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Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu předposledního měsíce roku 2015, což by nás už pomalu mohlo vést k myšlence
bilancování. Do konce roku nás však ještě čeká několik společných akcí a dokončení některých
projektů, takže s tím bilancování raději počkáme. No a co se tedy děje na obci v těchto dnech?
V pondělí 26. října se sešli zastupitelé na svém VIII. zasedání. Informace o usnesení z tohoto zasedání
naleznete na jiném místě zpravodaje. Mnozí jste již zaregistrovali, že byl proveden redesign
internetových stránek obce. V posledních týdnech se zintenzivnily práce na výstavbě sportovního
areálu, a co nevidět bude dokončen stavební objekt multifunkčního hřiště. Zhotovitelská firma
pokračuje v pracích na zpevněných plochách,
opěrných zdech a dráze pro hasičský sport.
Doufejme, že nám bude přát počasí a vše se
podaří dokončit ve stanoveném termínu.
Podařilo se nám najít pozemek na Novém Vrbně
k umístění nádob na sběr separovaného
odpadu. Pozemek však bude potřeba ještě
upravit. To bychom chtěli stihnout ještě do
konce tohoto roku. Během prvního čtvrtletí
příštího roku pak dostaneme od společnosti EKO-KOM do zápůjčky nové nádoby, které na Nové
Vrbno umístíme. V souvislosti s odpady mi dovolte poděkovat za to, že jste do kontejneru na
biologický odpad odevzdávali opravdu jen to, co tam patří. Během měsíce listopadu připravujeme
také sběr nebezpečného odpadu. Bližší informace naleznete na jiném místě zpravodaje.
Začátkem října obec přivítala do svých řad dalších šest nových občánků. V součtu je to letos již
dvanáct dětí, z čehož máme velkou radost a doufáme, že tento populační boom bude pokračovat. 18.
října zavítali do naší obce již potřinácté sběratelé a výrobci hlavolamů, a to nejen z naší republiky, ale
i z okolních států. Letošní setkání, které se mimo jiné konalo pod záštitou náměstka hejtmana
Moravskoslezského kraje, mělo opět velmi vysokou úroveň a během celého dne jej navštívilo cca 800
spokojených návštěvníků. Fotografie ze setkání a reportáž ČT naleznete ve fotogalerii a videogalerii
na internetových stránkách obce. V měsíci listopadu se sejdeme na společné schůzce se zástupci
místních spolků, abychom připravili kalendář akcí na příští rok. Na první adventní neděli připravuje
obec ve spolupráci se ZŠ a MŠ, členy SDH a TJ Dubina tradiční rozsvícení vánočního stromu. Letos
bude tato tradice rozšířena o možnost navštívit během první adventní neděle sál KD, ve kterém
budete mít možnost vyzkoušet si výrobu vánočních ozdob prostřednictvím malých dílen, zakoupit
drobné vánoční předměty, zhlédnout výstavu leteckých fotografií obce a vánočních betlémů. Zajisté
jste také všichni zaregistrovali, že v měsíci říjnu byla dokončena generální oprava místního kostela.
Chci na tomto místě poděkovat všem občanům obce, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, že se
dominanta Větřkovic mohla obléci do nového kabátu. Na závěr tohoto úvodníku mi dovolte, abych
vám popřál hodně pohody do následujících podzimních dnů.
Miroslav Černoch, starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 26. 10. 2015 proběhlo VIII. zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání zastupitelé
schválili:
 rozpočtové opatření č. 5/2015,
 přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MS kraje na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Větřkovice ve výši 4.000,- Kč,
 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Větřkovice,
 finanční podíl obce na dotaci z rozpočtu MS kraje na akci Projektový manažer mikroregionu
Moravice na rok 2015/2016 ve výši 18.500,- Kč, včetně předfinancování ve výši 6.167,- Kč,
 záměr na odprodej části obecního pozemku p. č. 2528 k. ú Větřkovice u Vítkova,
 navrženou výměru 20.000 m2 obecních pozemků ke směně s pozemky majitele pana Miroslava
Víchy, bytem Benkovice č. p. 70, o výměře 11.921 m2,
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Větřkovice (jako
budoucí subjekt ze služebnosti povinný) a manžely Milošem a Janou Malaníkovými (jako subjekty
ze služebnosti oprávněnými).
Zastupitelé vzali na vědomí:
 zprávu o hospodaření v obecních lesích k 30. 9. 2015,
 zprávu o činnosti obecního úřadu za poslední období, přednesenou starostou obce,
 diskusní příspěvky ze zasedání.
Zastupitelé starostovi obce uložili:
 podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle bodu 3/VIII,
 připravit podklady pro směnu pozemků s panem Miroslavem Víchou, bytem Benkovice č. p. 70, dle
bodu 6/VIII,

 podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 7/VIII,
 zveřejnit záměr na pacht nebytových prostor – restaurace.
Pavel Kubesa, místostarosta obce
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH K 30. 9. 2015
V září 2015 pokračovala těžba kůrovcem napadených stromů. Celkem se vytěžilo, přiblížilo a prodalo
182 m3 dříví. Dále bylo vyžato 17 ha mladých lesních kultur.
Počáteční stav
Náklady Těžba +přiblížení
Vyžínání
DPH
Celkem
Příjmy Prodej dříví
Stav k 30. 9. 2015

: 258.435,- Kč
: 51.350,- Kč
: 90.012,- Kč
: 29.687,- Kč
: 171.049,- Kč
: 619.546,- Kč
: 706.932,- Kč
Zdeněk Svoboda, lesník

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 14. 11. 2015 před vjezdem do sklepa pod KD v době
od 8:00 do 11:00 hod. Můžete zde odevzdat staré barvy, oleje a jejich obaly, akumulátory či staré
pneumatiky.
Miroslav Černoch, starosta obce
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SPOLKY A ORGANIZACE
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZDRAVÝ ZOUBEK = ŠŤASTNÝ ZOUBEK
Dne 5. 6. a 7. 10. 2015 jsme se s dětmi prvního
a druhého ročníku v rámci projektu PUTOVÁNÍ
DETEKTIVA ZOUBKA věnovali zdravému
dětskému chrupu. Detektiv Zoubek si pro nás
připravil řadu úkolů a činností, které jsme
postupně plnili. Motivací se nám stala papírová
pusinka plná zkažených zoubků dětí a
kamarádů, které detektiv Zoubek ještě
nenavštívil. Naším hlavním cílem byla léčba
oněch zkažených zoubků, která probíhala
vykonáváním jednotlivých činností a úkolů vztahujících se k tématu zdravý dětský chrup. Stali jsme se
zubními lékaři, vyrobili potřebné lékařské nástroje, otevřeli jsme vlastní ordinaci a pustili se do léčení
nemocných pacientů. Při léčbě jsme se dozvěděli o správné technice čištění zoubků, jaký zubní
kartáček je nejlepší, kdo nám dělá v zoubkách díry, jak můžeme své zoubky chránit, jak takový zoubek
vlastně vypadá a proč je důležité se o zoubky starat. Projekt PUTOVÁNÍ DETEKTIVA ZOUBKA byl
zakončen ve středu 7. října přednáškou studenta Univerzity Palackého v Olomouci Arnošta Onderky,
který zábavnou, ale přitom naučnou formou zopakoval a doplnil informace vztahující se k danému
tématu „Zdravý dětský chrup“. Jelikož byla přednáška velice zajímavá a přínosná, dne 13. 10. 2015
byla uskutečněna také ve třetím a čtvrtém ročníku a v mateřské škole. Heslo detektiva Zoubka zní:
ZDRAVÝ ZOUBEK = ŠŤASTNÝ ZOUBEK.
Michaela Knoppová

