Větřkovský zpravodaj

Březen 2020

ZPRAVODAJ OBCE

VĚT Ř KOVIC E
Vážení spoluobčané,
16. března 2020 zasedne Zastupitelstvo obce ke svému XII. zasedání. Nejdůležitějším bodem
tohoto zasedání bude projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2020. Součástí
projednávaného rozpočtu bude i schválení finančních příspěvků na činnost místních spolků na
základě podaných žádostí o individuální dotace. Návrh rozpočtu obce již byl zveřejněn na
úřední desce obce. Dalším důležitým bodem, kterým se budou zastupitelé na tomto zasedání
zabývat, je způsob likvidace odpadních vod v obci. Na základě tohoto rozhodnutí bude zvolena
varianta pro dokončení zpracování Studie proveditelnosti. Ke správnému rozhodnutí jistě
přispěje i výsledek ankety, která na toto téma proběhla v obci v minulých dnech. Výsledek
ankety naleznete na jiném místě tohoto čísla zpravodaje. V měsíci únoru jsme podali žádosti
o poskytnutí dotací na zasíťování pozemků pro výstavbu RD, opravu mostu přes Husí potok
u prodejny smíšeného zboží, opravu hřbitovní zdi, kompenzaci ztrát za prodej kůrovcového
dřeva, stavbu oplocenek a úklid klestu. Dále připravujeme žádosti o dotace na přípravu
projektové dokumentace a realizaci stavby sedimentační tůně, přechod pro chodce u ZŠ
a vybavení zásahové jednotky SDH. Dle neoficiálních informací získaných od vedení
Opavského střediska SSMsK zřejmě nebude v letošním roce realizován projekt rekonstrukce
silnice 462 v úseku Jelenice  Lesní Albrechtice a oprava komunikace 4629 v úseku
Větřkovice  silnice I/57. Důvodem je navýšení rozpočtu o cca 60 mil. Kč za ekologickou
likvidaci materiálu svrchní vrstvy stávající komunikace, u kterého byl zjištěn vysoký podíl
dehtu. Společně se starostou obce Březová se budeme snažit získat oficiální vyjádření vedení
Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o., popřípadě intervenovat u vedení MSK.
Počasí posledních dnů spíš ukazuje na brzký příchod jara než na doznívající zimu, a proto
nebude od věci poohlédnout se po okolí našich příbytků a uklidit vše to nehezké, co tady zima
po sobě zanechala. Dozajista tím všichni přispějeme ke zlepšení vzhledu naší obce.

Přeji vám pohodu do dalších dnů a ať se vám vyhýbá „jarní únava“ 
Miroslav Černoch, starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE O ČINNOSTI OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU V MĚSÍCI LISTOPADU

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM

V březnu tohoto roku zahájí Katastrální úřad obnovu katastrálního operátu intravilánu obce
novým mapováním. Cílem nového mapování je vytvoření nové katastrální mapy na základě
vyšetření a zaměření skutečného stavu. Jedná se o proces podobný komplexním
pozemkovým úpravám, které v obci proběhly v minulých letech. Obnova katastrálního operátu
novým mapováním by měla být dokončena do konce roku 2021. Oznámení Katastrálního
úřadu o zahájení zjišťování hranic pozemků již bylo zveřejněno na úřední desce OÚ. Bližší
informace naleznete v letáku ČZÚK, který je přílohou tohoto čísla zpravodaje.
Miroslav Černoch, starosta obce

