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Vážení spoluobčané
dovolte, abych Vám všem jménem svým i jménem našich zastupitelů popřál do roku 2014 hlavně
zdraví, pohodu a co nejvíce příjemně prožitých dnů se svými blízkými. Všem našim podnikatelům co
nejvíce zakázek a jen solventní zákazníky a co nejméně práce s kontrolními orgány! Všichni se
společně snažme, aby naše obec opět vzkvétala a abychom společně vytvořili komunitu, ve které
bude co nejméně hádek a sporů.
Jaký bude ten letošní rok? Těžko předvídat. Víme, že dochází ke změně Občanského zákoníku, ke
změnám ve zdravotní a sociální oblasti. Také víme, že v první polovině října si společně zvolíme nové
zastupitelstvo obce.
Chtěli bychom v letošním roce také pokračovat v rozvoji obce, i když bude situace trochu složitější,
končí období starých evropských fondů a nové pojedou naplno snad až v příštím roce. Není zatím
moc dobrá vyhlídka, venkovská oblast naší vlasti jako by ke státu ani nepatřila. Vše směřuje opět
k megaprojektům, na drobné investice na venkov je zatím vyjednáno velmi málo financí. Přesto se
hned v jarních měsících pustíme do opravy smuteční síně a do drobných oprav na starém národním
výboru.
Věřím, že zdárně proběhne začínající plesová sezena, přijďte podpořit naše spolky a organizace! Stává
se totiž v posledních letech, že větší část návštěvníků našich plesů jsou občané z jiných obcí, což je
škoda! I když na druhé straně to svědčí o tom, že plesy ve Větřkovicích mají vysokou úroveň a ví se
o nich v širokém okolí.
Takže do právě začínajícího roku ještě jednou pevné zdraví, radost a pohodu!
Dušan Lederer, starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 9. 12. 2013 proběhlo XIX. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání zastupitelé
mimo jiné schválili:


Rozpočtové provizorium hospodaření obce na období leden – březen 2014.



Návrh na vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Větřkovice, okres Opava, příspěvková
organizace, ve výši 17.042,- Kč dle předloženého návrhu.



Finanční podíl obce na dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vytvoření místa
projektového manažera ve výši 19.388,- Kč, včetně předfinancování (5.613,-Kč), a podíl na dotační
titul z rozpočtu Moravskoslezského kraje a podporu cestovního ruchu ve výši 56.331,-Kč, včetně
předfinancování (29.807,-Kč).

Zastupitelé vzali na vědomí:


zprávu o hospodaření v obecních lesích za poslední období,



zprávu o činnosti obecního úřadu za období od posledního zasedání,



diskusní příspěvky ze zasedání.

Zastupitelé uložili:



provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2013 dle plánu inventur,
starostovi obce jednat s majitelem pozemků panem Václavem Lichovníkem o odkupu pozemků
v jeho vlastnictví.

Plné znění usnesení z XIX. zasedání ZO je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo jej můžete zhlédnout
na úřední desce obce a je také k nahlédnutí na internetových stránkách obce Větřkovice.
Miroslav Černoch, místostarosta obce

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH K 31. 12. 2013
V roce 2013 se vytěžilo a prodalo 769 m3 dříví jak z kůrovcových, tak z úmyslných těžeb. Zalesněno
bylo 5.000 kusů bukových sazenic. Zpřístupněno bylo 3,59 ha lesních porostů. Dále:
- úklid klestu: 70 m3
- dočištění: 0,15 ha
- vyžínání: 21,21 ha
- nátěr (letní+zimní): 208,64 tis. kusů
- asanace (kůrovec): 85 m3
- výřez nežádoucích dřevin: 6,39 ha
Počáteční stav k 31. 10. 2013
: 667.079,- Kč
Náklady
: 177.306,- Kč
Příjmy (prodej dříví+samovýroba) : 16.046,- Kč
Stav k 31. 12. 2013
: 505.819,- Kč
Zdeněk Svoboda, lesník
CENA VODNÉHO OD 1. 1. 2014
Severomoravské VaK Ostrava stanovují cenu vodného od 1. 1. 2014 na 38,04 Kč/m3 (vč. 15% DPH).
Zdroj: Internetové stránky „smvak.cz“
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PODĚKOVÁNÍ
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří v minulém roce pravidelně i nepravidelně přispívali do
našeho Větřkovského zpravodaje a těším se na dobrou spolupráci v roce 2014. Také doufám, že se
řady pravidelných přispěvatelů rozšíří.
Miroslav Černoch, místostarosta obce
SPOLKY A ORGANIZACE
TJ DUBINA VĚTŘKOVICE
TJ Dubina zve všechny své členy, sponzory a příznivce na

VÝROČNÍ SCHŮZI,
která se uskuteční v pátek 10. 1. 2014 od 18:00 hod. v extrovně
místního pohostinství.
Každý člen má možnost uhradit členský příspěvek.
Prosíme o hojnou účast.

