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Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového školního roku a nám nezbývá než si jen přát, aby celý proběhl ve
standardním režimu. Všem školákům a studentům přejeme do nového školního roku hodně
studijních úspěchů. Věřím, že vám všem přinesly prázdninové měsíce dny pohody, odpočinku
a že jste načerpali síly do dalšího období tohoto roku.
V měsíci srpnu pokračovala dodavatelská firma v pracích na projektu Technické a dopravní
infrastruktury. Podařilo se dohnat skluz způsobený nepříznivým počasím předchozích dvou
měsíců. Proběhla montáž technologie ČOV, plynových přípojek, přípojek NN a bylo dokončeno
uložení jednotné splaškové a dešťové kanalizace s vyústěním do vodoteče. V souvislosti
s realizací tohoto projektu bude Zastupitelstvo obce na svém XV. zasedání projednávat
nabídku na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků v této lokalitě, čímž bude fakticky
zahájen jejich prodej. V červenci byla podána žádost o koordinované stanovisko k projektu
rozšíření sítě veřejného osvětlení podél místní komunikace „2c“ v úseku od č. p. 111
(Klapetkovi) na pojení na silnici III/4629 (J.K. Food). V pondělí 7. 9. převezme protokolárně
firma STAMEX staveniště k provedení opravy mostu přes Husí potok u prodejny smíšeného
zboží a v následujících dnech zahájí práce na této akci.
I přes úskalí nařízení vydaných v souvislosti s šířením viru COVID-19 proběhly o prázdninách
některé z plánovaných sportovních akcí,
které byly tak jako v minulých letech jejich
pořadateli výborně zvládnuty. Tímto chci
všem za toto vynaložené úsilí velmi
poděkovat. Zvláštní pochvala míří členům
SDH Větřkovice, kteří aktivně uchopili
nabízenou možnost a podali si žádost
o dotaci na projekt „Obnova a rozšíření
vybavení družstva požárního sportu“, která
je poskytována z rozpočtu MSK. Celkové
náklady tohoto projektu činily 133.600,Kč, z toho dotace činí 79.520,-Kč. A tak
jsme na letošní soutěži v požárním útoku
mohli například vidět v akci úplně novou
časomíru. Budiž to příkladem dobré praxe
i pro ostatní spolky a organizace v obci.
Přeji vám mnoho pohody do dalších dnů .
Miroslav Černoch, starosta obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ – ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje proběhnou v termínu 2. a 3. října 2020.
Upozorňujeme všechny voliče na změnu sídla volební místnosti v naší obci, která bude
v zasedací místnosti Obecního úřadu Větřkovice na adrese Větřkovice 197.
Pavla Kyjovská, referentka OÚ
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XV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚTŘKOVICE

XV. zasedání Zastupitelstva obce Větřkovice se uskuteční v pondělí 14. září 2020
od 17. hodin v sále KD ve Větřkovicích
Předpokládaný program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Rozpočtové opatření č. 4/2020 a č. 5/2020
Nabídka prodeje pozemků pro výstavbu RD
Záměr na bezúplatný převod části pozemku (p. č. 171/1)
Prodej obecního pozemku (p. č. 46/2)
Odkup části soukromého pozemku (p. č. 2113)
Smlouva o dílo (Rekonstrukce hřbitovní zdi v obci Větřkovice)
Zrušení OZV
Vnitřní směrnice o znaku a vlajce obce
Knihovní řád
Smlouva o právu provést stavbu (letní terasa Restaurace Větřkovice)
Žádost o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměny kotle v rámci III. vlny
kotlíkových dotací
Zápis do kroniky obce za rok 2017
Zpráva o hospodaření v obecních lesích
Zpráva o činnosti Obce a Obecního úřadu od posledního zasedání ZO
Diskuze
Miroslav Černoch, starosta obce

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH ZA SRPEN

V srpnu se pokračovalo ve vyžínání. Byly vyžaty další dva hektary mladých lesních porostů.
-

Počáteční stav
vyžínání
DPH
Náklady celkem
Příjmy

494 032,13 130,2 757,15 887,0,-

Náklady

-

Stav k 31. 8. 2020

509 919,-

Zdeněk Svoboda, lesník
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ZŠ A MŠ VĚTŘKOVICE
ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ ZŠ A MŠ VĚTŘKOVICE
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace,
pracuje v oblasti vlastního hospodaření jako právní subjekt od 1. 1. 2003.