XII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚTŘKOVICE

XII. zasedání Zastupitelstva obce Větřkovice proběhne v pondělí 16. března 2020 od
17. hodin v sále KD ve Větřkovicích.
Předpokládaný program zasedání:
1.
Určení ověřovatelů zápisu
2.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
3.
Inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2019
4.
Účetní závěrka za rok 2019
5.
Rozpočet obce na rok 2020
6.
Smlouva o poskytnutí úvěru na financování projektu „Technická a dopravní
infrastruktura, lokalita U Hřiště“
7.
Záměr na prodej obecních pozemků (p. č. 46/2, 1560/2, 2540 a 2358/5 vše k. ú.
Větřkovice)
8.
Výkup pozemků pro realizaci projektu stavby sedimentační tůně
9.
Způsob likvidace odpadních vod v obci Větřkovice
10.
Žádost o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměny kotle v rámci III. vlny
kotlíkových dotací
11.
OZV 1/2020 – Požární řád obce
12.
Příslušnost území obce k MAS Opavsko
13.
Zpráva o hospodaření v obecních lesích
14.
Zpráva o činnosti Obce a Obecního úřadu od posledního zasedání ZO
15.
Diskuze
Oficiální pozvánka s programem XII. zasedání Zastupitelstva obce bude zveřejněna na úřední
desce OÚ.
Miroslav Černoch, starosta obce
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH ZA LEDEN - ÚNOR

Od začátku letošního roku bylo uklizeno na 3,50 ha holin určených ke stavbě oplocenek
a následnému zalesnění. Veškeré letošní oplocenky budou osázeny dubovými sazenicemi.
Proti nežádoucím dřevinám bylo vyřezáno 10 ha mladých lesních porostů. V současné době
probíhá dostavba oplocenek a poslední práce na dočištění pasek.
Dále byly v únoru podány návrhy na dotace (dorovnání výkupních cen dříví, stavba oplocenek
a úklid klestu), a to ve výši 465 tis. Kč.
výřez
úklid klestu
Náklady
oprava oplocenky
DPH
Náklady celkem

95 200,35 625,2 850,28 072,161 747,-

Stav k 29. 2. 2020

161 747,Zdeněk Svoboda, lesník

ODPADY V ROCE 2019

V roce 2019 jsme v obci společně vyprodukovali 231 395 kg odpadů.
Z toho:
SKO (popelnice)
Plasty
Sklo
Papír a lepenkové obaly
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Bioodpad
Textil

163 780 kg
8 935 kg
10 719 kg
5 198 kg
7 496 kg
3 590 kg
28 500 kg
3 177 kg

Za svoz a likvidaci odpadu zaplaceno

671 923 Kč

Příspěvek na likvidaci odpadů ze systémů
zpětného odběru EKO-KOM a ELEKTROWIN

88 795 Kč

Výnos z prodeje druhotných surovin

2 533 Kč

Vyprodukovaný odpad na občana a rok
Úhrada na občana/plátce a rok za odpad
Občan/plátce hradí
Obec doplácí na občana a rok

305 kg
747 Kč
450 Kč
297 Kč (39 %)

Děkuji všem spoluobčanům, kteří zodpovědně přistupují k třídění odpadu, a zároveň vás
všechny žádám, abychom odpad třídili i nadále, a pokud možno ještě lépe.
Miroslav Černoch, starosta obce
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VÝSLEDKY ANKETY O MOŽNOSTECH ZPŮSOBU LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD
V OBCI VĚTŘKOVICE

Počet vydaných anketních lístků:
Počet vrácených platných anketních lístků:

276
109 = 39%

Počet hlasů preferujících možnost 1):
(oddělená gravitační kanalizace s centrální ČOV)

95 = 87,1%

Počet hlasů preferujících možnost 2):
(domácí čistírny odpadních vod)

9 = 8,3%

Počet hlasů preferujících možnost 3):
(akumulace odpadních vod v nepropustných jímkách)

