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Vážení spoluobčané,
mnozí z nás ještě nestačili zapomenout na svá novoroční předsevzetí a čas mezitím ukrojil z roku
2015 jeho první dvanáctinu a vypadá to, že ve svém zběsilém běhu nehodlá polevit. I naši školáci a
studenti již mají „odehrán“ první poločas školního roku a v minulých dnech obdrželi vyhodnocení
svého snažení. V polovině je také plesová sezóna, která spolu s pochováním basy čítá sedm
příležitostí jít se v naší obci pobavit s přáteli, dát vzpomenout tanečním krokům a vůbec se na jeden
večer oprostit od starostí všedních dní. V polovině plesové sezóny mohu s potěšením konstatovat, že
plesy ve Větřkovicích mají stále dobrý zvuk a opakovaně je navštěvují i občané okolních měst a obcí.
Vysokou návštěvnost těchto plesů je možno přisoudit příjemnému prostředí, zodpovědnému
přístupu pořadatelů a hlavně srdečnou a přátelskou atmosférou, která dokáže návštěvníky pohltit.
Letošní plesová sezóna probíhá zatím bez většíchích komplikací. Osvědčil se také zákaz kouření na
chodbě kulturního domu, který byl zprvu přijímán s mírnými rozpaky. Objevil se však jeden problém.
Po každém plese chybí ve vybavení baru větší množství sklenic, tzv. panáků. Není to však tím, že by
bylo tolik skla rozbito. Prostě chybí (…!) Nemohu se zbavit dojmu, že někteří lidé mají pocit, že si
spolu se zakoupeným nápojem mohou odnést domů jako suvenýr i sklenici. Tito „sběratelé“ by si
měli uvědomit, že škodí především pořadatelům, kteří následně musí tyto ztráty uhradit a
nezanedbatelně se jim zvyšují náklady na pronájem baru. Doufejme, že se tato situace do konce
plesové sezóny zlepší.
V minulých dnech se důrazně o slovo přihlásila i paní zima, kdy v několika hodinách je schopna nás
zasypat velkou sněhovou nadílkou. To však klade velké nároky na zvládnutí zimní údržby chodníků,
místních komunikací a veřejných prostranství v obci. V případě, že vy jako občané naší obce máte
připomínky k provádění zimní údržby, můžete je sdělit starostovi obce nebo zaměstnancům obecního
úřadu.
Přeji vám příjemné prožití zimních dnů, dětem hezké jarní prázdniny a těším se na setkání s Vámi
na některé z plánovaných kulturně-společenských akcí v naší obci.
Miroslav Černoch, starosta obce
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 7. 1. 2015 proběhlo III. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání zastupitelé
mimo jiné schválili:
 přijetí dotace 250.000,- Kč z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2014“ na projekt „Větřkovice – chodník od fary do centra obce“
 smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na odpad se společností EKO-KOM, a.s.
Zastupitelé vzali na vědomí:
 zprávu o hospodaření v obecních lesích k 31. 12. 2014
 zprávu o činnosti kontrolního výboru
 informace starosty o chodu OÚ od posledního zasedání ZO
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 diskusní příspěvky ze zasedání
Zastupitelé uložili:
 jednat s majitelem pozemků p. Václavem Lichovníkem o odkoupení pozemků v k. ú. Větřkovice u
Vítkova
Pavel Kubesa, místostarosta obce
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
V sobotu 3. ledna 2015 proběhla již tradičně v naší obci Tříkrálová sbírka. Jako vedoucí skupinek
koledníků se zapojili: Bohumíra Cihlářová, Marie Michlíčková, Lucie Dubová, Ing. Miroslav Krajíček,
Veronika Šrámková a Ing. Zuzana Šamárková.
Rozpečetění pokladniček proběhlo 5. ledna 2015 na obecním úřadě za přítomnosti pana starosty
Miroslava Černocha a pana místostarosty Pavla Kubesy. Celkem se vybralo 37.582,-Kč a v ten den
byla celá částka odeslána na
Charitu Odry.
Pro srovnání s rokem 2014 se v
letošním roce vybralo o 2.306,-Kč
více. V roce 2002, kdy Tříkrálová
sbírka začínala, se celkem vybralo
17.390,-Kč. Na tomto srovnání je
vidět, že lidé v naší obci nejsou
lhostejní k pomoci druhým.
Sobotní počasí nám přálo a malí
koledníci byli obdarováni nejenom
sladkostmi, ale i teplým čajem a
výborným
cukrovím.
Všem
koledníkům a hlavně štědrým
dárcům patří veliké díky.

