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Vážení spoluobčané,
„čas oponou trhnul“ a po dvou prázdninových měsících se najednou ocitáme v novém školním
roce a letošní léto a prázdniny zůstávají tak již jen v našich vzpomínkách. Doufám, že jste letní
měsíce využili ke kvalitnímu odpočinku a nabrali spoustu nových sil do další práce.
Po prázdninách nastoupilo do první třídy naší základní školy šest prvňáčků, kterým přejeme,
aby se jim ve škole líbilo, ale hlavně aby ve vzdělávání dosahovali jen ty nejlepší výsledky.
Jsem přesvědčen o tom, že kolektiv pedagogického sboru naší školy jim k tomu vytvoří ty
nejlepší podmínky. A co se dělo o prázdninách v naší obci? Byly dokončeny opravy soch před
kostelem a sochy sv. Felixe na Novém Vrbně. Zvláště pak oprava sochy sv. Felixe
v návaznosti na změnu její dispozice přispěla k tomu, že se tato jediná kulturní památka
nacházející se v katastru naší obce stala jednou z jejich nepřehlédnutelných dominant. Velmi
úspěšně pokračuje přestavba hospodářské budovy u základní školy na jazykovou
a polytechnickou učebnu. Termín stanovený pro dokončení stavebních prací bude dodržen,
a tak nic nebude bránit tomu realizovat druhou část tohoto projektu, která spočívá v pořízení
vybavení učebny. Nová učebna by tak našim školákům měla začít sloužit se začátkem
II. pololetí právě započatého školního roku. Finišuje také projekt rekonstrukce podlah
a odvlhčení zdí hasičské zbrojnice. Také zde pokračují práce dle harmonogramu a termín
dokončení bude stavební firmou dodržen. Zajisté jste si všimli, že během letních měsíců obec
svépomocně dala nový kabát železným konstrukcím obecních mostů, zábradlím u KD a tribun
na fotbalovém hřišti. Obec také připravuje několik projektů, které jsou ve fází přípravy
projektových dokumentací. Mezi ty nejdůležitější patří rekonstrukce sportovně společenského
areálu u fotbalového hřiště, chodník podél silnice III/4629 v úseku od křižovatky na Jelenice
k firmě J.K. Food a výstavba sedimentační nádrže v lokalitě nad firmou J.K. Food a ZOD
Větřkovice. Na svém srpnovém zasedání Rada kraje MSK doporučila Zastupitelstvu MSK ke
schválení žádost obce o zvýhodněný úvěr pro realizaci projektu pro zasíťování pozemků pro
výstavbu 15 rodinných domů v lokalitě „Za hřištěm“. Pokud půjde vše dle našich předpokladů,
mohli bychom zahájit práce začátkem roku 2020. V tomto období bude také zahájen prodej
pozemků. Na svém VII. zasedání, které proběhne v pondělí 9. září, bude zastupitelstvo obce
schvalovat Program na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování
náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízko emisní zdroje.
Vyhlášený program včetně příloh bude zveřejněn na úřední desce. První zájemci o návratnou
finanční výpomoc budou moci podávat své žádosti na obec po 10. říjnu 2019. Po vyhodnocení
žádosti bude se žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva, která musí být schválena
zastupitelstvem obce. Návratná finanční výpomoc nebude poskytnuta, pokud byly výdaje
projektu ke dni uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci příjemcem již plně uhrazeny. Podmínkou
uzavření
veřejnoprávní
smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci je
obdržení finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu
životního
prostředí
ČR
v souladu
s projektem
předloženým
v rámci
Výzvy
Ministerstva životního prostředí č. 1/2019.
V letních měsících tohoto roku proběhlo v obci několik
společenských a sportovních akcí pořádaných našimi
spolky. Všechny byly jako vždy výborně pořadatelsky
zvládnuté a za to patří pořadatelům náš velký dík.
Vrcholem letních akcí bude Větřkovský Karmáš, který
proběhne ve dnech 6. – 8. září a na který vás chci co
nejsrdečněji pozvat.
Přeji vám krásné prožití babího léta a mnoho pohody do dalších dnů.
Miroslav Černoch, starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚTŘKOVICE

