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ZPRAVODAJ OBCE

VĚT Ř KOVIC E
Vážení spoluobčané,
před pár dny dopsal svůj příspěvek
do kroniky historie světa rok 2020.
Rok, kdy do našich životů
nemilosrdně zasáhla pandemie
nemoci COVID-19. Museli jsme se
všichni vyrovnat se situací, kterou
jsme si snad ani neuměli představit.
Zavřené obchody, restaurace, kina,
divadla, tělocvičny, aquaparky,
fitness
centra
a
v podstatě
nemožnost pořádat veškeré tradiční
společenské a sportovní akce nám
připomněly, že člověk, ač toho
dokázal již neuvěřitelně mnoho, není vždy pánem situace. S novou situací se nevyrovnávali
jen jednotlivci, ale také instituce, úřady, ale samozřejmě i samosprávy. Ty byly v první fázi
epidemie postaveny před úkol zajistit svým občanům ochranné prostředky, postarat se
o potřebné a následně se vyrovnat s faktem, že příjmy jejich rozpočtů ze sdílených daní
nebudou naplněny tak, jak si naplánovaly. Nicméně i v této poměrně složité situaci se v naší
obci v podstatě podařilo realizovat všechny projekty, které jsme si pro rok 2020 naplánovali.
Jen díky mimořádně deštivému počasí loňského léta a podzimu se nepodařilo v termínu
dokončit projekt Technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu RD. Byť se zpožděním, ale
nakonec úspěšně, byla realizována oprava mostu přes Husí potok u prodejny smíšeného zboží
a oprava povrchu některých úseků obecních komunikací v jižní části obce. Pořízením vybavení
jazykové učebny byl dokončen projekt Přestavby budovy skladu na jazykovou
a polytechnickou učebnu při ZŠ. Podařilo se dokončit projektovou přípravu pro rekonstrukci
sportovně společenského areálu, půdní vestavby třídy v MŠ, rozšíření sítě veřejného osvětlení
a opravy místní komunikace. Podařilo se projekčně připravit a získat dotaci z OPŽP na stavbu
sedimentační tůně, což bude zřejmě největší investiční akce letošního roku. Další investice
chce obec v letošním roce směřovat do oprav místních komunikací, rekonstrukce hřbitovní zdi
a rozšíření a modernizace sítě veřejného osvětlení. Na všechny tyto akce má obec požádáno
o dotace v příslušných programech podpory. V roce 2020 se podařilo obci úspěšně čerpat
investiční i neinvestiční dotace z národních i evropských zdrojů. Výše takto získaných financí
v roce 2020 činila celkem 10.035.170,- Kč (z toho 6,8 mil. investičních dotací). Tak jako
v minulých letech obec finančně i materiálně podpořila činnost místních spolků a organizací,
které se velmi intenzivně starají o společenský život v obci a jsou pořadateli
i několika akcí nadregionálního významu. Proto je namístě, abych všem členům našich spolků
a organizací poděkoval za jejich činnost a vzornou spolupráci s obcí v minulém roce a popřál
mnoho sil a entuziasmu do jejich činnosti v roce 2021.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem do roku 2021 popřál hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní
pohody, pracovních úspěchů a hlavně dobré nálady .
Miroslav Černoch, starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZO ZE DNE 11. 12. 2020

Zastupitelstvo obce mimo jiné:
 schválilo rozpočtové opatření č. 7/2020,
 schválilo rozpočtové provizorium hospodaření obce na období leden–březen 2021,
 schválilo obecně závaznou vyhlášku 6/2020 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů,
 schválilo uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb při nakládání
s odpady č. 174 uzavřenou mezi obcí Větřkovice a TS Vítkov,
 schválilo uzavření Dodatku č. 3 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 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce mostu přes
Husí potok v obci Větřkovice“ uzavřenou dne 13. 7. 2020 s firmou STAMEX spol. s r.o.,
 schválilo prodej obecního pozemku p. č. 184/6 o výměře 149 m2 a pozemku p. č.
220/22 o výměře 78 m2 , oba k. ú. Větřkovice u Vítkova, za celkovou částku 9.080,- Kč
(tj. 40,- Kč/m2),
 schválilo prodej pozemků pro výstavbu RD (dle Nabídky na prodej pozemků
zveřejněné dne 15. 9. 2020):
o p. č. 2128/9 (trvalý travní porost) k. ú. Větřkovice u Vítkova o výměře 1 132 m2
o p. č. 2128/8 (trvalý travní porost) k. ú. Větřkovice u Vítkova, o výměře 904 m2
o p. č. 2128/7 (trvalý travní porost) k. ú. Větřkovice u Vítkova, o výměře 933 m2
o p. č. 2128/6 (trvalý travní porost) k. ú. Větřkovice u Vítkova, o výměře 1 056 m2
o p. č. 2128/17 (trvalý travní porost) k. ú. Větřkovice u Vítkova, o výměře 1 442 m2
 schválilo aktualizaci Nabídky prodeje pozemků pro výstavbu RD v lokalitě „U Hřiště“
zveřejněnou dne 15. 9. 2020,
 schválilo výpůjčku 148 m2 pozemku p. č. 2128/11 k. ú. Větřkovice u Vítkova za účelem
a podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce, dle Záměru zveřejněného dne 27. 10.
2020,
 schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících
zdrojů tepla za nové nízkoemisní zdroje (tzv. Kotlíkové půjčky) ve výši 110.000,- Kč a
uzavření smlouvy mezi obcí Větřkovice a žadatelem,
 schválilo uzavření Dodatku č. 1 číslo 04301961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky uzavřenou dne 3. 1. 2020.
Mgr. Stanislav Mička, místostarosta obce
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ODPADY V ROCE 2021

