Větřkovský zpravodaj

Květen 2020

ZPRAVODAJ OBCE

VĚT Ř KOVIC E
Vážení spoluobčané,
žijeme v období „koronavirovém“ a dennodenně jsme sdělovacími prostředky zahlcováni
spoustou informací, které tento problém rozebírají ze všech stran. Bohužel ani já se tomuto
problému v úvodu čísla zpravodaje nevyhnu, ale budu se snažit být stručný. Všechny důležité
informace o pandemii COVID-19 naleznete na internetových stránkách obce. Pravidelně také
aktualizujeme informace o tom, jak se všechna opatření, přijatá v boji proti pandemii promítají
do života naší obce. Tyto informace rovněž naleznete na internetových stránkách obce a navíc
jsou šířeny prostřednictvím facebookového profilu obce, naleznete je na úřední desce obce či
vývěsce u prodejny smíšeného zboží. Ty nejdůležitější informace jsou zveřejňovány
prostřednictvím obecního rozhlasu, resp. mobilního rozhlasu. Děkujeme vám za disciplínu
v dodržování všech přijatých opatření v boji proti koronavirové pandemii a věřím, že v tom
společně vytrváme až do konce.
Je dobře, že koronavir zcela nezastavil život v obci a já vám můžu v následujících řádcích
podat několik důležitých informací o činnosti obce a OÚ v posledním období. Práce na
zasíťování pozemků pro výstavbu RD probíhají dle stanoveného harmonogramu. Průběh
a kvalita prací je kontrolována na pravidelných kontrolních dnech stavby. Pokračuje také
proces přípravy projektové dokumentace pro výstavbu sedimentační tůně. Po dořešení
majetkoprávního vypořádání pozemků pod budoucím vodním dílem bude požádáno
o stavební povolení. Paralelně s přípravou projektové dokumentace je kompletována žádost
o dotaci na realizaci projektu z „Operačního programu životního prostředí“. Obec obdržela
stavební povolení k rekonstrukci sportovně společenského areálu u fotbalového hřiště. Teď
jen zbývá vyřešit ten nejdůležitější problém, kterým bude zajištění financování celého projektu.
15. dubna byla zahájena rekonstrukce místní knihovny, obsahující modernizaci
elektroinstalace, opravu podlahy a vybavení novým nábytkem. Tato rekonstrukce navazuje na
naši úspěšnou žádost o dotaci na pořízení nového hardwarového a softwarového vybavení
knihovny.
Rekonstruovaná
knihovna by mohla našim
čtenářům začít opět sloužit od
16. června. Byla dokončena
rekonstrukce prostoru schodiště
v hasičské zbrojnici, kterou obec
provedla svépomocí a na které se
finančně a lidskými zdroji také
podílel
místní
SDH.
Rekonstrukce
obsahovala
položení dlažby na schodiště,
výměnu zábradlí, výměnu dveří,
výměnu
vnějších
prvků
elektroinstalace a malování.
Před námi je měsíc květen, též zvaný máj, který bývá označován měsícem lásky
a nejkrásnějším měsícem v roce. Přeji Vám do tohoto období především pohodu, hodně síly,
optimismu a také té lásky. No a vůbec by neškodilo rozumné množství májových deštíků.
Miroslav Černoch, starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
XIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚTŘKOVICE
XIII. zasedání Zastupitelstva obce Větřkovice proběhne v pondělí 11. května 2020 od 17. hodin
v sále KD ve Větřkovicích.
Program:
Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Závěrečný účet obce a příspěvkové organizace za rok 2019
Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Větřkovice, p. o.
Rozpočtové opatření č. 1/2020 a č. 2/2020
Prodej obecních pozemků (p. č. 46/2, 1560/2, 2540, 2358/5 vše k. ú Větřkovice)
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (poplatek ze vstupného, poplatek za
povolení vjezdu motorovým vozidlem, poplatek za užívání veřejného prostranství)
8. Spisový a skartační řád obce Větřkovice
9. Plán rozvoje sportu v obci Větřkovice
10. Smlouva o právu provést stavbu (letní terasa Restaurace Větřkovice)
11. Zpráva o hospodaření v obecních lesích
12. Zpráva o činnosti Obce a Obecního úřadu od posledního zasedání ZO
13. Diskuze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miroslav Černoch, starosta obce

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ VĚTŘKOVICE

Od 20. dubna 2020 do odvolání jsou úřední hodiny pro veřejnost stanoveny takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07.30 – 11.30
Zavřeno
07.30 – 11.30
Zavřeno
Zavřeno

12.30 – 16.30
12.30 – 16.30



Mimo stanovené úřední hodiny budou zaměstnanci úřadu na svém pracovišti a je možné
je kontaktovat elektronicky či telefonicky.
e-mail: ou@vetrkovice.cz, starosta@vetrkovice.cz
tel.:
556 310 029 / 777 017 527



Po dobu platnosti opatření proti šíření COVID-19 choďte na OÚ jen v nejnutnějších
případech, upřednostňujte telefonickou a elektronickou komunikaci.