VII. zasedání Zastupitelstva obce Větřkovice se uskuteční v pondělí 9. září 2019 od 17 hodin
v sále KD ve Větřkovicích.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Rozpočtové opatření č. 4/2019 a 5/2019
Dotační program obce na půjčky k předfinancování výměny zdrojů tepla v rámci
„Kotlíkových dotací“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (přestavba budovy skladu na jazykovou učebnu)
Výsledky výběrových řízení (vybavení jazykové učebny, studie proveditelnosti –
likvidace odpadních vod v obci Větřkovice)
Bezúplatný převod obecního rozhlasu a digitálního povodňového plánu
Nařízení obce č. 1/2019 – Zákaz podomního prodeje
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí
Zpráva o hospodaření v obecních lesích
Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu od posledního zasedání ZO
Diskuze
Usnesení
Miroslav Černoch, starosta obce

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH ZA ČERVENEC – SRPEN 2019

Prázdninové období se neslo ve znamení péče o mladé zalesněné kultury, a to zejména
vyžínání a výřez nežádoucích dřevin. Celkem bylo takto ošetřeno na 13 ha mladého lesa.
Dále se odvezlo a prodalo veškeré dříví z předešlého období.
-

Počáteční stav
Náklady
Příjmy

Výřez, vyžínání

497 007,-

DPH

91 848,19 288,-

Prodej dříví

65 767,-

Stav k 31. 8. 2019

542 376,-

Zdeněk Svoboda, lesník
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STATISTIKA MĚŘENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V NAŠÍ OBCI

Ve dnech 7. – 14. června 2019 proběhlo v naší obci měření silničního provozu, tj. průjezd obcí
a měření rychlosti. S výsledky měření se můžete seznámit v následující zprávě.

Data z měření budou podkladem k realizaci přechodu pro chodce u základní školy a při
rozhodování o možnosti instalace radaru na měření rychlosti v obci.
Miroslav Černoch, starosta obce
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ZŠ A MŠ VĚTŘKOVICE
ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ ZAŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Školní vzdělávací programy
Výuka v základní škole ve školním roce 2019/2020 bude probíhat podle vlastního školního
vzdělávacího programu s názvem „Tvořivá škola je naše budoucnost“, který byl upraven
k 1. 9. 2016 dodatkem č. 5.
„Beruško, vyleť za sluníčkem“ je název školního vzdělávacího programu mateřské školy.
Ve školní družině postupujeme podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“.

Počty dětí, žáků a zaměstnanců
MŠ – 28 dětí (7 nových dětí)
ZŠ – 29 žáků
Počet zaměstnanců: 11, z toho 2 učitelky MŠ, 3 učitelky ZŠ, 1 asistentka pedagoga v ZŠ
a ŠD, 1 školní asistentka pro obě zařízení s částečným úvazkem učitelky MŠ, 4 správní
zaměstnankyně (školnice v ZŠ, školnice v MŠ, kuchařka, ekonomka s úvazkem 0,25).
Žáci ZŠ budou vyučováni ve dvou třídách:
 I. třída: celkem 13 žáků (z toho dojíždějící 1 žákyně z Vítkova)
1. ročník - 6 žáků
2. ročník - 7 žáků
 II. třída: celkem 16 žáků (z toho dojíždějící 1 žák z Vítkova a 1 žák z Prostředního
Dvora),
3. ročník – 6 žáků
4. ročník – 10 žáků
V MŠ budou děti vzdělávány v jedné třídě.

Mimoškolní aktivity
Nepovinné předměty - náboženství
Zájmové činnosti
 v základní škole: keramika (ve spolupráce s SVČ Vítkov), hra na zobcovou flétnu
(ZUŠ Vítkov), gymnastika (GYMPAR Ostrava),
 v mateřské škole: hra na zobcovou flétnu (ZUŠ Vítkov), angličtina, aerobic, školáček.