Od ledna 2021 dochází v naší obci k některým změnám, které se týkají odpadů.
Po mnoha letech, kdy se poplatek za svoz směsného komunálního odpadu (SKO) nezvyšoval,
jsme byli nuceni v důsledku stále se zvyšujících nákladů za svoz SKO tento poplatek zvýšit od
ledna 2021 o 50,- Kč na 500,- Kč za občana a rok.
TS Vítkov dále mění způsob fakturace za SKO a tříděný odpad. Částka bude tvořena jednak
z části za množství (tuny) odpadu, jednak nově za výsep každé jednotlivé popelnice. V této
souvislosti bychom vás chtěli požádat, abyste k vývozu dávali vždy plné popelnice, protože
částka za výsep plné popelnice a částka za výsep popelnice zaplněné třeba jen z poloviny
bude stejná. Pokud tedy budete dávat k vývozu jen plné popelnice (třeba jen jednou za 14
dní), pomůžete tím obci, a v konečném důsledku i vám jako občanům, snížit částku za svoz
SKO. Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.
Jako přílohu tohoto čísla Zpravodaje najdete také přehledný kalendář vývozu všech typů
odpadů v naší obci na rok 2021; zároveň jej také naleznete na internetových stránkách obce.
Součástí kalendáře je také stručný přehled toho, co patří a nepatří do jednotlivých nádob na
odpad. Věříme, že vám tím usnadníme třídění a recyklaci odpadů.
Mgr. Stanislav Mička, místostarosta obce

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH ZA PROSINEC

I letošní rok byl bohatý na pracovní události a tímto bych to v kostce shrnul.
Bylo zalesněno bezmála 30 tisíc sazenic, a to zejména dubu, jasanu a lípy. Bylo postaveno
2 km nových oplocenek, sloužících zejména k ochraně stromků proti okusu zvěří.
Průběžně také probíhaly práce související s fungováním lesa, jako je úklid klestu, vyžínání,
výřezy, nátěry sazenic apod.
Touto cestou bych chtěl ocenit práci odborného lesního hospodáře p. Ing. Dvořáka, a to ve
znalostech dotačních programů a zejména jejich čerpání.
-

Počáteční stav

124 484,22 680,4 763,27 443,246 700,-

Náklady

DPH
Náklady celkem
Příjmy (dotace)

94 773,-

Stav k 31. 12. 2020

Zdeněk Svoboda, lesník
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ZŠ A MŠ VĚTŘKOVICE
SBĚROVÁ SOUTĚŽ

V posledním prosincovém týdnu jsme
vyhodnotili soutěž ve sběru kaštanů
a žaludů. Byli odměněni všichni žáčci,
kteří se do soutěže zapojili a o krásné
odměny se opět postaraly Lesy ČR,
s.p., Lesní správa Vítkov a MS Dubina
Větřkovice. Za to jim patří naše velké
poděkování
a budeme se těšit na povídání o lese,
které nyní nemohlo proběhnout. Jsme
rádi, že jsme mohli pomoci naplnit
krmelce a hromady pro zvířátka a také
jsme udělali radost pánům lesníkům
v lesních školkách.
Vaši žáci ZŠ

INFORMACE K PROVOZU ZŠ A MŠ VĚTŘKOVICE OD 4. 1. 2021

Mateřská škola


Provoz zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

Základní škola




Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku.
Pro ostatní žáky (3. a 4. ročník) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem –
rodiče obdrží informace emailem.
Je umožněn provoz ranní i odpolední školní družiny.