Pro platby (nájemné, poplatky atd.) využívejte především internetové bankovnictví.
Bankovní spojení obce Větřkovice: 1841419329/0800.
Miroslav Černoch, starosta obce
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH ZA DUBEN

V dubnu 2020 bylo dokončeno zalesňování. Celkem bylo vysázeno 24 750 ks dubových,
2 150 ks lipových a 850 ks jasanových sazenic.
Dále bylo uklizeno 1,04 ha ploch určených k podzimnímu zalesňování a byla postavena další
oplocenka za třetím rybníkem.
zalesnění
oplocenky
úklid klestu
Náklady
dočištění
sazenice
DPH
Náklady celkem
Příjmy – samovýroba

116 550,23 828,10 400,1 680,19 935,35 006,207 399,968,-

Stav k 30. 4. 2020

743 230,Zdeněk Svoboda, lesník

COVID 19 (ROUŠKY, RESPIRÁTORY, DEZINFEKCE)

Na OÚ jsou pro naše občany stále k dispozici zdarma šité roušky, respirátory třídy FFP2
a dezinfekce. Dodání těchto ochranných pomůcek domů si můžete na OÚ objednat telefonicky
či e-mailem nebo si je na OÚ vyzvednout osobně v úředních hodinách.
Děkujeme firmě JK Food pana Jaroslava Kostery za DAROVÁNÍ 500 kusů respirátorů,
které mohla následně obec bezplatně poskytnout našim občanům.
Miroslav Černoch, starosta obce

POPLATEK ZA SVOZ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Upozorňujeme občany na povinnost uhradit poplatek za svoz odpadů na rok 2020. Termín
úhrady byl do 30. 4. 2020. Výše poplatku na občana je 450,- Kč. Kdo ještě poplatek neuhradil,
může provést bankovním převodem na účet obce (1841419329/0800) nebo v hotovosti na
sekretariátu OÚ.
Miroslav Černoch, starosta obce

CENA VODNÉHO OD 1. 5. 2020

Na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek
pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10 %. Cena
vodného se snižuje na 45,21 Kč/m3 (vč. 10% DPH).
Pavla Kyjovská, referentka OÚ
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

V sobotu 16. května proběhne v době od 800 do 1100 v prostoru u OÚ sběr velkoobjemového
odpadu. Jako velkoobjemový odpad můžete odevzdat staré koberce, linolea, matrace, nábytek
(zbavený kovových součástí) či polystyren. Upozorňujeme občany, že kontejner bude TS
Vítkov přistaven až v sobotu ráno, přinášejte tedy odpady k OÚ až v sobotu dopoledne.
Děkujeme za pochopení.
Stanislav Mička, místostarosta obce

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 23. května proběhne v době od 800 do 1100 v prostoru u OÚ sběr nebezpečného
odpadu. Za nebezpečný odpad jsou považovány zbytky barev, laků, ředitel, odmašťovadel,
olejů, lepidel, nemrznoucích směsí a jejich obaly, lepidla, pryskyřice, akumulátory, zářivky
a úsporné žárovky, zbytky umělých hnojiv apod. Upozorňujeme občany, že kontejner bude TS
Vítkov přistaven až v sobotu ráno, přinášejte tedy odpady k OÚ až v sobotu dopoledne.
Děkujeme za pochopení.
Stanislav Mička, místostarosta obce

ZŠ A MŠ VĚTŘKOVICE
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE – 6., 9., 10. BŘEZNA

V Základní škole a Mateřské škole Větřkovice v pravidelném šestiletém intervalu proběhla
komplexní inspekční činnost.
Předmětem IČ bylo:
 Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních
vzdělávacích programů.
 Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu
s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy.
 Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb.
Inspekční zpráva je zveřejněna na stránkách ČŠI nebo v následujícím
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=16528

odkazu:

