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Vážení spoluobčané,
měsíc listopad je již několik dní minulostí, a proto mi dovolte, abych se v úvodu věnoval dění, které
z pohledu obce psalo jeho historii. V průběhu měsíce byl dokončen projekt rekonstrukce vodovodu.
Stavba byla zkolaudována a majitelé nemovitostí přepojeni novými vodovodními přípojkami na nový
vodovodní řad. V následujících měsících bude řad předán do užívání společnosti SMVaK a přípojky vody
převedeny majitelům připojených nemovitostí. Byla dokončena opravy pomníku obětem I. sv. války. Zbývá
už jen dokončit úpravy jeho okolí. Doufáme, že nám počasí dovolí tento záměr zrealizovat ještě do vánoc.
Rozšířili jsme a opravili síť veřejného osvětlení. Jedna nová lampa slouží u vchodu do zahrady mateřské
školky a druhá osvítila část místní komunikace podél sportovně rekreačního areálu.
Ke zpříjemnění adventního a na něj navazujícího vánoční období přispěje nová světelná vánoční výzdoba.
Novým osvětlením je nazdoben jehličnan před první bytovkou a zajisté jste si už mohli všimnout, že
vánoční osvětlení ozdobilo i budovu KD a OÚ. Pohnuly se také práce na rekonstrukci interiéru sálu KD.
Je postaveno celoplošné lešení a byla zahájena demontáž stropního podhledu. Obec podala žádost
o dotaci na vybavení nové jazykové a polytechnické učebny z programu MAS/IROP – Vzdělávání 2018,
která vznikne rekonstrukcí hospodářské budovy v sousedství budovy ZŠ. V závěru měsíce se na obecním
úřadě sešly spolky a organizace působící v naší obci, aby společně připravily kalendář akcí na rok 2019.
Zastupitelstvo obce se v pondělí 10. prosince sejde na svém II. zasedání. Předběžný program naleznete
na jiném místě zpravodaje. První adventní neděli proběhl v naší obci již tradiční Adventní jarmark
s rozsvícením vánočního stromu pořádaný obcí ve spolupráci s ČČK, SDH a TJ. Letos byla tato akce
náročnější na přípravu z důvodu rekonstrukce sálu KD. Proto mi dovolte ještě jednou poděkovat členům
spolků, kteří se na přípravě této akce podíleli. Zvláštní poděkování patří také dobovolníkům, kteří nezištně
pomohli s úklidem stanů bezprostředně po akci.
V minulých dnech jsme vstoupili do adventního období v očekávání příchodu nejhezčích svátků v roce.
Advent a Vánoce jsou vítanou příležitostí
splatit naše dluhy v oblasti mezilidských
vztahů. Máme šanci se více a intenzivněji
setkávat s rodinou a našimi přáteli.
Nepropásněme
proto
tuto
příležitost
a snahu zlepšit naše mezilidské vztahy přenést
i do období reality všedních dnů.
Vážení spoluobčané, jménem svým, ale také
jménem všech zastupitelů obce Vám přeji
klidné prožití adventního období a šťastné
a veselé vánoční svátky. Věřím, že si
atmosféru adventu a Vánoc uchováte
v pevném zdraví a vzájemné úctě co nejdéle.

Miroslav Černoch, starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
II. ZASEDÁNÍ ZO
II. zasedání Zastupitelstva obce Větřkovice proběhne v pondělí 10. prosince 2018 od 17.00 hodin
v salónku Restaurace Větřkovice č. p. 197.
Předpokládaný program zasedání:












Rozpočtové opatření 8/2018 a 9/2018
Rozpočtové provizorium leden – březen 2019
Obecně závazná vyhláška 1/2018 – poplatek za svoz a likvidaci odpadů
Inventarizace majetku k 31. 12. 2018
Volba člena komise pro projednávání přestupků
Smlouva o zřízení věcného břemene (pozemek p.č. 2306)
Smlouva o poskytování bezúplatných služeb (HZS)
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Pacht obecních rybníků
Zpráva o hospodaření v obecních lesích
Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu od posledního zasedání ZO