TAZI-TEAM VĚTŘKOVICE

Vše nejlepší v roce 2014
přejí členové

TAZI-Teamu Větřkovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Vedení a zastupitelé obce Vás srdečně zvou na

** XIX. OBECNÍ PLES **
který se uskuteční v sobotu 18. 1. 2014 od 20:00 v prostorách KD Větřkovice.
O dobrou náladu se bude starat kapela UNICO a cimbálová muzika VÝHONEK.
V průběhu večera vystoupí taneční skupina OLDIES.
****************************************************************************************

Předprodej místenkových vstupenek v ceně 50,- Kč bude zahájen v pondělí
13. 1. 2014. na obecním úřadě.

Zemědělské a obchodní družstvo Slezská Dubina Vás srdečně zve na tradiční



Družstevní ples

Tento ples se uskuteční v pátek 24. 1. 2014 od 20:00

v prostorách KD Větřkovice.
Připravena je tradičně bohatá tombola a občerstvení.

Program zajištěn.
K tanci a poslechu bude hrát skupina MISTRAL.
Předprodej místenkových vstupenek v ceně 50,- Kč bude zahájen v pátek
17. 1. 2014 v administrativní budově ZOD (paní M. Cihlářová).
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI LEDNU OSLAVÍ
65 let paní Černochová Anna
BLAHOPŘEJEME
Redakce našeho zpravodaje se tímto omlouvá panu Františku Cihlářovi, jehož jméno se v minulém
čísle nedopatřením neobjevilo na seznamu jubilantů. Pan František Cihlář v měsíci prosinci 2013
oslavil 70. narozeniny. Dodatečně blahopřejeme.
V ROCE 2013 JSME PŘIVÍTALI TYTO OBČÁNKY
Vladařová Linda
Zlámalová Elen

Panáčková Barbora
Černoch Filip

V ROCE 2013 JSME SE ROZLOUČILI S TĚMITO OBČANY
Smutný Leoš
Černochová Olga
Groda Bohuslav

Bittalová Cecílie
Skýpala Antonín
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KALENDÁŘ AKCÍ
LEDEN 2014






Sobota 4. 1.
Tříkrálová sbírka
Sobota 4. 1. – 19:00 hod.
XXI. večer honebního společenstva (Myslivecké sdružení Dubina Větřkovice) – KD Větřkovice
Sobota 11. 1. – 20:00 hod.
Hasičský ples (SDH Větřkovice) – KD Větřkovice
Sobota 18. 1. – 20:00 hod.
XIX. obecní ples (OÚ Větřkovice – místenkový) – KD Větřkovice
Pátek 24. 1. – 20:00 hod.
Družstevní ples (ZOD Slezská Dubina Větřkovice – místenkový) – KD Větřkovice

PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ PRO
ROK 2014


















SÁŇKIÁDA – termín bude upřesněn dle sněhových podmínek (ČČK Větřkovice)
Sobota 1. 3. 2014
KONEC MASOPUSTU (průvod masek s voděním medvěda) &Pochování basy (SDH Větřkovice)
Neděle 20. 4. 2014
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA (SDH Větřkovice)
Čtvrtek 1. 5 2014
PRVOMÁJOVÝ VÝŠLAP K ŘECE MORAVICI (ČČK Větřkovice)
ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – termín bude upřesněn (ČČK Větřkovice)
Neděle 11. 5. 2014
DEN MATEK – Akademie žáků MŠ & ZŠ Větřkovice (OÚ & ZŠ Větřkovice)
Pátek 23. 5. 2014
NOC KOSTELŮ
Neděle 25. 5. 2014
KÁCENÍ MÁJE
Sobota 7. 6. 2014
MEMORIÁL JOSEFA ŠMÍDA – Noční soutěž v požárním útoku (SDH Větřkovice)
Sobota 28. 6. 2014
SLIVAKY CUP – Turnaj v malé kopané (TJ DUBINA Větřkovice)
Neděle 20. 7. 2014
T.F.A – Nejtvrdší hasič přežívá (SDH Větřkovice)
Neděle 10. 8. 2014
MEMORIÁL KARLA MORAVCE – MSL v požárním útoku (SDH Větřkovice)
Sobota 23. 8. 2014
TRAKTORIÁDA – Soutěž podomácku vyrobených traktorů (Tazi-Team Větřkovice)
DRAKIÁDA – termín bude upřesněn (ČČK Větřkovice)
Neděle 19. 10. 2014
VÝSTAVA HLAVOLAMŮ A SBĚRATELSKÝCH KURIOZIT
Neděle 30. 11. 2014
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU (OÚ &SDH &TJ DUBINA)
Pátek 5. 12. 2014
MIKULÁŠSKO-VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY S PROGRAMEM (OÚ & ZŠ Větřkovice)

Tento přehled byl sestaven na základě informací získaných na schůzce zástupců OÚ, složek a
organizací působících v obci Větřkovice. Změny v termínech nejsou vyloučeny!
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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
Název:
Vydavatel:
Periodicita / Náklad:
Měsíc vydání:
Kontakt pro příjem příspěvků:
Příjem inzerce:

Větřkovský zpravodaj
Obecní úřad Větřkovice, Větřkovice 197, 747 43
Měsíčník / 250 výtisků - NEPRODEJNÉ
Leden 2014
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz

~6~