1. Školní vzdělávací programy
Výuka v základní škole ve školním roce 2020/2021 bude probíhat podle vlastního školního
vzdělávacího programu s názvem „Tvořivá škola je naše budoucnost“, který byl upraven
k 1. 9. 2020.
„Beruško, vyleť za sluníčkem“ je název školního vzdělávacího programu mateřské školy.
Ve školní družině postupujeme podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“.

2. Počty dětí, žáků a zaměstnanců k 1. 9. 2020
MŠ – 1 třída - 26 dětí, z toho jedno dvouleté dítě
ZŠ – 2 třídy - 28 žáků
Žáci ZŠ budou vyučováni ve dvou třídách:
 I. třída: celkem 13 žáků (z toho dojíždějící 2 žákyně z Vítkova a z Prostředního
Dvora),
1. ročník - 8 žáků,
2. ročník - 5 žáků.
 II. třída: celkem 15 žáků (z toho dojíždějící 1 žákyně z Vítkova),
3. ročník – 8 žáků,
4. ročník – 7 žáků.
Počet zaměstnanců: 10, z toho 2 učitelky MŠ, 3 učitelky ZŠ, 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).

3. Mimoškolní aktivity
Nepovinné předměty - náboženství.
Zájmové činnosti:
Základní škola:
 Keramika (SVČ Vítkov),
 Hra na zobcovou flétnu (ZUŠ Vítkov),
 Gymnastika (GYMPAR Ostrava),
Mateřská škola:
 Keramika (SVČ Vítkov),
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Hra na zobcovou flétnu (ZUŠ Vítkov),
Angličtina pro nejmenší, Aerobic, Školáček – povedou paní učitelky MŠ

Školní družina
Školní rok 2020-2021 bude v naší školní družině probíhat podle ročního plánu v duchu
pohádkového příběhu „Lví král“.
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.
Školní družina bude provázena řadou zajímavých činností a aktivit, které se pojí s významnými
dny a událostmi:
Např. Palačinkový den – snídaně ve ŠD, Soutěžní odpoledne, Halloweenská párty, Vánoční
vůně – pečení perníčků, Velikonoční zajíček, Pyžamkový den, Koktejlový bar – Mohito párty,
kreslení na obličej a další.

4. Projekty financované z cizích zdrojů
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Šablony III
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti
o poskytnutí dotace přijaté dne 09. 04. 2020 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III,
v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši
483 071,00 Kč příjemci ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání přispívá k rozvoji vzdělanostní společnosti,
v níž budou znalosti a dovednosti lidských zdrojů klíčovým faktorem konkurenceschopnosti
ČR.
Pro realizaci projektu s názvem „Zkvalitňujeme vzdělávání v ZŠ a MŠ Větřkovice III“,
registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017021, byly vybrány následující aktivity:
V základní škole:
- školní asistent,
- klub zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy,
- projektový den ve výuce (povinná aktivita).
V mateřské škole:
- školní asistent,
- projektový den ve výuce (povinná aktivita).
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality
vzdělávání v mateřské a základní škole prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů,
spolupráce s odborníky z praxe a na pomoc škole při společném vzdělávání dětí a žáků, a to
možností personálního posílení o školního asistenta. Dále budou podporovány
extrakurikulární aktivity v základní škole.
V závěrečných srpnových dnech se podařilo ukončit všechny aktivity projektu Šablony II, kde
škola vyčerpala dotaci ve výši 887 403,00 Kč.
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Dotace nám umožnila financovat:
 školní asistenty v ZŠ, MŠ, a ŠD po dobu dvou let, projektové dny v ZŠ a MŠ mimo
školu, klub zábavné logiky a deskových her pro děti ve školní družině, další vzdělávání
pedagogických pracovníků pro 4 pedagožky, sdílení zkušeností pedagogů z různých
škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro 2 pedagožky, několik sad deskových her,
notebook pro učitele MŠ, interaktivní tabuli s příslušenstvím pro zkvalitnění výuky
v nové jazykové a polytechnické učebně aj.
Nový projekt „Zkvalitňujeme vzdělávání v ZŠ a MŠ Větřkovice III“ bude zahájen 1. 9. 2020
a ukončen 31. 8. 2022.
Mgr. Dáša Bejdáková, koordinátorka a administrátorka projektu