5 = 4,6%

Miroslav Černoch, starosta obce

OBEC VĚTŘKOVICE NABÍZÍ MOŽNOST PRONÁJMU SÁLU KULTURNÍHO DOMU
VE VĚTŘKOVICÍCH

Sál s kapacitou 302 míst, rozdělených do přízemí (218 míst) a balkónu (84 míst) lze využít
na kulturní akce, rodinné oslavy, firemní akce a večírky, svatby, pohřby aj.
V sálu je možnost využít plně vybavený bar se dvěma lednicemi.
Hodinová sazba = 200,- Kč - zahrnuje pronájem sálu včetně energií, pronájem baru,
pronájem AV techniky, příprava a úklid stolů a židlí a úklid sálu po akci.
Víkendový balíček = 3.500,- Kč (pátek 12 hod. - neděle 12 hod.) - zahrnuje pronájem sálu
včetně energií, pronájem baru, pronájem AV techniky, příprava a úklid stolů a židlí a úklid sálu
po akci.
Praní ubrusů = 20,- Kč/kus, praní utěrek = 12,- Kč/kus, ztráty v baru = 20,- Kč/kus
Rezervaci sálu je možno provést na internetových stránkách obce www.vetrkovice.cz
v záložce REZERVAČNÍ SYSTÉM.
Bližší informace na telefonním čísle obecního úřadu 556 310 029.
Pavla Kyjovská, referent OÚ
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ZŠ A MŠ VĚTŘKOVICE
JAK JSME BESEDOVALI SE STAROSTOU OBCE

Ve středu dopoledne jsme se (3. a 4. ročník) vydali na předem domluvenou besedu s panem
starostou obce Větřkovice, panem Miroslavem
Černochem.
Již ve škole jsme si připravili otázky, které nás
zajímaly, aby se pan starosta trochu zapotil. To se ale
nestalo, protože na vše věděl odpověď!
Dozvěděli jsme se, že má naše obec momentálně 755
obyvatel, rozkládá se na zhruba 18-ti stech hektarech
půdy, podle kroniky obce byla založena v roce 1298
pod názvem Dětřichovice, čeho jsme v poslední době
jako obec dosáhli a co vše se v tomto a následném
roce plánuje. Bude se stavět protipovodňová hráz,
přechod pro chodce u školy a opravovat záhumenní
cesty.
Také jsme si povídali o spolcích a jejich činnosti v obci.
Díky spolkům se v naší obci stále něco děje. Například
v loňském roce proběhlo 45 akcí!
Ptali jsme se také na to, jak se pan starosta cítil v přítomnosti pana prezidenta a proč vůbec
starostou je.
Panu starostovi za besedu moc děkujeme a jsme rádi, že v čele naší obce stojí právě ON!
Žáci ZŠ Větřkovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ JAZYKOVÉ
A POLYTECHNICKÉ UČEBNY

Ihned první den po jarních
prázdninách jsme ve škole
uspořádali den otevřených
dveří, který byl spojen se
slavnostním otevřením nové
jazykové a polytechnické
učebny. I přes nepříznivé
počasí – honili se všichni
čerti – byla účast na obou
akcích hojná.
Všichni si mohli vyzkoušet
naše školní pomůcky, získat
odpovědi na různé otázky, bádat pod mikroskopem, podívat se na pomůcky využívané
v dřívějších dobách, vyzkoušet psaní moderní kaligrafií nebo si pročíst školní kroniky.
Návštěvníky školou provázeli naši nejstarší žáci, které tímto musíme velice pochválit.
Slavnostní přestřižení stuhy kvůli počasí probíhalo uvnitř učebny, která byla opravdu plná. Pan
starosta, naše paní ředitelka a paní Mgr. Bejdáková krátce popovídali o projektu a následně
za potlesku všech přítomných slavnostně přestřihli stuhu. Nadšení a zvídaví žáci se konečně
mohou učit v nové učebně, na kterou se celý školní rok těšili.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na realizaci projektu podíleli a pomohli
žákům splnit jedno z jejich přání – jejich sen.
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Simona Durecová, asistentka pedagoga

VEČERNÍ AKTIVITY OPĚT U NÁS VE ŠKOLE

Úterní večerní ticho ve škole
prořízl dětský smích a cupitání
tenisek.
Spolky naší obce
společně se ZŠ Větřkovice
uspořádaly večerní aktivity, které
již mají dlouholetou tradici.
Úkoly, hádanky, pohyb, hry
a mnoho dalšího si pro děti
přichystali hasiči, členky ČČK,
taneční skupina Smiley Plums,
sportovci, skauti a pan Lederer
přinesl
své
hlavu
lámající
hlavolamy.
Večerních aktivit se zúčastnili
všichni žáci naší školy, a dokonce
i žáci, kteří k nám již nechodí.
Za pomoc a ochotu děkujeme
všem, kteří se na akci podíleli
a přichystali pro naše žáky opět krásný večer. Děkujeme také rodičům za napečení svačinek
a za to, že pustili své děti večer do školy pořádně si zařádit.
Simona Durecová, asistentka pedagoga

