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ZPRAVODAJ OBCE

VĚT Ř KOVIC E
Vážení spoluobčané,
život v naší obci, tak jako v celé republice, se po „koronavirovém“ období pomalu ale jistě vrací
do starých kolejí. V souvislosti s uvolňováním vydaných nařízeních a návratem našeho života
do normálu mi na mysli vyvstává otázka: Vrátí se naše společnost svým myšlením a konáním
tam, kde byla před vypuknutím pandemie, nebo si z celé této anabáze vezme nějaké
ponaučení a změní své chování? Odpověď na tuto otázku nám dá zřejmě až čas a já osobně
jsem velmi zvědav, jaké odpovědi se dočkáme.
V úvodníku dubnového čísla zpravodaje jsem avizoval sdílenou obavu z dopadů pandemie
COVID-19 na rozpočty měst a obcí. Bohužel zprávy, které jsme v posledních týdnech obdrželi,
tuto obavu naplno potvrdily. Z informací ministerstva financí vyplývá, že propad v příjmu naší
obce ze sdílených daní bude cca 1,9 mil Kč. Když k tomu připočteme 600 tis. Kč jako důsledek
rozhodnutí vlády o tom, že se kraje, města a obce budou podílet na kompenzačním bonusu
pro OSVČ a s.r.o., máme tady částku cca 2,5 mil. Kč, o kterou budou v tomto roce poníženy
příjmy naší obce. Tato skutečnost bohužel vylučuje možnost realizovat v obci všechny
investice plánované na rok 2020.
Nyní mi dovolte, abych se ohlédl za tím, co naší
obci přinesl měsíc květen. 11. května proběhlo
XIII. zasedání zastupitelstva obce, s jehož výstupy
se seznámíte na jiném místě tohoto čísla
zpravodaje. Pokračujeme v rekonstrukci interiéru
místní knihovny a věříme, že termín znovuotevření
16. června stihneme. Dle ověřených informací
nám byla Ministerstvem kultury schválena dotace
na nákup hardwarového a softwarového vybavení
pro automatizaci výpůjčního protokolu a připojení
do systému Tritius REKS. V souvislosti s novelou
zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví jsme zpracovali nový Řád veřejného pohřebiště, který
bude následně po odsouhlasení návrhu na Krajském úřadu MSK schvalovat zastupitelstvo
obce. Po různých peripetiích obec obdržela stavební povolení k realizaci projektu „Přechod
pro chodce u základní školy“. Bohužel díky průtahům se získáním stavebního povolení jsme
byli nakonec nuceni stáhnout žádost o dotaci, což v praxi znamená, že realizace přichází
v úvahu až poté, co se nám podaří zajistit zdroj dotační podpory k financování tohoto projektu.
Dle harmonogramu probíhá zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů. Průběh a
kvalita prací je kontrolována na pravidelných kontrolních dnech stavby. Jen pro připomenutí.
Tento projekt zahrnuje stavbu komunikací, chodníků, dešťové kanalizace, splaškové
kanalizace včetně ČOV, plynovodu a veřejného osvětlení. Přípojky nízkého napětí bude
realizovat paralelně společnost ČEZ svými kapacitami a na své náklady.
Postupné rozvolňování opatření přijatých v boji proti COVID-19 nám umožní v měsíci červnu
uspořádat vítání občánků a rozloučení s žáky 4. ročníku, kteří v tomto školním roce ukončí
docházku do naší základní školy. V mateřské škole proběhne také tradiční rozloučení
s předškoláky. Svou činnost také obnovují naše spolky, které na červen také připravily několik
akcí. Věřím, že svou účastí na těchto akcích práci našich spolků podpoříte.
Do dalších, doufejme již letních dnů, vám přeji hodně pohody a radosti 
Miroslav Černoch, starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ Z XII. ZASEDÁNÍ ZO ZE DNE 11. 5. 2020