Oficiální pozvánka na II. zasedání ZO je zveřejněna na úřední desce obce.
Miroslav Černoch, starosta obce
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH K 30. 11. 2018
V listopadu 2018 se vytěžilo dalších bezmála 100 m3 dříví. Veškerý objem letošní těžby bude odvezen
a prodán do konce roku. Obdrželi jsme dotace na zalesňování a přibližování dříví koněm.
Počáteční stav
-760 723,- Kč
Náklady (těžba, přiblížení)
-61 700,- Kč
DPH
-12 957,- Kč
Příjmy (dotace)
360 670,- Kč
Stav k 30. 11. 2018
-474 710,- Kč
Zdeněk Svoboda, lesník

SPOLKY A ORGANIZACE
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘKOVICE
Byli jsme u výlovu rybníku
V pátek ráno 9. 11. jsme se šli společně podívat na výlov rybníku
ve Větřkovicích. Děti si zblízka prohlédly kapry, amury, sumce,
cejny i zubaté štiky a malé plodky. Jako dárek jsme dostali od p.
Glauderové výborné rybičky z perníku.
Děkujeme za krásný zážitek.

Mgr. Vlaďka Horáková
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Beseda žáků se starostou obce
Dne 7. 11. jsme se s žáky 3. a 4. ročníku zúčastnili besedy se starostou naší obce. Žáci měli možnost
dozvědět se více o chodu naší obce, historii, jednotlivých
zařízeních,
spolcích,
dominantách
a
dalších
zajímavostech. Součástí besedy byla také chvíle na
zodpovězení otázek, které si žáci pro pana starostu
připravili. Největší radost přinesla věta, jakým způsobem
lze naši obec vylepšit. Nápady se chrlily ze všech stran.
Žáci byli za svou nápaditost odměněni malou sladkostí.
Už se těšíme na příští setkání.
Mgr. Michaela Knoppová

TJ DUBINA
Konečná tabulka podzimní části soutěžního ročníku 2018 – 2019 - muži

Pochod světlušek
Dne 26.10.2018 proběhl již tradiční Pochod světlušek. Na prostranství před Základní školou se sešlo více
než 80 dětí, které po rozsvícení všech lampionů prošly středem obce. Pochod končil již tradičně
na hřišti místní TJ, kde bylo pro děti i dospělé připraveno malé občerstvení, kdy si děti nebo jejich rodiče
mohli opéct párek. Pro děti byl v chladném počasí připraven čaj a rodiče se mohli zahřát výborným
svařákem. O program se postaral Pepino prcek, který zabavil jak děti, tak i dospělé.
Ing. Jiří Hopp
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VÍTKOV
PROBĚHLA MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

