcí.
Za spolek Vršovjanky
Mošová Šárka - předsedkyně spolku
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vatra
Po dvou covidových letech se letos znova konala slavností Vatra
k připomenutí konce druhé světové války. Tímto bych chtěl
poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na její stavbě a organizaci.
Velký dík patří také všem návštěvníkům, kteří žízniví dorazili
v hojném počtu, který nás mile překvapil a trochu zaskočil : )

Vít Orlík
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Z FARNOSTI RADUŇ
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Ostatní informace
Natáčení filmu na aleji k hájence
Během prvního jarního víkendu v obci Vršovice probíhalo natáčení
krátkého filmu, který zde natáčeli studenti Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně. Na natáčení filmu o vetešníkovi, který prodává své staré a pro
něj již nepotřebné věci se podílel přibližně 30členný štáb. V příběhu
za vetešníkem přijíždí motorkář, který hledá dárek pro svého syna,
se kterým si není příliš blízký. O tom, jak celý příběh dopadne se
diváci budou moci přesvědčit v druhé polovině letošního roku, kdy
se film stane dostupným veřejnosti. Režisér snímku Timon Duda si
prostředí silnice vedoucí k hájence vybral pro jeho klid a krásu, která
ideálně dokreslovala celý příběh.
Děkujeme všem občanům obce, kteří se chovali velice tolerantně a
natáčení filmu nijak nerušili.
Oliver Jati, produkční filmu
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Zajímavost
Naše kaple Panny Marie
Sedmibolestné na Brdlici má
"sestru" :-) - zvoničku na
Kopané.
Tato roubená zvonička na
Kopané
se
nachází
v
katastrálním
území
města
Frenštát pod Radhoštěm. Jedná
se o práci místního tesaře
Josefa Štefka z roku 1945, která
je chráněnou
kulturní
památkou.

Recepty regionální kuchyně
Slezské pirohy
• 1 kg brambor
• 1 vejce
• 15 dkg hrubé mouky
• 10 dkg krupice
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•
•
•
•

15 dkg vepřových škvarků
sůl
česnek
1 dcl oleje

Recept slezské pirohy připravíme
takto:
Brambory uvaříme ve slupce, ještě
teplé oloupeme a necháme
vychladnout. Pak je nastrouháme,
přidáme vejce (část si necháme na
potření a spojení okrajů pirohů),
krupici, mouku a sůl a vypracujeme
těsto. Do těsta přimícháme ještě třetinu
nasekaných škvarků a rozetřený
česnek. Těsto pak rozválíme na plát asi
půl centimetru silný, ze kterého
vykrajujeme čtverce. Na ně naklademe
zbytek škvarků, okraje potřeme syrovým vejcem, přehneme do
trojúhelníků a okraje dobře přitlačíme. Smažíme v rozpáleném
oleji.
DOBROU CHUŤ 
Vršovická
Moto-vyjíždka
21. 5. 2022
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POŠTA RADUŇ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

15:00 - 17:30
08:00 - 12:30
15:30 - 17:30
15:30 - 17:30
08:00 - 12:30

Pracovní doba obchodu Tempo v Raduni:
Pondělí - Pátek 6:30-16:00
Sobota
6:30-10:30

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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