Zastupitelstvo obce mimo jiné:
 schválilo Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2019, a to bez výhrad,
 schválilo řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019 a hospodaření ZŠ a MŠ Větřkovice,
okres Opava, p. o., za rok 2019, včetně rozdělení hospodářského výsledku,
 schválilo prodej obecního pozemku p. č. 1560/2 (ostatní plocha) k. ú. Větřkovice
u Vítkova o výměře 1 177 m2 za celkovou částku 80.036,- Kč (tj. 68,- Kč/m2),
 schválilo prodej části obecního pozemku p. č. 2358/5 (orná půda) k. ú. Větřkovice
u Vítkova o výměře 2 704 m2 za celkovou částku 89.232,- Kč (tj. 33,- Kč/m2),
 schválilo prodej části obecního pozemku p. č. 2540 (orná půda) k. ú. Větřkovice
u Vítkova o výměře 2 690 m2 za celkovou částku 89.232,- Kč (tj. 23,- Kč/m2),
 schválilo Obecně závaznou vyhlášku 2/2020 (o místním poplatku ze vstupného),
3/2020 (kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška 16/2011) a 4/2020 (o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství),
 schválilo Spisový a skartační řád obce Větřkovice,
 schválilo Plán rozvoje sportu obce Větřkovice na období 2020–2026,
 schválilo souhlas s realizací projektu přístavby terasy k restauraci (a související
stavební úpravy budovy č. p. 197) a odložení rozhodnutí o uzavření smlouvy o právu
umístit, provést a užívat stavbu.
Stanislav Mička, místostarosta obce

ŽÁDOST OBČANŮM – DOKLADY O ODEVZDANÉM ŽELEZNÉM ODPADU

Prosíme občany, kteří odevzdávají železný odpad, aby poskytli na OÚ k okopírování doklady
o výkupu. Obec může tato data zahrnout do výkazů, které jsou předávány společnosti
EKO-KOM a na základě kterých obdrží obec odměnu za zpětný odběr.
Děkujeme za spolupráci.
Stanislav Mička, místostarosta obce

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH ZA KVĚTEN

V květnu byla v Dubině uklizena další plocha, určená k zalesnění na podzim letošního roku.
Bylo zažádáno o dotace (zalesnění, zajištění kultur), a to v částce přesahující 500 tisíc Kč.
Dále obec obdržela kompenzaci za snížení prodejních cen dříví z let 2017 a 2018.
-

Počáteční stav
úklid klestu
DPH
Náklady celkem
samovýroba
Příjmy
dříví - kompenzace
Příjmy celkem

8 200,1 722,9 922,726,277 791,278 517,-

Náklady

-

Stav k 31. 5. 2020

743 230,-

474 635,Zdeněk Svoboda, lesník
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ZŠ A MŠ VĚTŘKOVICE
PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin bude přerušen v termínu od 7. 7. 2020 do
14. 8. 2020.
Gabriela Grodová, ředitelka školy

ZŠ A GYMNÁZIUM VÍ TKOV
ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE SOČ

Dne 24. dubna proběhlo on-line krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Naši školu
zastupovaly dvě práce. V konkurenci sedmi soutěžících v oboru Historie obsadila 3. místo
Dita Baraňáková (ze septimy) s prací Radim Gaudentius, první arcibiskup polský z rodu
Slavníkovců, a 5. místo získala Eliška Halamíčková (ze sexty) s prací Zaniklá obec Barnov
a život rodiny Jakelovy.
Oběma blahopřejeme!
Miroslav Bučánek, ředitel školy