Školní družina
Školní rok 2019/2020 bude v naší školní družině probíhat podle ročního plánu v duchu
pohádkového příběhu „V hlavě“.
Činnost školní družiny bude částečně organizována formou zájmových kroužků:
 Deskáček – deskové a logické hry,
 Zpívánky – odpolední zpívání s doprovodem klavíru a využitím rytmických
i melodických nástrojů, výroba netradičních nástrojů,
 Pohybové hry – stolní tenis, hry v tělocvičně i na hřišti,
 Dramatický kroužek – příprava programu na besídky pro veřejnost, dramatizace
pohádkových příběhů,
 Výtvarný nápadník – práce s umělým i přírodním materiálem, kresba, malba,
kombinované výtvarné techniky, vaření.
Mgr. Gabriela Grodová, ředitelka školy
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
LETOŠNÍ TRAKTORIÁDA SE TAZI TEAMU OPĚT VYDAŘILA

V sobotu 24. srpna 2019 proběhl již XII. ročník „Větřkovské traktoriády“. V letošním roce
soutěžilo 16 jezdců s pohonem jedné nápravy, 9 jezdců s pohonem dvou náprav a v nové
kategorii „speciál“ soutěžilo 10 jezdců. Opět se zúčastnili soutěžící, kteří k nám jezdí
pravidelně, jako bratři Štajerovi z Dětmarovic, Vladimír Volkmer z Mikolajic, Radek Hradilík
z Vítonic a dokonce jsme měli i mezinárodní
účast, opět dorazil závodník až z Podvysoké
ze Slovenska.
Soutěžní klání probíhalo ve třech disciplínách,
a to v trialu, jízdě zručnosti a dvojitém vodním
příkopu. Závody byly opět připraveny spíše na
zručnost, než na čas a rychlost.
Jsme moc rádi, že se v letošním roce zúčastnili
další 3 noví jezdci se svými stroji, kteří jsou
z naší obce. Za své výsledky se určitě nemusí
stydět.
Umístění našich jezdců:
Čtyřkolky
1. místo Scholaster Libor
2. místo Moravec Jakub
3. místo Moravec Karel
6. místo Lichovník Josef
8. místo Homola Pavel

Dvoukolky
3. místo Černoch Jaroslav
4. místo Cihlář Josef
5. místo Klapetek Pavel
6. místo Dorazil David
7. místo Galčan Daniel
11.místo Klapetek Jan
12.místo Panáček Bohuslav
13.místo Pavlíček Petr

Celkovým vítězem XII. ročníku se stal Scholaster Libor, který obhájil celkové vítězství
z loňského roku.
Naše traktoriáda se nemůže obejít bez závěrečného závodu diváků pod názvem „Běh prase
za prase“. Soutěžili muži, letos pouze jedna dívka, a tak jako v loňském roce se do soutěže
zapojily i děti. Za odvahu a statečnost si děti odnesly malé dárky a odměny a vítězové z řad
mužů, žen i dětí jako tradičně uzené prasátko.
Počasí nám letos bylo nakloněno a traktoriádu
sledovalo přes 2100 diváků. Jezdci i diváci hodnotili
akci za úspěšnou. Velikou zásluhu na tom mají
všichni pořadatelé, kteří se starají jak o prodej ve
stáncích, zajištění parkoviště, tak i o organizaci
samotného závodu.
Velký podíl na úspěšnosti akce mají i naši sponzoři.
Díky jejich finančním nebo materiálním příspěvkům
si všichni jezdci od nás odváží cenné dárky.
Ještě jednou proto děkuji všem, kteří se jakkoliv
podíleli na přípravě a samotném průběhu
XII. ročníku traktoriády. Díky jejich práci sklízí tato
akce obdiv a kladné hodnocení v širokém okolí.
Jaroslava Klapetková, členka Tazi Teamu
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OZNÁMENÍ
MOBILNÍ ROZHLAS

Vážení spoluobčané,
v naší obci máte možnost využívat moderní službu MOBILNÍ ROZHLAS, díky které můžete
být vždy včas informováni. Stále trvá možnost se zaregistrovat a dostávat zprávy o dění v obci
zdarma do vašeho telefonu prostřednictvím aplikace pro chytré telefony nebo SMS zprávy.
V případě zájmu o registraci nahlaste prosím vaše telefonní číslo na obecním úřadu.
Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozic na
https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace/
Pavla Kyjovská, účetní OÚ

UMÍTE VNÍMAT A OVLÁDAT SVOJE TĚLO?