SPOLKY A SDRUŽENÍ
FLORBAL V ROCE 2020

V letošním roce bude opět probíhat na multifunkčním hřišti florbalový kroužek. Trénovat
budeme každý čtvrtek ve dvou kategoriích. Od 16 do 17 hodin předškoláci až 4. třída, od 17
do 18 hodin 5. třída a starší. Kroužek bude probíhat pod záštitou TJ Dubina Větřkovice.
Zahájení letošní sezóny bude první týden v březnu, ve čtvrtek 5. 3. 2020. Při nepřízni počasí
bude jednotlivý trénink zrušen. Rádi mezi sebe uvítáme nové hráče (florbalky jsou zajištěny).

Martin Glauder, trenér florbalového kroužku
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ČČK INFORMUJE

Stejně jako v předchozích letech přispívá ČČK svým členům 100,- Kč na masáž nebo
pedikúru. Příspěvek poskytne na základě předloženého dokladu p. Dana Panáčková nebo
o něj můžete požádat kteroukoliv členku výboru ČČK.
Dana Panáčková, členka výboru ČČK

IV. ROČNÍK BIATLONU TENTOKRÁT V JINÝCH DISCIPLÍNÁCH
V sobotu 8. 2. 2020 proběhl v areálu multifunkčního hřiště a blízkého okolí IV. ročník
Větřkovského biatlonu. Bohužel již 3. rok nám nepřálo počasí (po sněhu ani památky), a proto
se zúčastněných 16 závodníků rozdělilo do několika kategorií. Závodilo se v běhu, jízdě na
odrážedlech a jízdě na kole. Po každém úspěšně zvládnutém běhu či jízdě museli závodníci
každé kategorie odstřílet 5 ran v leže a 5 ran ve stoje. Rozdělení do kategorií bylo následovné:
v dětské kategorii závodily 2 děti na odrážedlech, 2 kluci v běhu a 6 dětí na kolech.
V kategorii dospělých závodili 3 účastníci v běhu a 3 na kolech. Na odrážedlech zvítězil
Tomášek Elbl, mezi dětmi běžci Šimon Švábek a na kole Matouš Dubový. Mezi dospělými
v běhu zvítězil David Řehulka a mezi cyklisty Jan Vavroš. Všem zúčastněným děkujeme
a těšíme se na další ročník.
Pavel Černoch, jednatel TJ

TJ DUBINA - ROZPIS ZÁPASŮ JARO 2020 – MUŽI III. TŘÍDA SK. C

Datum

Den

Soupeř

Začátek

22.3.

NE

Větřkovice – Deštné

15:00

29.3.

NE

Větřkovice – Holasovice

15:30

4.4.

SO

Štáblovice – Větřkovice

15:30

12.4.

NE

Větřkovice – Slavkov „B“

16:00

18.4.

SO

Palhanec – Větřkovice

16:00

26.4.

NE

Větřkovice – Sosnová

16:30

2.5.

SO

Otice – Větřkovice

16:30

10.5.

NE

Větřkovice – Brumovice

16:30

17.5.

NE

Větřkovice – Svobodné Heřmanice

17:00

24.5.

NE

Větřkovice – Budišov n/B „B“

17:00

7.6.

NE

Větřkovice – Vávrovice „B“

17:00

14.6.

