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ZPRAVODAJ OBCE

VĚT Ř KOVIC E
Vážení spoluobčané,
čas oponou trhnul a my se nezadržitelně blížíme ke konci koronavirovou pandemií
poznamenaného roku 2020. Konec roku obyčejně skýtá možnost bilancování, ale vzhledem
k tomu, že do konce toho letošního zbývá ještě několik týdnů, dovolím si bilancovat zatím
pouze poslední měsíc. Pokračovaly práce na projektu Technické a dopravní infrastruktury.
V rámci této stavby byly dokončeny montáže chodníkových obrub a větší část betonové
dlažby, na komunikaci byla položena podkladní vrstva asfaltované obalované směsi, bylo
nainstalováno veřejné osvětlení a byly dokončovány práce na přípojkách nízkého napětí.
Stavební firma také zahájila práce na terénních úpravách. Bohužel klimatické podmínky již
nedovolí dokončit některé práce, m. j. položit na komunikaci finální obrusnou asfaltovou vrstvu,
proto bude stavba od 14. 12. 2020 do 14. 4. 2021. přerušena. Termín dokončení stavby se tak
posune na 30. 4. 2021. Do svého finále spěje také rekonstrukce mostu u prodejny smíšeného
zboží. Zbývá dokončit osazení zábradlí a provést terénní úpravy. V listopadu se podařilo
realizovat avizované zpevnění povrchů několika úseků obecních komunikací v jižní části obce.
V pondělí 30. listopadu proběhlo svým způsobem mimořádné zasedání zastupitelstva obce.
Výstupy z tohoto jednání naleznete na jiném místě tohoto čísla zpravodaje
Současná epidemiologická situace bohužel neumožňuje uspořádat v obci plánované kulturní,
společenské či sportovní akce. Jednou z těch tradičních akcí je také mikulášsko vánoční
posezení pro naše seniory s programem, který tradičně připravuje naše ZŠ a MŠ. Aby naši
občané ve věkové kategorii 65+ nepřišli zkrátka, rozhodli jsme se, že přispějeme ke zlepšení
jejich imunity dárkem ve formě v dnešní době tolik potřebného vitamínu D. S doručením
vitamínů do domácností našich seniorů pomohou obci členky místní skupiny ČČK, za což jim
mnohokrát děkujeme.
Právě v těchto dnech začalo adventní období,
tedy období očekávání příchodu Vánoc. Tato
doba spolu s vánocemi samotnými patří
k nejvýraznější době bilancování. Více jak kdy
jindy si uvědomujeme, že přes veškeré snažení
ne vždy dokážeme v mezilidských vztazích
dávat to, co bychom měli a chtěli. Vánoce jsou
proto
vítanou
příležitostí
splatit
naše
dluhy v této oblasti. Máme šanci se více
a intenzivněji setkávat s rodinou a našimi
přáteli. Nepropásněme proto tuto příležitost
a snažme se zlepšení našich mezilidských
vztahů přenést i do období reality všedních dní.
Dovolte mi, abych vám všem popřál klidné, ve
zdraví prožité adventní období bez spěchu
a stresů a pokojné prožití vánočních svátků
v radostné atmosféře a společnosti vašich
blízkých.
Miroslav Černoch, starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ Z XVII. ZASEDÁNÍ ZO ZE DNE 30. 11. 2020

Zastupitelstvo obce mimo jiné:
 schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Technická a dopravní
infrastruktura, lokalita U hřiště“ uzavřenou dne 4. 2. 2020 s firmou JR STaKR, s.r.o.,
 schválilo záměr stavby „Jančí – napojení na vodovod Větřkovice, ZČS a výtlačný řad“,
 si vyhradilo pravomoc k rozhodnutí o podání žádosti o dotaci a schválilo podání žádosti
o dotaci na projekt „Oprava místní komunikace vč. odvodnění v obci Větřkovice, parc.
č. 2306“ z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ČR.
Stanislav Mička, místostarosta obce

XVIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚTŘKOVICE

XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Větřkovice, se uskuteční v pátek 11. prosince 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.

Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z XVI. Zasedání ZO
Rozpočtové opatření 7/2020
Rozpočtové provizorium leden – březen 2021
Obecně závazná vyhláška 6/2020 – Poplatek za svoz a likvidaci odpadů
Inventarizace majetku k 31. 12. 2020
Prodej pozemků pro výstavbu RD – lokalita U Hřiště
Prodeje obecních pozemků (p. č. 184/6 a 220/22 k. ú. Větřkovice)
Výpůjčka části obecního pozemku (p. č. 2128/11 k. ú. Větřkovice)
Aktualizace nabídky/záměru prodeje pozemků pro výstavbu RD
Záměr na prodej pozemku (p. č. 2238 k. ú. Větřkovice)
Žádosti o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměny kotle v rámci III.
vlny kotlíkových dotací
Zpráva o hospodaření v obecních lesích
Zpráva o činnosti Obce a Obecního úřadu od posledního zasedání ZO
Diskuze
Miroslav Černoch, starosta obce
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH ZA LISTOPAD