ČČK vás zve v úterý 1. 10. 2019 do základní školy na cvičení, které bude zaměřeno na
vnímání a ovládání svalů našeho těla s využitím dechových cvičení, pomalých protahovacích
a stabilizačních cviků, proložené trochou teorie. Cvičení je nenáročné a vhodné pro všechny
věkové kategorie.
Začátek je v 18.00 hodin. Vezměte si pohodlný oděv a podložku na cvičení. Akce je pro
všechny účastníky zdarma.
Udělejte něco pro své zdraví a přijďte si zacvičit pod vedením zkušené fyzioterapeutky
Mgr. Michaely Scholasterové.
Dana Panáčková, členka výboru ČČK

JUMPING VE VĚTŘKOVICÍCH

Od 2. 9. 2019 budou v sále kulturního domu ve Větřkovicích probíhat lekce Jumpingu.
Co je to jumping? Podstatou jumpingu jsou jednoduché poskoky na speciálně vyvinuté
trampolínce. Propracovaný zábavný program, motivující hudba, balancování. Významně se
zlepšuje koordinace pohybu, rovnováha a kondice.
Jumping je sport pro každého – nezáleží na pohlaví, věku, hmotnosti nebo fyzické zdatnosti –
lekci zvládne úplně každý. Vyzkoušejte první lekci zdarma.
Více informací na facebookových stránkách Jumping Větřkovice nebo na tel. čisle
737 433 327.
Těším se na společné lekce, u kterých se zapotíme, vybijeme energii, trošku si zatančíme .
Michaela Rotterová

ŽIVOTNÍ JUBILEA
70 let
Elbl Jiří
Jubilantovi blahopřejeme
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CO S VOLNÝM ČASEM
V předchozích číslech zpravodaje jsem nabídla dva typy
k návštěvě rozhleden. Dnes bych přidala třetí, a to Veselskou
rozhlednu, opět nedaleko Oder. Nachází se na návrší Veselí
u Oder, cca 15 km na severovýchod od Hranic v nadmořské
výšce 547 m a její celková výška je 13,9 metrů. Rozhledna
má pouhých 44 schodů a přístupná je po celý rok. Z jejího
vrcholu je možno při dobré viditelnosti dohlédnout až na
Beskydy, Hostýnské vrchy, Moravskou bránu a Oderské
vrchy.
Tvar rozhledny symbolizuje strážní věž, kterou má město
Odry ve znaku. Veselská rozhledna je postavená z černě
mořeného dubového dřeva v kombinaci s ocelovými
výztužemi. Podstavec rozhledny je betonový, obsypán
břidlicí.
Kdo nechce absolvovat pěší výlet
např. z Oder nebo jet k rozhledně
na kole (je nutno zdolat značné
převýšení), může dojet až na místo
autem.
Myslím, že ten výhled stojí za to.
Dana Panáčková, zastupitelka obce

AKCE
 VĚTŘKOVSKÝ KARMÁŠ
6. 9. 2019, 19.30 Letní kino pro děti – Jak vycvičit draka 3
21.00 Letní kino pro dospělé – Ženy v běhu
7. 9. 2019, 14.00 Zábavné odpoledne
20.00 Taneční zábava
21.00 Ohňostroj
Sportovní areál
8. 9. 2019, 9.00 Slavnostní mše
10.00 Posezení na faře s dechovkou
Ceník inzerce ve Větřkovském zpravodaji
Propagace činnosti místních složek a zájmových organizací
Komerční sdělení ve formátu A4
Komerční sdělení ve formátu A5
Komerční sdělení ve formátu A6

ZDARMA
1.200,-Kč
800,-Kč
300,-Kč

Periodický tisk samosprávného územního celku
Název
Evidenční číslo MK
Vydavatel
Periodicita / Náklad
Měsíc vydání
Místo vydávání
Kontakt pro příjem příspěvků
Příjem inzerce

Větřkovský zpravodaj
MK ČR E 22118
Obecní úřad Větřkovice, Větřkovice 197, 747 43
Měsíčník / 250 výtisků - NEPRODEJNÉ
září 2019
obec Větřkovice
panackova.dana@seznam.cz
starosta@vetrkovice.cz
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