Gabriela Grodová, ředitelka školy

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V měsíci dubnu se konal zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. Vzhledem
k epidemiologické situaci proběhl pouze administrativně - bez účastí dětí.
Děti však školu navštívily již dříve. Nejprve v lednu, kdy přímo v průběhu výuky spolu se
staršími kamarády měli možnost zvládnout nejeden zapeklitý úkol. Následně pak v měsíci
únoru probíhal zábavný edukační program Předškoláček, který vedla paní učitelka Mgr. Pavla
Černochová. Budoucí žáčci měli možnost ukázat pohádkovým postavám, co všechno již
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zvládají. A že toho nebylo málo! Zavazovat tkaničku, poznat některá písmena, číslice a tvary,
hrát si se slovy a ještě mnoho dalších věcí.
A kolik prvňáčků naše škola v září 2020 přivítá? Bude jich celkem osm. Někteří školáčci budou
i z jiné spádové oblasti.
Už se na všechny velmi těšíme!
Gabriela Grodová, ředitelka školy

OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Od 4. května 2020 bude pro zaměstnance ZŠ a MŠ Větřkovice a pro cizí strávníky otevřena
školní jídelna. Obědy se budou vydávat v souladu s doporučenými hygienickými opatřeními
v době od 11:00 do 11:30 hodin, a to pouze do jídlonosičů u prvního vchodu do
kuchyně. Pokud budete mít zájem, můžete se přihlásit u paní Pavly Škrobánkové (tel. 776 852
228, 601 088 942 - MŠ). Cena oběda zůstává nezměněna (60 Kč).
Gabriela Grodová, ředitelka školy

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis do MŠ ve Větřkovicích bude probíhat od 4. do 7. května 2020, a to bez přítomnosti
dětí a zákonných zástupců.
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy.
Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí jedním z těchto způsobů:
- podáním přihlášky do datové schránky – dngmixy,
- emailem s uznávaným elektronickým podpisem, nelze jen poslat prostý email,
- poštou,
- podáním do schránky u vchodové branky do MŠ – do obálky s označením ZÁPIS
vložte:
vyplněnou žádost o přijetí,
čestné prohlášení rodičů o pravidelném očkování dítěte,
kopii rodného listu a kopii očkovacího průkazu (popř. kopie stačí zaslat
elektronicky - p.skrobankova@zsvetrkovice.cz)
u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení ze školského
poradenského zařízení
Dokumenty ke stažení na https://www.zsvetrkovice.cz/materska-skola/zapis-k-predskolnimuvzdelani nebo po telefonické domluvě u p. Škrobánkové, tel: 776 852 228.
Gabriela Grodová, ředitelka školy

PŘÍPRAVA NA ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOL

Pokud nedojde ke změně, měli bychom otevřít základní i mateřskou školu od 25. května
a obnovit tak provoz za dodržení doporučených epidemiologických opatření. Konkrétní
informace obdrží rodiče našich dětí a žáků emailem v průběhu května. Budeme vycházet
z manuálu MŠMT zveřejněného v posledních dubnových dnech.
Chceme, aby se děti vrátily do čistého prostředí. Probíhá tedy důkladná dezinfekce hraček,
nábytku i celkového vnitřního vybavení ZŠ i MŠ. Také jsme využili nabídku pana Ondřeje
Hoppa, který nám zdarma zapůjčil generátor ozónu, přístroj k dezinfekci a odstraňování
bakterií a virů. I touto cestu Ondrovi moc děkujeme.
Gabriela Grodová, ředitelka školy
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PRŮBĚH DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Již je to více než osm týdnů, co jsou žáci vzděláváni formou distančního studia a pod vedením
pedagogů a rodičů se učí v domácím prostředí. Nastala tak situace, kterou snad nikdo z nás
nepamatuje a během krátké doby se změnil denní režim nejedné rodiny. Učitelé si osvojili nové
nástroje, metody a formy výuky a rodiče mnohem více pronikli do vzdělávacího procesu svých
dětí.
A jak to funguje v naší malé vesnické malotřídce?
Žáci dostávají různé typy pracovních listů a materiálů, ve kterých mají možnost si učivo nejen
zopakovat a procvičit, ale seznámit se i s tím novým. Pracují s učebnicemi i pracovními sešity
a mají možnost využít i doporučované online zdroje - výukové stránky, aplikace, testové úlohy
a videa. Zadání učiva připravujeme jak v elektronické, tak i listinné podobě.
Starší žáci – 3. a 4. ročník - jsou vzděláváni online formou výuky po Skypu, která probíhá
každý den dopoledne tak, aby stihli sledovat i program UčíTelka na ČT2. Během týdne si
osvěží učivo z českého i anglického jazyka, matematiky, prvouky, přírodovědy i vlastivědy.
Prvňáčci a druháčci se zase vydali za poznáním na indiánskou cestu Po stopách náčelníka
Inčučuny. Za každý splněný úkol si pod svým indiánským jménem mohou do záznamového
listu nakreslit pero náčelníka. Co je čeká, až se vrátí ze svých týpí opět do školy? Určitě nějaké
překvapení.
Jedno je však jisté. Už se všichni těšíme na to, až opět uslyšíme na školní chodbě dětský
smích, švitoření a kamarádské „AHOJ“!
Gabriela Grodová, ředitelka školy, Pavla Černochová, učitelka, Pavla Škrobánková, vedoucí učitelka
MŠ