V listopadu 2020 byl dokončen nátěr proti okusu zvěří. Dále byla uklizena další plocha
k jarnímu zalesňování. Z kraje jsme obdrželi dotace, další příspěvek nám již byl schválen. Do
konce roku zbývá odvézt a prodat dřevo vytěžené minulý měsíc a dodělat některé drobné
práce související se zalesňováním.
Z kraje nám bylo přiznáno vyplacení dotace ve výši 710 tis. Kč. Dále byl podán návrh na
vyplacení dotací ve výši cca 70 tis. Kč.
-

Počáteční stav
výřez
zimní nátěr
Náklady klest
ostatní
DPH
Náklady celkem
Příjmy (dotace)

680 426,8 100,112 050,5 500,2 100,26 828,154 578,710 520,

-

Stav k 30. 11. 2020

124 484,-

Zdeněk Svoboda, lesník

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENĚ VODNÉHO OD 1. 1. 2021

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. stanovují cenu vodného s účinností
od 1. ledna 2021 na 47,87 Kč/m3 (vč. 10% DPH).
Pavla Kyjovská, referentka OÚ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – PARTNER AKCE ČEZ

Na 1. adventní neděli dne 29. listopadu 2020 jsme v 17. hodin rozsvítili vánoční strom.
Rozsvícení letos proběhlo z důvodu pandemie COVID-19 bez účasti veřejnosti. Přesto ale
tímto děkujeme Skupině ČEZ za to, že projekt, tak jako v minulém roce, finančně podpořila.
Z finančního příspěvku byla hrazena instalace vánoční výzdoby a část příspěvku bylo použito
na zakoupení vitamínů pro naše občany nad 65 let, které budou v nejbližších dnech
distribuovány do jejich domácností ve spolupráci s členkami místní skupiny ČČK.

Miroslav Černoch, starosta obce
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INFORMACE PRO UŽIVATELE APLIKACE MOBILNÍ ROZHLAS

V případě, že máte ve svém mobilním „chytrém“ telefonu staženu aplikaci „MOBILNÍ
ROZHLAS“ a přesto se vám nezobrazují notifikace zasílaných zpráv, je nutno provést
následující kroky:
- odstranit původní aplikaci z vašeho mobilního telefonu
- stáhnout aktuální verzi aplikace
- po stažení aplikace se znovu registrovat do systému prostřednictvím funkce „Lokalizace“
Miroslav Černoch, starosta obce

ZMĚNY TERMÍNŮ SVOZU ODPADŮ NA KONCI ROKU

Technické služby města Vítkova upozorňují občany na změny termínů svozu komunálního
odpadu ve Větřkovicích:
 svoz z pátku 25. 12. 2020 bude přesunut na SOBOTU 26. 12. 2020,
 svoz z pátku 1. 1. 2021 bude přesunut na SOBOTU 2. 1. 2021.
Pavla Kyjovská, referentka OÚ

ZŠ A MŠ VĚTŘKOVICE
PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Vedení Základní školy a Mateřské školy Větřkovice oznamuje, že mateřská škola a školní
jídelna budou uzavřeny v době od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
Mgr. Gabriela Grodová, ředitelka školy

LISTOPAD U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Ani v listopadu se naše Berušky nenudily. Na zahradě mateřské školy stavěly skřítkům
domečky, dováděly v listí, hrály hry a skotačily.
Také procestovaly Oceánii. Sice jen prstem na mapě, ale i tak zastavily na mnoha ostrovech,
potkaly Maory, koukly na chrám Sri Siva, proletěly se letadlem, poslouchaly šum moře na pláži
a zjistily, co je to sopka.
Od 9. listopadu nás ve školce zastihla karanténa. Všichni jsme museli zůstat týden doma. Ale
ani v tuto dobu naše Berušky nezahálely. Paní učitelky jim poslaly krásné pracovní listy,
omalovánky, návody na domácí tvoření a pečení.
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Po důkladné dezinfekci vnitřních prostor školky jsme se mohli
všichni opět vrátit a začít s dalším objevováním a hraním.
Také bychom touto cestou rádi poděkovali panu Marcelu Durecovi
za zapůjčení UV a ozónových lamp na dezinfekci vnitřních prostor
MŠ a všem našim zaměstnancům.
Zanedlouho nám na dveře zaklepe voňavý adventní čas.
I když ho neprožijeme tak, jak jsme zvyklí, dovolte nám, popřát Vám
mnoho klidu, zdraví a kouzelných okamžiků v něm.
Kolektiv MŠ Větřkovice a Berušky

HURÁ – UŽ JSME ZASE SPOLU!