CO S VOLNÝM ČASEM
Maria Talhof – malebné údolí (původní německý název
„Talhof“ znamená „údolní dvůr“) je poutní místo, které leží
v hlubokém údolí Melčského potoka v blízkosti bývalého
panského dvora. Na přelomu 18. a 19. století zde byla
postavena malá kaple zasvěcená Panně Marii jako
poděkování za zázračné uzdravení malého děvčátka.
Podle jiné pověsti kvetlo v okolí množství fialek a jejich
omamná vůně uzdravovala nemocné. Místnímu lesníkovi
se zde zjevila Panna Maria a vyzvala jej, aby v údolí
postavil kříž. Místo začali spontánně navštěvovat poutníci. Kaplička však postupně upadala
v zapomnění, ale zničena nebyla. Tři kříže, které stávaly v její blízkosti, byly zničeny - dva
vyvrácené, prostřední sťatý ležel na zemi. V roku 1994 nastoupil do Melče nový farář, který se
rozhodl v údolí kříž znovu vztyčit, postavit křížovou cestu, vybudovat dřevěný oltář a obnovit
tradici poutního místa.
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Dnes tady vidíme kapličku, opravenou v roce 1996,
dřevěný kříž a z kamení vytvořenou „lurdskou“ jeskyni.
Za kapličkou vyvěrá pramen, který je sveden do hadice.
Obnovena byla také křížová cesta. Od druhé poloviny
devadesátých let 20. století se na Maria Talhof opět
konají pravidelné poutě věřících.
Jako dítě jsem na Maria Talhof chodívala pěšky
s babičkou a nedávno jsem se po letech na toto místo
vypravila
na
kole.
Potkala jsem tam paní,
která poutní místo
Maria Talhof udržuje a
dovede o něm nadšeně
vyprávět. Mimo jiné
jsem se dozvěděla, že
se poutě konají 2x ročně a nejbližší bude 20. 6. 2020.
Toto místo nás zve k návštěvě, k procházce, k odpočinku, k osvěžení pramenitou vodou,
k tichému zamyšlení nad tím, na co v ruchu a shonu všedního dne nezbývá čas.
A jak se tam dostaneme? Pokud
pojedeme autem, zaparkujeme ho
v Melči u autobusové zastávky
a vydáme se směrem k dětskému
domovu. V zatáčce u dětského domova
odbočíme vlevo (po žluté turistické
značce). Chvíli jdeme po asfaltu, který
pak přechází v cestu štěrkovou. Louky
vystřídá les a cestu lemuje Melčský potok.
U rozcestí přejdeme přes dřevěný můstek
přes potok a za 300 m dojdeme na toto
malebné místo. Výlet lze absolvovat
pěšky i na kole.

AKCE


DĚTSKÝ DEN – OBEC VĚTŘKOVICE + SPOLKY
6. 6. 2020, výchozí místo u základní školy v čase od 14.00 do 15.00 hod.
Pohádková cesta k chatě ZOD u 3. rybníku s opekáním buřtů



XVIII. SLIVAKY CUP
20. 6. 2020, 9.00 hod.

ROCKOVÝ VEČER s kapelami SPECIAL BAND a THE BASECELL
20. 6. 2020, 19.30 hod.
Sportovní areál TJ Dubina



FLORBALOVÝ TURNAJ – TJ DUBINA
25. 6. 2020, 15.30 hod.
Multifunkční hřiště



FOTBALOVÝ TURNAJ „STARÝCH GARD“ – TJ DUBINA
4. 7. 2020
Sportovní areál TJ Dubina
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
60 let

75 let

Miroslav Šrámek

Vlastimil Elbl
Jubilantům blahopřejeme
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Program kina Panorama Vítkov
Čtvrtek 4. 6. v 16:30 Problémissky, Komedie / Drama / Historický
👨 12+ ⏰ 106 min Titulky Cena 110,- Kč
Čtvrtek 11. 6. v 19:00 Bourák, Komedie
👨 12+ ⏰ 110 min České znění Cena 130,- Kč
Hrají: Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna Boková, Jiří Macháček,
Sobota 13. 6. v 10:00 Medvídci Boonie: Cesta do pravěku, Animovaný / Rodinný
👨 Přístupný ⏰ 90 min Český dabing Cena 100,- Kč
Úterý 16. 6. v 16:30
Psí láska, Dokumentární
👨 Přístupný ⏰ 80 min České znění Cena 100,- Kč
Čtvrtek 18. 6. v 16:30 Zapomenutý princ, Dobrodružný / Komedie
👨 Přístupný ⏰ 102 min Český dabing Cena 110,- Kč
Sobota 20. 6. v 10:00 Ledová sezóna: Ztracený poklad, Animovaný / Dobrodružný / Komedie
👨 Přístupný

⏰ 90 min Český dabing Cena 120,- Kč

Úterý 23. 6. v 16:30
Kalifornský sen, Drama / Hudební / Romantický
👨 12+ ⏰ 113 min Titulky Cena 130,- Kč
Čtvrtek 25. 6. v 19:00 3Bobule, Komedie
👨 12+ ⏰ 101 min České znění Cena 130,- Kč
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský
Sobota 27. . v 10:00 Lassie se vrací, Dobrodružný / Drama / Rodinný
👨 Přístupný ⏰ 100 min Český dabing Cena 120,- Kč
Úterý 30. 6. v 16:30
Raoul Taburin, Komedie
👨 Přístupný ⏰ 90 min Titulky Cena 100,- Kč

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