Školní stravování




Žáci v prezenčním studiu se stravují ve školní jídelně.
Žáci 3. a 4. ročníku mají nárok na dotovaný oběd – výdej do jídlonosičů.
Cizí strávníci – výdej do jídlonosičů (beze změny).
Mgr. Gabriela Grodová, ředitelka školy
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
60 let

65 let

70 let

Miroslava Gintarová

Ludmila Kosterová

Mária Mičková

Zdeňka Víchová
Jubilantům blahopřejeme

ZVYKY A TRADICE V NAŠÍ OBCI
Jak už jsem se zmínila v prosincovém čísle našeho zpravodaje, chtěla bych vám přiblížit
některé zvyky a tradice v naší obci.
Leden bývá v naší vsi ve znamení plesů. Dnes se u nás konají převážně tradiční plesy, jako
ples obecní, družstevní a plesy různých spolků. Termíny jsou již stanoveny rok dopředu a ti,
kteří se rádi baví a tančí, se na plesovou sezónu těší celý rok. Každý z nás nějaký ten ples
v životě navštívil a mnozí je navštěvují pravidelně. Někteří si z široké nabídky vyberou jeden,
dva plesy, ale jsou i tací, kteří je absolvují všechny. Pro ženy je to skvělá příležitost, aby si
oblékly nádherné šaty, navoněly se svým svátečním parfémem a ze své šperkovnice vyndaly
ty nejkrásnější šperky. Vyvrcholením každého plesu bývá tobola, která se stává již tradičně
zlatým hřebem večera.
Plesy v naší obci se dostaly do širokého povědomí i v okolí. Svědčí o tom stále větší
návštěvnost milovníků tance a hudby z okolních obcí a měst.
Přemýšleli jste někdy nad tím, jaká je historie takovýchto plesů? A proč se vlastně konají
v zimě?
Plesy se po celém světě konají již od nepaměti. V minulosti se plesy týkaly pouze výše
postavených osob – šlechty. Od 19. století se plesy staly také záležitostí „obyčejných lidí”.
Zimní období si pro tanec, hudbu a společenské události vybrala v minulosti právě šlechta. Ta
měla všechny možné radovánky pečlivě rozdělené na celý rok. Na jaře se většinou konaly
svatby, léto šlechta zasvětila cestování a na podzim probíhaly hony. A právě v zimě se šlechta
sjížděla, aby se mohla věnovat tanci, zpěvu a dalšímu společnému veselí.
A jak se vyvíjela plesová sezóna v naší obci?
Plesy se zprvu konaly v sále v hospodě „U Rychtra“, kterou starší ročníky určitě pamatují.
Hospoda stávala v místech dnešního sídla firmy J. K. FOOD.
A tam vám bývalo veselo. K tanci i poslechu hrálo hudební seskupení z Větřkovic v čele
s Karlem Benkem (trubka) a dalšími muzikanty – Mirkem Černochem (klarinet a saxofon),
Frantou Ehlerem (klarinet a saxofon), na basu hrál Karel Pekárek a za bubny seděl Josef Jahn.
Dále v kapele hráli p. Škapa (pozoun) a p. Martínek (klarinet) z Vítkova. Někdy dojel na
výpomoc i p. Bedřich Ehler se svou harmonikou. Tancovalo se a zpívalo do pozdních hodin.
A jak to bylo s programem? I program byl. Na hasičském plese se tančila Česká beseda, na
družstevním měli vstup se svým humorným vyprávěním členové místního folklórního souboru
„KOBZOL“. Na plesích bývala tombola i kolo štěstí.
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A co jídlo a pití? I to bylo. Pan Rychtr vařil vyhlášený gulášek a čepovala se vítkovská desítka
za 1,20 Kčs. Hospodskou v té době byla paní Elblová, o obsluhu se starali p. Franta Lichovník
a Tonda Dubový. Ostatní pochutiny byly tzv. co dům dal, tedy co si kdo přinesl.
A jedna důležitá informace – v sále byla velká pec na uhlí, ve které se topilo během celého
plesu. Dnes už si to asi málokdo dovede představit.
Řekněte sami, nechtěli byste takový ples někdy zažít?
Po výstavbě kulturního domu se konání plesů přemístilo do stávajícího sálu. Kamna na uhlí
vystřídalo ústřední vytápění, prostředí pro konání plesů získalo kulturnější vzhled, konaly se
plesy školní, hasičské, družstevní, zahrádkářské, myslivecké a ve velké oblibě byly i plesy
maškarní. A to byla přehlídka. Většina masek byla domácí výroby a málokdo byl odhalen ještě
před odmaskováním. Na většině plesů hrávala místní hudební skupina „Dubina“.
I k nám do vsi pronikly módní trendy v oblékání. Ženy nosily dlouhé šaty, tzv. toalety, přes
ramena měly tzv. přehozy (háčkované nebo pletené trojúhelníkové šátky či plédy) a jednou
z oblíbených voňavek byly „živé květy“.
To byl jen krátký výlet do historie plesů v naší obci. Informace o plesích v hospodě „U Rychtra“
jsem získala od místních pamětníků. Pokud některé informace nejsou zcela přesné, přijměte
moji omluvu. Spoustu toho už v naší obci pamatuji, ale plesy „U Rychtra“ jsem ani já nezažila.
Bohužel se mi nepodařilo sehnat žádné dobové fotografie z plesů v naší obci. I když se v
nastávající plesové sezóně plesy konat nebudou, podívejte se aspoň, jaké by to bylo kdyby….
A nejedná se o ples maškarní.
Mgr. Dana Panáčková, předsedkyně kulturní komise