ZŠ A GYMNÁZIUM VÍ TKOV
ONLINE OKRESNÍ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

Ve čtvrtek 16. dubna proběhlo online okresní kolo Středoškolské odborné činnosti, kde naši
školu reprezentovali 3 soutěžící ve dvou soutěžních oborech.
Aby vše mohlo proběhnout, museli soutěžící do 14. dubna nahrát obhajobu své práce
v podobě videa do YouTube. Následně si museli vyzkoušet připojení do Teams, ve kterém
probíhala vlastní přehlídka. Jednotlivé poroty se postupně dle harmonogramu do systému
připojovaly a soutěžící měli porotcům zodpovědět otázky, které jim byly předem zaslány. Poté,
co se soutěžící odpojili, porota se poradila o výsledném pořadí.
Naši zástupci uspěli takto:
V oboru 06 Zdravotnictví se na 4. - 6. místě umístil Jiří Zwesper ze septimy (práce Nikotin,
největší vrah v historii lidstva).
V oboru 16 Historie soutěžily dvě práce, obě z naší školy. 1. místo získala Dita Baraňáková
ze septimy (práce Radim Gaudentius, první arcibiskup polský z rodu Slavníkovců) a 2. místo
Eliška Halamíčková ze sexty (práce Zaniklá obec Barnov a život rodiny Jakelovy).
Obě práce v oboru Historie postupují do krajského kola. Blahopřejeme!
Miroslav Bučánek, ředitel školy
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ÚSPĚCH V SOUTĚŽI O CENU DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

V září 2019 byla vyhlášena soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy
ekonomické v Praze (dále jen VŠE) o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie
určenou studentům třetích a čtvrtých ročníků středních škol. Soutěžící měli do března 2020
napsat práci z oblasti ekonomie v délce 12 - 30 normostran. Došlé práce pak vyhodnocovala
komise složená z akademických pracovníků VŠE a o umístění bylo 10 nejúspěšnějších
studentů informováno 15. dubna e-mailem.
Naši školu reprezentoval Alexandr Pisani
z oktávy, kterému blahopřejeme k úspěchu.
„V rámci
soutěže
o
cenu
děkana
Národohospodářské fakulty Vysoké školy
ekonomické
v
Praze
o
nejlepší
středoškolskou práci v oblasti ekonomie
jsem psal esej s názvem Venezuela,
socialismus, nebo smrt, kde jsem se snažil
přiblížit příčiny a okolnosti současné
ekonomické krize této jihoamerické země
skrze shrnutí historického vývoje moderních
hospodářských dějin. V práci jsem poukázal
na nebezpečí závislosti na nerostných
surovinách,
dlouhodobou
inklinaci
Venezuely k socialismu, vliv této tendence
na současnou politiku a chybné kroky
presidentů Hugo Cháveze a Nicoláse
Madura,
jež
dovedly
zemi
do
nezáviděníhodného současného stavu.
K mému překvapení jsem se umístil na 1.
místě a kromě finanční odměny je
příjemným benefitem rovněž přijetí na tuto
fakultu bez příjímacích zkoušek.“
Alexandr Pisani (oktáva), Miroslav Bučánek (třídní učitel)

ŽIVOTNÍ JUBILEA
60 let

70 let

75 let

85 let

Naděžda Polciková

Hubert Mička

Marie Čurdová

Josef Vícha

Syřínková Karla
Marie Vladařová
Jubilantům blahopřejeme
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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
květen 2020
obec Větřkovice
panackova.dana@seznam.cz
starosta@vetrkovice.cz
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www.vetrkovice.cz