Dne 26. října 2018 se v prostorách reprezentačního sálu Městského úřadu ve Vítkově uskutečnila
Mezinárodní studentská vědecká konference, kterou pořádali žáci oktávy ve spolupráci se Žákovským
parlamentem gymnázia.
Hlavním záměrem konference, které se zúčastnili i zástupci partnerských škol ze zahraničí, a to Gymnázia
J. B. Magína ve Vrbovém (Slovensko) a Zespółu Szkół
Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących v
Tarnowskich Górach (Polsko), bylo umožnit studentům
i učitelům zúčastněných škol vyměnit si zkušenosti o
studiu na jednotlivých školách a diskutovat o kvalitě
přednesených studentských prací. Této akce se
účastnila rovněž veřejnost.
Konference završila dvoudenní aktivity (25. - 26. 10.
2018), během nichž měli zástupci všech tří škol
možnost společně navštívit zámek v Hradci nad
Moravicí, Slezské zemské muzeum, projít si společně
Opavu i Vítkov, a také debatovat o problémech
školství.
Samotný projekt Mezinárodní studentské vědecké konference gymnazisté uskutečnili díky dotačnímu
programu Miniprojekty mládeže Krajského úřadu MSK a také díky podpoře našeho města .
Věříme, že se akce účastníkům líbila a rády bychom jménem realizačního týmu poděkovaly všem, kteří
nám s její přípravou a samotnou realizací pomohli.
Adéla Kalužová, Adriana Štěpánková (8. G), Základní škola a gymnázium Vítkov
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLÁCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PŘEVZALI OCENĚNÍ ZA LOŇSKÝ ŠKOLNÍ
ROK
Ve středu 7. listopadu se v prostorách Krajského úřadu v Ostravě uskutečnilo předávání ocenění
nejúspěšnějším žákům a týmům středních škol, mezi nimiž byli i studenti vítkovského gymnázia.
V kategorii jednotlivců se mezi 25 nejlepších dostal Alexandr Pisani, studující septimy, který se prosadil
v řadě soutěží vč. mezinárodních. O jeho mimořádných aktivitách jsme vás pravidelně informovali na
stránkách zpravodaje. Náš kraj uděloval i ocenění pěti nejúspěšnějším školním týmům. My jsme byli
oceněni v kategorii Společenská odpovědnost především za dobrovolnickou činnost, za kterou převzali
ceny Alexandra Zemanová, Lenka Miková, Adéla Kalužová, Jan Kundrát, Marie Stecová, Tereza Škutová
a rovněž Alexandr Pisani. Studenti pracují se seniory v místním Domově, s dětmi v dětských domovech,
školách apod. Pro poděkování a ceny si přijeli nadaní mladí lidé ze všech částí našeho kraje. Ocenění
získali dárky, certifikáty, květiny i poukázky na nákup zboží pro volný čas.
„Talentovaní a nadaní mladí lidé jsou těmi, kteří budou zanedlouho
formovat náš region. Je třeba, aby k Moravskoslezskému kraji cítili
sounáležitost a chtěli být jeho součástí. Ocenění, která jsme dnes
těmto středoškolákům předali, mohou tento vztah posílit. Je
bohužel nešťastným trendem, že ti nejlepší mají tendenci od nás
utíkat do hlavního města nebo do zahraničí. Snad se nám to podaří
zastavit,“ těmito slovy uvedl předávání náměstek hejtmana kraje pro
školství a sport Stanislav Folwarczny, který ocenění středoškolákům
osobně předal.Slavnostní udělení vyznamenání bylo zakončeno
malým rautem, který byl příležitostí k neformálnímu setkání všech
vyznamenaných.
Lenka Miková, oktáva
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OZNÁMENÍ
Otevírací doba ČP, s.p.
Česká pošta, s. p. oznamuje, že dne 31. 12. 2018 budou pošty otevřeny pouze dopoledne v řádných
hodinách pro veřejnost. Odpoledne, tj. po 12.00 hod již pošty otevřeny nebudou.
Zájezd do loutkového divadla
Připomínáme, že zájezd dětí a rodičů do loutkového divadla do Oder na pohádku "Dárek k Vánocům" se
koná v úterý 11. prosince 2018. Odjezd autobusu bude v 15.00 hod. od KD Větřkovice. Příjezd domů bude
kolem 18.00 hod.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V PROSINCI OSLAVÍ
60 let pan Černoch Zdeněk
75 let pan Fišer Miroslav

65 let pan Bilík Martin
85 let paní Víchová Anděla

75 let pan Cihlář František
BLAHOPŘEJEME

KALENDÁŘ AKCÍ
PROSINEC
 Úterý 11.12.2018 – zájezd do loutkového divadla Odry
Pohádka „Dárek k vánocům“
 Středa 26. 12. 2018 - 10:00 hod. - Farní dvůr

Vánoční představení HERODES
 Pondělí 31.12.2018 – 10:00 – hřiště TJ
Silvestrovský fotbálek
POZVÁNKA
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Zveme všechny děti každý čtvrtek od 17.00 na multifunkční hřiště na sportovní odpoledne. Hraje se fotbal
nebo florbal. Vyměńte počítač za zdravou sportovní aktivitu.

Těší se na vás Miloslav Holáň.
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Ceník inzerce ve Větřkovském zpravodaji
Propagace činnosti místních složek a zájmových organizací:
ZDARMA
Komerční sdělení ve formátu A4:
1.200,-Kč
Komerční sdělení ve formátu A5:
800,-Kč
Komerční sdělení ve formátu A6:
300,-Kč

Periodický tisk územního samosprávného celku
Název:
Evidenční číslo MK:
Vydavatel:
Periodicita / Náklad:
Měsíc vydání:
Kontakt pro příjem příspěvků:
Příjem inzerce:

Větřkovský zpravodaj
MK ČR E 22118
Obecní úřad Větřkovice, Větřkovice 197, 747 43
Měsíčník / 250 výtisků - NEPRODEJNÉ
Prosinec 2018
panacková.dana@seznam.cz
starosta@vetrkovice.cz
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