Ověřování úrovně žáků 3. a 4. ročníku ZŠ v oblasti matematické gramotnosti (MAP
Vítkovsko, SCIO)
Aktivita proběhne ve školním roce 2020/2021 a je určena pro 4 školské subjekty.
Společně s okolními základními školami jsme se opět zapojili do dalšího ročního projektu ve
spolupráci s MAP Vítkovsko a SCIO, tentokrát však v oblasti čísel a matematických představ.
Navázali jsme tak na uplynulý projekt z oblasti čtenářství a výbornou spolupráci s MAP
Vítkovsko a lektory SCIO. Čeká nás testování včetně celoroční metodické podpory
v matematické gramotnosti.
Cíl projektu:
 Určit výchozí úrovně gramotností žáků – online testování žáků.
 Zpřístupnit portál Svět gramotnosti pro zapojené žáky a jejich pedagogy.
 Sestavit celoroční plán rozvoje gramotností a doporučit metodiky.
 Doporučit vhodné aktivity do hodin, knížky, deskové hry a aplikace.
 Připravit navazující semináře a workshopy pro učitele.
 Poskytnout individuální a souhrnnou zprávu žákům, škole.

5. Údržba budov a rekonstrukce zařízení
V době hlavních prázdnin byla provedena běžná záchovná údržba v obou budovách
a školních zahradách.
V mateřské škole bylo zrekonstruováno sociální zařízení s výměnou závěsných toaletních
mís, obkladů, dlažby a instalací přepážek mezi toaletami pro zvýšení komfortu dětí.
V zahradě MŠ byly vyměněny betonové skruže a krytí studny.
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Mgr. Gabriela Grodová, ředitelka školy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Prvního září připadlo na deštivé úterý. Všichni jsme
se proto sešli v multifunkční učebně, kde školní rok
slavnostně zahájila paní ředitelka Mgr. Gabriela
Grodová. Přečetla vzkaz pana starosty obce, protože
se
letošního
zahájení
nemohl
zúčastnit
a nastínila, jak bude letošní školní rok probíhat.
Poté si vzali slovo naši indiáni, kteří přijali do svých
řad prvňáčky - nové indiánky. Těm zatančili
a pasovali je indiánskou čelenkou. A kolik jich vlastně
bylo? 8 nových šikovných žáčků, na které jsme se
všichni těšili.
Všem žákům, rodičům a spolupracovníkům přejeme
úspěšný start nového školního roku, hodně zdraví
a píle v něm.
Simona Durecová, školní asistentka ZŠ a MŠ Větřkovice

ŽIVOTNÍ JUBILEA
60 let

70 let

80 let

František Kukol

Helena Fišerová

Vasil Michalco

Jaromír Ehler
Jubilantům blahopřejeme
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
SHAKESPEAROVY SLAVNOSTI OPĚT NEZKLAMALY

Už 4. rokem pořádal ČČK Větřkovice ve spolupráci
s obecním úřadem zájezd na Slezskoostravský hrad
na letní Shakespearovy slavnosti. Tentokrát to byla
vynikající komedie v režii Jiřího Menzela Veselé
paničky windsorské. Traduje se, že komedii si od
Shakespeara objednala sama královna Alžběta,
neboť ji v prvním dílu hry Jindřich IV. nadchla postava
rytíře Jana Falstaffa a svého oblíbence chtěla vidět příště zamilovaného. Shakespeare její
přání splnil i nesplnil, ve Veselých paničkách totiž Jan Falstaff lásku používá hlavně jako
nástroj, kterým chce vyřešit svoji „osobní finanční krizi“.
Divadelní představení mělo obrovský úspěch i díky plejádě skvělých herců jako Bolek Polívka,
Jaroslav Satoranský, Jan Přeučil, Jan Cina, Jaromír Dulava a další. Příjemně překvapila
i Zuzana Slavíková, která velmi zdařile alternovala
Simonu Stašovou.
Přesto, že počasí nebylo ten večer ideální, myslím,
že si představení všichni užili. Na nepřízeň počasí
jsme byli připraveni a v druhé polovině se déšť
umoudřil a přestalo pršet. Všichni si byli v hledišti
rovni – roušky, pláštěnky, deky; jak prohlásil jeden
divák, vypadali jsme jako zaměstnanci chemické
továrny.
Dana Panáčková, členka ČČK

TJ DUBINA – ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ

Doma
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Vávrovice "B"
Větřkovice
Svob. Heřmanice
Větřkovice
Palhanec
Větřkovice
Otice
Budišov v/B "B"

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Venku
Slavkov "B"
Radkov
Štáblovice
Větřkovice
Deštné
Větřkovice
Sosnová
Větřkovice
Holasovice
Větřkovice
Větřkovice

Den
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO

Datum
23. 8.
30. 8.
6. 9.
13. 9.
20. 9.
26. 9.
4. 10.
10. 10.
18. 10.
24. 10.
31. 10.