Beseda se starostou obce
Setkání s panem starostou Miroslavem
Černochem se uskutečnilo v pátek 23. října
2015 na Obecním úřadě ve Větřkovicích.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí:
Obec byla založena v roce 1298 a má svou
původní zakládací listinu, ve Větřkovicích
žije 753 obyvatel v domech s 250 popisnými
čísly. Od počátku roku se narodilo 12 dětí.
Součástí obce je Nové Vrbno, kde je jen 8
domů. Žijeme bohatým společenským
životem – každoročně se pořádá asi 30 akcí
a na jejich organizaci se podílejí: ČČK, TJ Dubina, MS Dubina, SDH, Klub důchodců, TAZI-team,
zahrádkáři, chovatelé drobného zvířectva, skauti, občané. Práci více než 50 lidem zajišťují ZOD Slezská
Dubina a J. K. Food s.r.o. Nejpozději do konce roku budou dokončeny práce na novém hřišti. Plánuje
se oprava vodovodu, postupné čištění fasád (školka, škola, hasičská zbrojnice), oprava vedlejších
komunikací, nové oplocení a úprava prostranství před základní školou, interiér sálu. V příštím roce se
přihlásíme do soutěže „Vesnice roku“. V rámci připravovaných projektů budeme jezdit i do Polska.
Nahlédli jsme do kanceláře paní Klapetkové a do pracovny pana starosty. Panu starostovi děkujeme
za možnost návštěvy úřadu a za pohoštění. Všem zastupitelům přejeme úspěch v jejich náročné práci.
Máme radost, že ve Větřkovicích jsou šikovní lidé, věříme, že i my k nim budeme patřit.
žáci 3. a 4. roč.
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ČČK VĚTŘKOVICE
Letošní drakiáda
Sluníčko, teplo, vítr… lepší počasí jsme si nemohli na letošní pouštění
draků přát. Děti v doprovodu rodičů, babiček a přátelé Červeného
kříže se začali scházet na louce „za Koplama“ a první draci se na obloze
objevili už před druhou hodinou. Předvést své draky přišlo téměř 30
dětí. A draci, ti lítali pěkně vysoko! Na obloze se objevili draci různých
tvarů, velikosti i zbarvení. Všechny děti byly za účast odměněny. Na
závěr proběhlo velké klání v přetahování lanem, které vyústilo
v nečekané drama. Někteří přihlížející souboj nevydrželi a spěchali slabšímu družstvu na pomoc. Ale
co naplat, vítěz je vždy jen jeden. Závěrem nezbývá než poděkovat
všem malým i velkým účastníkům za hezky strávené odpoledne a
členkám výboru ČČK za organizační zajištění akce. A jestli se chcete
ještě jednou podívat na vaše létající kamarády, fotografie jsou uloženy
na http://www.vetrkovice.cz/fotogalerie/drakiáda 2015. Poznáte tam
svého draka?
Dana Panáčková, členka výboru ČČK
SDH VĚTŘKOVICE-SPORTOVNÍ DRUŽSTVO
V září jsme se zúčastnili 5 soutěží a sezóna nám pomalu projíždí cílovou rovinkou.
5. září nás čekalo poslední kolo MSL v Bartovicích. Toto kolo bylo pro nás důležité, protože
jsme si chtěli obhájit 10. místo v tabulce MSL. Útok byl velice pěkně rozběhnutý, ale měl veliké
rezervy na sestřicích. S výsledným časem 14,726 s jsme obsadili 7. příčku a v tabulce se udrželi na 10.
místě se 144 body. Půjčování v lize nás letos stálo 36 bodů a 3 místa v tabulce. Po odběhnutí na lize
jsme se ještě rychle přemístili na soutěž do Hukovic. Tato soutěž je trochu odlišná od klasických
soutěží, protože od rozdělovače se běží do kopce. Útok jsme měli velice pěkně rozběhnutý a terče
byly dole v čase L – 15,3 s a P – 14,86 s. S výsledným časem 15,3 s jsme skončili na druhém místě.
12. září jsme se zúčastnili soutěže v Jistebníku. Na start jsme šli hned v úvodu soutěže. Koš a
spojky všem ideálně sedly, ale Lukášovi nesedla spojka u terče a byl z toho neplatný pokus.
Po rychlém sbalení jsme se ještě přesunuli na soutěž do Větřkovic - Lubiny. Útok se nám opět povedl,
ale byly drobné rezervy na sestřicích. S výsledným časem 15,348 s jsme skončili na 9. místě.
18. září náš čekala poslední letošní noční soutěž. Tento útok nebyl moc dobře rozběhnutý už
od začátku. Strojník zacvakal na spojce a následně vytrhnul klubko proudaři. Rozdělovač v té tmě
nevěděl, kde má značku, tak jí přeběhnul a to mělo za následek vytržení rozdělovače. S výsledným
časem 18 s jsme na moc dobrém místě neskončili.
13. října jsme zavítali na druhou největší soutěž v ČR do Velkých Hoštic, které se zúčastnilo
140 družstev. Na startovní čáru jsme se postavili jako 40. v pořadí. Náš útok měl veliké rezervy, ale
s časem 15,01 s jsme obsadili 10. místo ze 106 družstev v mužské kategorii.
24. října jsme se zúčastnili největší soutěže v požárním útoku v Širokém Dole u Svitav. Této
soutěže se zúčastnilo přes 200 družstev. Bohužel na této soutěži se nám už moc nedařilo. Náš pokus
byl ukončen už na základně, když nám půjčený levý proudař nezapojil spojku.
Do konce roku nás už čeká jen mikulášská soutěž, která se bude konat v prosinci v Lukavci.
Tomáš Buchwald, člen SDH Větřkovice
ZŠ A GYMNÁZIUM VÍTKOV
Den otevřených dveří na gymnáziu ve Vítkově
Gymnázium ve Vítkově má dlouholetou tradici a jeho oblibu potvrdilo i hlasování o titul Gympl Roku
2015, které bylo průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií ČR o jejich spokojenosti se školou,
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na které studují nebo studovali. A právě na základě tohoto hlasování bylo vyhlášeno gymnáziem roku
2015 nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé republice. Pokud máte doma žáka devátého ročníku
základní školy, který se rozhoduje, na které gymnázium by měl nastoupit, určitě nás navštivte během
dnů otevřených dveří ve dnech 12. listopadu 2015, 15. prosince 2015 a 12. ledna 2016. Provedeme
Vás školou, můžete navštívit výuku a promluvit si s našimi studenty i učiteli. Získáte tak řadu cenných
informací, které, jak doufáme, by Vás mohly přesvědčit o tom, že naše škola má co nabídnout.
Více informací o škole naleznete také na www.zsgvitkov.cz, dotazy můžete směřovat na
zsgvitkov@zsgvitkov.cz a 566 300 779 – Mgr. Blanka Váňová (ředitelka školy), nebo
lenka.zychova@zsgvitkov.cz a 556 303 375 – Mgr. Lenka Zychová (zástupkyně ředitelky pro
gymnázium).
Mgr. Miroslav Bučánek