Lucie Dubová, asistentka Tříkrálové sbírky pro Větřkovice
OBČANSKÁ ŠKOLA – ODBORNÉ ŠKOLENÍ PRO OBYVATELE MALÝCH OBCÍ
Program vzdělávání občanů malých obcí pokračuje v únoru třemi dalšími lekcemi. Ve středu 4. 2. a
11. 2. budete mít možnost získat informace o základech podnikání, ve čtvrtek 12. 2. budou tématem
osobnostní práva podle nového občanského zákoníku, práva vlastnická, věcná a jejich omezení.
Začátek je v 16.00 v zasedací místnosti OÚ. Zájemci o školení se mohou registrovat u starosty obce,
telefonicky na čísle 556 310 029 nebo prostřednictvím e-mailové adresy starosta@vetrkovice.cz.
Školení je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.
Pavel Kubesa, místostarosta obce
SPORTOVNÍ VYUŽITÍ SÁLU KD
Příznivci stolního tenisu si mohou přijít každý čtvrtek zahrát do sálu KD. V době 17 – 18 hod. je čas
vyhrazen pro děti i rodiče, od 18 do 20 hod. si mohou zahrát dospělí.
Podrobnější informace Vám podá p. Pavel Černoch, tel. 739511141.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
22. leden 2015 – NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE ŠKOLE

Ještě před zápisem jsme
navštívili školu, abychom se s ní
podrobně seznámili. Dnes na nás
čekali žáci a učitelé. V 1. třídě
(tam začneme po prázdninách
pravidelnou výuku) jsme se paní
učitelce představili, řešili jsme
úkoly z matematiky a zajímavé
bylo povídání o pohádce Zlatá
rybka. U velkých dětí jsme si
prohlédli třídu s počítači, práci
žáků s paní vychovatelkou, která
se nám bude věnovat ve školní
družině. Starší žáci ocenili
potleskem naše recitační umění.
Celou školou nás provedla paní
ředitelka. Líbilo se nám v interaktivní učebně a v učebně výtvarné výchovy, tam jsme vymalovali
rybičky, byli jsme pochváleni a šli zpátky do školky. Těšíme se do školy a věříme, že budeme šikovní
prvňáčci.
děti z naší mateřské školy
27. leden 2015 – ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Pro budoucí prvňáčky jsme
připravili zápis v pohádce O zlaté
rybce. Děti plnily různé úkoly:
řadily rybičky podle velikosti,
určovaly jejich počet a barvu,
pojmenovávaly ovoce, zeleninu,
školní potřeby, poznávaly domácí a
lesní zvířata, vykreslovaly rybičky a
obtahovaly rybí šupiny. Také si
vyzkoušely práci s interaktivní
tabulí a hledaly dvojice stejných
rybek. V závěru přednesly básničku
nebo zazpívaly písničku. Všechny
děti byly moc šikovné a už pro ně
připravujeme
„Školičku
pro
předškoláky“, která jim pomůže
lépe zvládnout přechod z mateřské
do základní školy.

žáci ZŠ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ZO ČČK ve Větřkovicích pořádá
pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií

6. KURZ PLETENÍ Z PEDIGU.
Akce se koná v sobotu 7. 2. 2015 od 13.00 v klubovně hasičské zbrojnice ve Větřkovicích.
Cena kurzu je 200 Kč, pro členky ČČK ve Větřkovicích 100 Kč.
V ceně kurzu je materiál potřebný k pletení, poplatek za pronájem a malé občerstvení.
Účastníci kurzu si odnesou domů výrobky, které si sami zhotoví.
S sebou si vezměte velký igelit nebo gumový ubrus na stůl, utěrku, ostré nůžky, šídlo a pokud máte
doma dřevěné korálky, stuhy, event. prázdnou lahev na opletení.
Závazné přihlášky a poplatek za kurz přijímá ŠRÁMKOVÁ IRENA, Větřkovice č. 49, tel. 608 608 591