Čas
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00

STOLNÍ TENISTÉ NA SOUSTŘEDĚNÍ V HLUKU

Naší mladí stolní tenisté byli od 9. do 14. 8. na soustředění v Hluku, které se konalo za účasti
profesionálních trenérů. Měli možnost poznat, jak náročná je letní příprava. Všem se tam líbilo.
Doufám, že zkušeností, které tam získali, uplatní v další sezoně.
Miloš Holáň, oddíl stolního tenisu
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AKCE
 VĚTŘKOVSKÝ KARMÁŠ – OBEC
4. 9. 2020
5. 9. 2020

19.30 Letní kino pro děti – Sněžný drak
21.00 Letní kino pro dospělé – Po čem muži touží
14.00 Zábavné odpoledne
20.45 Ohňostroj
21.00 Taneční zábava

Sportovní areál
6. 9. 2020

9.00 Slavnostní mše

Program kina Panorama Vítkov
Čtvrtek 3. 9. v 16:30 hod. 3Bobule, Komedie
👨 Přístupný ⏰ 101 min České znění Vstupné 60,- Kč
Sobota 5. 9. v 10:00 hod. Scoob!, Animovaný / Rodinný / Dobrodružný
👨 Přístupný ⏰ 93 min Český dabing Vstupné 120,- Kč
Sobota 5. 9. v 16:30 hod. Šarlatán, Životopisný / Drama
👨 12+ ⏰ 118 min České znění Vstupné 130,- Kč
Sobota 12. 9. v 10:00 hod. Mlsné medvědí příběhy, Animovaný / Rodinný / Povídkový
👨 Přístupný ⏰ 45 min České znění Vstupné 80,- Kč
Sobota 12. 9. v 16:30 hod. Ženská pomsta, Komedie
👨 15+ ⏰ 100 min České znění Vstupné 130,- Kč
Sobota 12. 9. v 21:00 hod. Divadlo Na Zábradlí: Tajný agent, Drama/ Absurdní/ Groteska
👨 12+ ⏰ 145 min České znění Vstupné 150,- Kč
Čtvrtek 24. 9. v 16:30 hod. Casting na lásku, Komedie
👨 12+ ⏰ 85 min České znění Vstupné50,- Kč
Sobota 26. 9. v 10:00 hod. Princezna zakletá v čase, Pohádka / Fantasy
👨 Přístupný ⏰ 115 min České znění Vstupné 130,- Kč
Sobota 26. 9. v 16:30 hod. Disco, Drama
👨 12+ ⏰ 94 min Titulky Vstupné 80,- Kč
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XVIII. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
výrobců a sběratelů hlavolamů a jiných kuriozit
NEDĚLE 4. října 2020 od 9.00 do 16.00 hodin

sál KD Větřkovice
Máte jedinečnou příležitost vidět špičkové hlavolamy celého světa,
budete svědky světových premiér hlavolamů, můžete si některé na místě
vyzkoušet či zakoupit. Můžete vyzkoušet deskové hry. Shlédnete sbírky
z jiných zajímavých oborů - historické pohlednice z regionu, pivní tácky,
výrobce ozdobných gratulací, malování ve vodě, foukání skla pro děti,
numismatiku a ukázky starých řemesel – zpracování vlny,
dřevořezbářství, paličkování, výroba dřevěných hraček, workshop pro
děti, výrobu krajek, čeká Vás také překvapení přímo v sále ! Dokonce si
můžete sami složit hlavolam Covid 19 !!!
Přijďte či přijeďte strávit svůj volný čas
v příjemném prostředí našeho kulturního domu !!!

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ A NESTÁRNE !!!
Hlavolamů fanoušku, nezapomeň na roušku !!!

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
Číslo a datum vydání
Místo vydávání
Kontakt pro příjem příspěvků
Příjem inzerce

Větřkovský zpravodaj
MK ČR E 22118
Obecní úřad Větřkovice, Větřkovice 197, 747 43, IČO 00549740
Měsíčník / 250 výtisků - NEPRODEJNÉ
č. 9, 2. 9. 2020
obec Větřkovice
panackova.dana@seznam.cz
starosta@vetrkovice.cz
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