NE

Radkov (hřiště MELČ) – Větřkovice

15:00

Jiří Hopp, předseda TJ Dubina

ŽIVOTNÍ JUBILEA
65 let

80 let

Marie Šenková

Ludmila Hoppová
Všem jubilantům blahopřejeme
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AKCE


DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL - ZŠ a MŠ VĚTŘKOVICE
15. 3. 2020, 13. 00 hodin
Sál kulturního domu



VÝSTAVA TROFEJÍ - OMS OPAVA
21. – 22. 3. 2020, 9.00 hod
Sál kulturního domu



II. VĚTŘKOVSKÝ KOŠT SLIVOVICE – OBEC VĚTŘKOVICE
28. 3. 2020, 18.00 hodin
Sál kulturního domu



KONCERT SPS KOMENSKÝ A DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VÍTKOV
4. 4. 2020
Sál kulturního domu
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Základní škola a Mateřská škola Větřkovice,
okres Opava, příspěvková organizace
Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok
2020/2021
(týká se dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let)

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14 do
17 hodin v budově Základní školy Větřkovice.
K zápisu přineste:
 Rodný list dítěte,
 Průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na
webových stránkách školy (www.zsvetrkovice.cz) a na vývěsce
u budovy základní školy.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné
školní docházky:
I když budete žádat odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit.
Součástí žádosti musí být doporučující posouzení školského
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo
speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Z důvodu rychlého průběhu správního řízení Vás prosíme o podání
žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30. 4. 2020.
Bližší informace k zápisu naleznete na nástěnce v šatně MŠ Větřkovice
a na webových stránkách školy, popř. kontaktujte ředitelku školy
(601 088 941).
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Program kina Panorama Vítkov
Čtvrtek 5. 3. v 16:30 Amundsen - Drama / Dobrodružný
👨 12+
⏰ 125 min Titulky Cena 60,- Kč
Klub Senior
Čtvrtek 5. 3. v 19:00 Neviditelný - Akční / Drama / Horor / Sci-Fi / Thriller
👨 15+ ⏰ 125 min Titulky Cena 130,- Kč
Pátek 6. 3. v 17:00 Expediční kamera
👨 Přístupný
⏰ 180 min Cena 50,- Kč
Sobota 7. 3. v 10:00 Frčíme - Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy
👨 Přístupný
⏰ 112 min Dabing Cena 140,- Kč
Sobota 7 .3. v 16:30 Volání divočiny - Rodinný, Dobrodružný
👨 Přístupný ⏰ 104 min Titulky Cena 130,- Kč
Čtvrtek 12. 3. v 16:30 Případ mrtvého nebožtíka - Krimi / Komedie
👨 12+
⏰ 95 min České znění Cena 60,- Kč
Čtvrtek 12. 3. v 19:00 3Bobule - Komedie
👨 Přístupný
⏰ 103 min České znění Cena 130,- Kč
Sobota 14. 3. v 16:30 Zapomenutý princ - Dobrodružný / Komedie
👨 Přístupný ⏰ 102 min Dabing Cena 120,- Kč
Sobota 14. 3. v 19:00 Bloodshot - Akční, Drama,Fantasy
👨 12+
⏰ 110 min Titulky Cena 120,- Kč
Čtvrtek 19. 3. v 18:00 Jiří Kolbaba Nepál – Himalájské dobrodružství - Cestopis
👨 Přístupný ⏰ 120 min Cena 140,- Kč
Čtvrtek 26. 3. v 16:30 MammaMia! HereWe Go Again - Muzikál
👨 MP
⏰ 114 min Titulky Cena 50,- Kč
Klub Senior
Čtvrtek 26. 3. v 19:00 Afrikou na pionýru - Dokumentární / Road movie
👨 12+ ⏰ 104 min Slovenské znění Cena 120,- Kč
Sobota 28. 3. v 16:30 Mulan - Dobrodružný / Drama / Rodinný
👨 Přístupný ⏰ 106 min Dabing Cena 140,- Kč
Sobota 28. 3. v 19:00 Šarlatán - Životopisný, Drama,Historický
👨 Přístupný
⏰ 118 min České znění Cena 130,- Kč
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Větřkovský zpravodaj

Březen 2020

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
březen 2020
obec Větřkovice
panackova.dana@seznam.cz
starosta@vetrkovice.cz
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