Naši nejmladší školáčci, prvňáčci a druháčci, se 18. listopadu opět vrátili do školy.
A už to frčí! Jedeme z kopce! Tu nové písmenko, tady zase nějaké malé opakováníčko,
anglická písnička a ŠUP. Už jsme v šatně a jdeme si protáhnout svá těla do přírody.
To to jede! Užíváme si každou chvilku se svými kamarády. Ještě že tu školu máme. Bez ní je
doma opravdu nuda! Věřte nám.
Vaši prvňáčci a druháčci

Škola zase ožila veselým dětským brebentěním a smíchem. Doufáme, že v poslední
listopadový den do školních lavic usednou také žáci 3. a 4. ročníku a režim se zase vrátí do
svých zaběhlých kolejí. Uvidíme, jestli se toto přání splní a všichni naši žáčci nadcházející
adventní čas prožijí se svými kamarády a učiteli ve škole.
Děkujeme rodičům, jak skvěle zvládli toto náročné období domácí výuky a všem ze srdce
přejeme poklidné prožití nejkrásnějších svátků v roce.
Zaměstnanci ZŠ
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
Hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021!
Vážení členové Honebního společenstva Větřkovice
a přátelé myslivosti, vzhledem k probíhající epidemii
jsme nuceni zrušit tradiční večer HS Větřkovice.
Honební starosta tímto děkuje všem členům a
příznivcům za spolupráci v roce 2020 a doufáme, že
se na večeru HS Větřkovice opět za rok sejdeme.
Starosta Honebního společenstva Zdeněk Glauder.

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Vzpomínky na náš letní tábor… Konal se o letních prázdninách v červenci opět v tábořišti na
Rejvíze. Už jsme tam byli počtvrté, ale přesto se nám tam stále líbí. Skládal se z 3denní
roverské části a 11denní dětské části. Jako na každém skautském táboře hraje důležitou roli
táborová hra. Letos se jménem „Staré pověsti české“, které se odehrávaly v postapokalyptické době. Součástí každé táborové hry byly scénky, jež si vždy zahráli vedoucí, a
na základě scének děti plnily zadané úkoly. Kromě táborové hry byly součástí tábora různé
společenské a míčové hry, jednodenní a dvoudenní výlet, mše, lukostřelba, házení nožů,
slibový oheň, čajovny, šipkovaná, rádcovské programy, naše večerní nástupy v krojích, noční
hry a spoustu dalších aktivit.
Letošní tábor jsme si všichni moc užili, i přesto že byl začátek velmi deštivý a blátivý a bez
gumáků bychom se neobešli. Nyní se těšíme na další! (snad už na jiném místě😊)
Po letních prázdninách jsme zahájili školní rok Zahajovací schůzkou v neděli pro celý oddíl
Domoradovice u nás ve Větřkovicích. Na této akci jsme si zahráli různé seznamovací hry
a představili jsme si náš oddíl.
Na první samostatné schůzce mladších i starších dětí z Větřkovic jsme se dohodli na průběhu
schůzek. Světlušky a vlčata mají schůzky v úterý od 17:00 do 18:30 hod. a jejich rádcové jsou
Amálie Černochová a Šimon Šamárek. Skauti a skautky mají schůzky v pondělí od 17:30 do
19:00 hod. a jejich rádkyně je Eliška Dubová a podrádce Matouš Dubový. Díky nouzovému
stavu neproběhla Drakiáda v Domoradovicích teď v říjnu a také jsme museli přerušit naši
skautskou činnost. Od listopadu máme však zavedený nový způsob, jak se scházet: jednou
za dva týdny se sejdeme na společném videohovoru. Také jsme vymysleli tzv. týdenní výzvy.
Jde o to, že zadáme dětem nějakou výzvu, kterou by měly splnit do daného týdne doma/
v přírodě a následně se s vytvořeným úkolem vyfotit.
Doufáme, že tato „koronavirová“ doba už brzy skončí a my se sejdeme zase naživo!
Eliška Dubová, rádkyně skautů
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OZNÁMENÍ
REDAKČNÍ RADA VĚTŘKOVSKÉHO ZPRAVODAJE INFORMUJE

V nadcházejícím roce pro vás připravujeme novou rubriku, ve které chceme připomenout
zvyky a tradice v naší obci, jejich vznik a historii. Budeme velmi rádi, pokud byste chtěli přispět
náměty a dobovými fotografiemi. Můžete nás kontaktovat telefonicky na OÚ nebo na e-mailu:
panackova.dana@seznam.cz.
Příspěvky do Zpravodaje zasílejte nejpozději do 27. dne měsíce předcházející vydání
zpravodaje taktéž na e-mail: panackova.dana@seznam.cz. Za zaslané příspěvky předem
děkujeme.
Dana Panáčková, redakční rada Větřkovského zpravodaje

ŽIVOTNÍ JUBILEA
70 let

75 let

Růžena Panáčková

Benišková Marie

Jubilantkám blahopřejeme

AKCE


SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK – TJ DUBINA
31.12.2020, 10:00 hodin
Hřiště TJ

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 00849740
Měsíčník / 250 výtisků - NEPRODEJNÉ
č. 12, 2. 12. 2020
obec Větřkovice
panackova.dana@seznam.cz
starosta@vetrkovice.cz
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