KALENDÁŘ AKCÍ
LISTOPAD – PROSINEC 2015


Neděle 29. 11. 2015 9:00 – 15:00 sál KD Větřkovice, 16.30 hod. prostranství u hasičské zbrojnice
ADVENTNÍ NEDĚLE S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU (OÚ & SDH & TJ DUBINA)



Pátek 4. 12. 2015 od 16.00 hod. (KD Větřkovice)
MIKULÁŠSKO-VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY S PROGRAMEM (OÚ & ZŠ Větřkovice)



Sobota 5. 12. 2015 od 21.00 hod. (KD Větřkovice)
MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA (SDH Větřkovice)

POZVÁNKA

ADVENTNÍ NEDĚLE S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
V kalendáři akcí, výše ve zpravodaji, většina čtenářů jistě nepřehlédla Adventní neděli ve
Větřkovicích s Rozsvícením vánočního stromu. Již tradičně se stává příležitostí k setkání se sousedy,
či přáteli, s koledami v podání dětí z naší Základní a mateřské školy a místního příležitostného
dechového orchestru, s tolik známou vůní lineckého pečiva,
horkého čaje, či svařeného vína. Především však beze shonu,
který je pro toto období v posledních letech, bohužel, tak
typický… Rádi bychom letos nabídli i něco více z historické,
ale i současné atmosféry předvánočního času a tak jsme se
rozhodli v neděli 29. 11. od 9 do 15 hod. uspořádat v rámci
této akce v sále KD malou přehlídku betlémů, jež bývají
nepostradatelnou součástí Vánoc. Současně s touto
přehlídkou budou moci návštěvníci zhlédnout také známé i
méně typické záběry naší obce zachycené objektivem
fotografa. Obracíme se proto na všechny občany, kteří tradiční
i nezvyklý „Betlém“ vlastní a budou ochotni jej zapůjčit pro účely této přehlídky. Veškeré exponáty
budou přijímány v sobotu 28. 11. v době od 10 do 12 hod. v sále KD. Zapůjčené předměty budou
samozřejmě nepoškozené vráceny během pondělí 30. 11. svým majitelům.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI LISTOPADU OSLAVÍ
60 let paní Anna Dubová
BLAHOPŘEJEME
KOMERČNÍ INZERCE

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:
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
Listopad 2015
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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