Autor obrázku – František Cihlář
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KALENDÁŘ AKCÍ

Leden
Únor
Březen
Duben

Květen
Červen
Červenec
Srpen

Září

dle sněhových podmínek
13. 2. 2021
23. 2. 2021
27. 2. 2021
14. 3. 2021
2. 4. 2021
3. 4. 2021
10. 4. 2021
30. 4. 2021
1. 5. 2021
2. 5. 2021
7. 5. 2021
29. 5. 2021
5. 6. 2021
24. 6 2021
3. 7. 2021
10. 7,2021
17. 7. 2021
8. 8. 2021
28. 8. 2021
4. 9. 2021
10. 9. 2021
11. 9. 2021
12. 9. 2021
3. 10. 2021
24. 10. 2021

Říjen

Listopad

26. 10. 2021
dle povětrnostních
podmínek
13. 11. 2021
28. 11. 2021
3. 12. 2021

Prosinec

4. 12. 2021
4. 12. 2021
31. 12. 2021

Saňkiáda – ČČK
Konec masopustu, pochování basy – SDH
Večerní aktivity – ZŠ, MŠ, spolky
Větřkovský biatlon – TJ Dubina
Dětský maškarní karneval – ZŠ a MŠ
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – TJ Dubina
Velikonoční zábava – SDH
Košt slivovice – obec
Slet čarodějnic – TJ Dubina
Výšlap k Moravici – ČČK
Floriánská mše – SDH
Akademie dětí ke Dni matek – ZŠ a MŠ, obec
Kácení máje, taneční zábava – TJ Dubina
Dětský den – obec + spolky
Florbalový turnaj – TJ Dubina
Turnaj starých gard – TJ Dubina
XIX. Slivaky Cup, taneční zábava – TJ Dubina
T. F. A. – Železný hasič – SDH
Memoriál Karla Moravce, Moravskoslezská liga –
SDH
XIX. Větřkovská traktoriáda – TAZZI TEAM
Slivaky Open – TJ Dubina
Letní kino – obec
Větřkovský karmáš – zábavné odpoledne, taneční
zábava – obec + spolky
Větřkovský karmáš – slavnostní mše, posezení na
faře – farnost
XIX. setkání výrobců a sběratelů hlavolamů – obec
Hubertská mše a mše za úrodu – MS Dubina, ZOD
Slezská Dubina
Pochod světlušek – TJ Dubina
Drakiáda – ČČK
Retro zábava – ČČK
Adventní jarmark, rozsvícení vánočního stromu –
obec, ČČK, SDH, TJ Dubina
Mikulášsko vánoční posezení pro důchodce – obec,
ZŠ a MŠ
Zkoušky loveckých psů – MS Dubina
Mikulášská zábava – SDH
Silvestrovský fotbálek – TJ Dubina
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OZNÁMENÍ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Vážení spoluobčané, vzhledem k nynější situaci ohledně koronaviru proběhne v naší obci dne
9. ledna 2021 Tříkrálová sbírka poněkud jinak. Jednotlivé Charity řeší a vnímají dnešní
situaci různě, tak jako různí lidé. Někde s koledováním nevidí žádný problém, někde ano. My
za Charitu Odry, pod kterou spadáme, volíme tzv. virtuální pokladničku.
Dne 9. ledna 2021 obdržíte do poštovních schránek doprovodný dopis s požehnáním, přáním
a informacemi o možnostech platby. V obálce bude i předtištěná složenka, kalendář
a tříkrálový cukr. Kde to bude možné, napíšeme i na dveře požehnání K+M+B+2021. Cílem
Tříkrálové sbírky je podpora charitního díla v naší zemi, které slouží seniorům, lidem bez
domova, sociálně slabým, tělesně postiženým, maminkám v tísni, dětem a mládeži. Všem
spoluobčanům předem děkuji za podporu a štědrost.
Lucie Dubová, asistentka Tříkrálové sbírky pro Větřkovice

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. 1, 4.1.2021
obec Větřkovice
panackova.dana@seznam.cz
starosta@vetrkovice.cz
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