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ZO VĚTŘKOVICE POŘÁDÁ

TANEČNÍ
PRO MANŽELSKÉ ČI SPŘÁTELENÉ PÁRY
(ZAČÁTEČNÍCI I MÍRNĚ POKROČILÍ)

CENA KURZU: 2.000,-/PÁR
ZÁLOHA 1.000,(PRO ČLENY ČČK VĚTŘKOVICE SLEVA 200,-)
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: ŘÍJEN – LISTOPAD 2015
KD VĚTŘKOVICE
TERMÍN PRO ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU A SLOŽENÍ
ZÁLOHY: DO 31. BŘEZNA 2015
PŘIHLÁŠKU A DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE
p. KAMILA KUBESOVÁ, tel.: 608 266 748
e-mail: KAMCAKUB@SEZNAM.CZ
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TJ DUBINA VĚTŘKOVICE
si Vás dovoluje pozvat na

XVIII. SPORTOVNÍ PLES
V sobotu 21. února 2015 v sále KD ve Větřkovicích
Začátek ve 20 hodin. SLOSOVATELNÉ VSTUPNÉ: 80,- Kč
K tanci a poslechu hraje skupina LORD z Ostravy
Jako hosté vystoupí taneční pár TSK Opava
a Let´s Pole Opava

REZERVACE 739511141

Srdečně Vás zvou pořadatelé

ZŠ A GYMNÁZIUM VÍTKOV
Od 15. listopadu 2014 probíhalo hlasování „Gympl Roku“, které je průzkumem mezi studenty a
absolventy gymnázií v České republice o jejich spokojenosti se školou, na které studují nebo
studovali. Hodnocení vychází z několika kritérií: a) celkové spokojenosti se školou, b) zajímavosti
předmětů, c) odbornosti vyučujících, d) přípravě do praxe a e) možnosti realizovat a zapojit se do
studentských projektů apod. Hlasovat šlo dvěma způsoby: 1) zdarma prostřednictvím Facebooku,
nebo 2) pomocí zpoplatněné SMS. Aby mezi sebou mohly soupeřit školy s různou velikostí (počtem
studentů a absolventů), přepočítávaly se jednotlivé hlasy na procenta, která zohledňují počet
studentů a absolventů dané školy podle dat MŠMT. 15. ledna 2015 bylo hlasování ukončeno a
gymnázium Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. se k naší velké radosti stalo letošním vítězem této
ankety. Tento úspěch je pro nás obrovskou motivací a závazkem do dalších let, abychom i nadále
plnili své poslání a pomáhali mladým lidem vykročit tou správnou nohou do života.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim současným i bývalým studentům za podporu a účast
na hlasování a doufáme, že jejich důvěru, kterou nám tím dali, nezklameme.
vedení školy a učitelé gymnázia
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI ÚNORU OSLAVÍ
70 let pan Czernin Jan
65 let pan Bryja Josef
60 let pan Kašný Josef
BLAHOPŘEJEME
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KALENDÁŘ AKCÍ
ÚNOR 2015
 Sobota 14. 2.
Konec masopustu (průvod masek s voděním medvěda) / 8:00 – centrum obce
Pochování basy / 19:00 – KD Větřkovice


Sobota 21. 2. – 20:00 hod.
XVIII. Sportovní ples / 20:00 - KD Větřkovice

KOMERČNÍ INZERCE

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

DOMÁCÍ ZABÍJAČKU Z VĚTŘKOVIC
která se uskuteční v sobotu 14. února 2015 od 8 do 12 hodin
na prostranství před KD Větřkovice.
Ochutnat, či koupit můžete prdelačku přímo z kotle (konvičky s sebou),
jitrničky, jelítka, ovar, tlačenku,
klobásy z udírny a jiné tradiční pochutiny.
Na Vaši návštěvu se těší

Řeznictví Lubomír Hluchý

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
Únor 2015
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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