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www.vetrkovice.cz
Vážení spoluobčané,
jaro se hlásí už od prosince, tak doufejme, že tentokrát přijde bez větších pohrom v následujících
měsících. A co nás v tomto roce, kdy budeme společně volit v říjnu nové zastupitele a starostu či
starostku obce, čeká? Chci Vás všechny pozvat na XX. zasedání zastupitelstva obce, které proběhne
v pondělí 24. března, na něm budete seznámeni s návrhem rozpočtu na letošní rok a bude podána
zpráva o investicích v naší obci pro tento rok.
V letošním roce bychom chtěli dokončit úpravu veřejných prostranství v centru obce (především
v prostoru ke kostelu a smuteční síň). Pokusíme se požádat, pokud bude dotace z rozpočtu MMR a
kraje, o příspěvky do našeho rozpočtu.
Další informací je uzavření silnice Větřkovice – Vítkov od 31. března 2014. do 30. června 2015.
Objízdná trasa do Vítkova bude přes Větřkovice a Nové Vrbno. S tím souvisí také požadavky, které
jsem předložil na jednání s dodavatelem stavby a investorem. Je to především požadavek na snížení
rychlosti v obci po dobu výstavby na 40 km/hod., dále zákaz vjezdu na místní komunikaci
od Pustějovských na konec obce k Jelenicícím. Dojde také k dočasné změně autobusové zastávky
Kulturní dům pro „ostravák“ a některé spoje „opaváku“. Bude vytvořena přechodná zastávku pod
kostelem, kde se budeme snažit zajistit čekárnu pro cestující. Investor i dodavatel stavby bude
pravidelně informovat majitele pozemků a lesů, které sousedí bezprostředně s výstavbou, o možném
přístupu na tyto parcely. Věřím, že všechny termíny budou dodrženy a po dokončení této etapy se
bude následně pokračovat v úseku Jelenice – Lesní Albrechtice.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem v příštích dnech jménem všech zastupitelů, i jménem svým, co
nejvíce hezkých a pohodových dnů!
Dušan Lederer, starosta obce
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ!!
Z důvodu školení bude obecní úřad v úterý a ve středu 11. a 12. března uzavřen.
Dušan Lederer, starosta obce
POPLATKY ZA ODPADY A DAŇ Z PŘÍJMŮ
Upozorňujeme občany na povinnost uhradit poplatek za svoz odpadů na rok 2014 do 30. 4. 2014.
Poplatek je možno uhradit na OÚ. Výše poplatku na občana je 450,- Kč.
13. a 18. března 2014 budou na Městském úřadě ve Vítkově, přízemí, místnost č. 113, pracovníci
Finančního úřadu Opava vybírat daňová přiznání za rok 2013.
Miroslav Černoch, místostarosta obce
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ODPADY V ROCE 2013
V minulém roce jsme vyprodukovali společně 200 972 kg odpadů. Z toho:
TDO (popelnice)
Sklo
Plasty (folie, obaly)
PET
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad

181 640 kg
10 760 kg
2 372 kg
1 650 kg
2 650 kg
1 900 kg

Za tento odpad jsme zaplatili celkem 471 680 Kč (po odečtení příspěvku od Ekonomu a Elektrowinu).
Vyprodukovaný odpad na občana a rok
Úhrada na občana a rok za odpad
Občan hradí
Obec doplácí na občana a rok

268 kg odpadu
629,- Kč
450,- Kč
179,- Kč, což je 28,5 % (134.180,- Kč)

Žádám Vás všechny, abychom odpad třídili i nadále, a pokud možno ještě lépe. Vždyť zbytečně
vynaložené prostředky (odpad ze zahrádek, stavební suť) jsou především útokem na naše kapsy.
Zastupitelé by neradi zvyšovali poplatky za odpady v dalším období, pokud to nebude vyloženě
nutné. A pamatujte: plasty nepatří do kamen a kotlů!!!
Dušan Lederer, starosta obce
POZVÁNKA

POZVÁNKA
na XX. zasedání Zastupitelstva obce Větřkovice
Na základě § 103 odst. 5 zákona o obcích svolávám XX. zasedání Zastupitelstva obce
Větřkovice, které se uskuteční v pondělí 24. března 2014 od 18 hodin v sále KD ve
Větřkovicích.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2013
Rozpočtové opatření 9/2013
Rozpočet obce na rok 2014
Zpráva o hospodaření v obecních lesích za rok 2013 a plán na rok 2014
Dotace – žádosti spolků a organizací na rok 2014
Zpráva o činnosti obecního úřadu za poslední období
Žádosti o odkoupení obecních pozemků
Diskuze
Usnesení
Závěr

Ve Větřkovicích 3. 3. 2014
Dušan Lederer
starosta obce
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali částku 994.821,-Kč. To je oproti loňskému roku o 47.207,-Kč
více. Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto
prostředky využít co nejlépe dle našeho uvážení, aby se naše služby rozvíjely a byly Vám ku
prospěchu.
Ještě jednou Vám moc děkujeme a zůstáváme s úctou.
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

V následující tabulce Vám přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2014 za Charitu Odry
podle jednotlivých obcí a jejich místních částí:

Výsledky TKS dle obcí koledujících za Charitu Odry v roce 2014
Andělská Hora
Březová
Březová-Gručovice
Březová-Jančí
Březová-Leskovec
Březová-Lesní Albrechtice
Břidličná
Břidličná-Vajglov,Albrechtice
Budišov n. B.
Budišov n. B. Staré Oldřůvky
Budišov n. B.-Guntramovice
Čermná ve Slezsku
Dětřichov
Dolní Moravice
Dvorce
Fulnek
Fulnek-Děrné
Fulnek-Dolejší Kunčice
Fulnek-Jerlochovice
Fulnek-Jestřábí
Fulnek-Jílovec
Fulnek-Kostelec
Fulnek-Lukavec
Fulnek-Stachovice
Fulnek-Vlkovice

7946
17136
3323
7600
11029
13440
28172
2879
29277
5821
9010
5512
10495
16510
23263
63399
11678
3580
8750
2149
1975
5300
11352
14264
6621

Heřmanice u O.-Véska
Heřmanice u Oder
Heřmánky
Hladké Životice
Hukovice
Jakubčovice n. O.
Jeseník n. O.
Jeseník n. O.-Blahutovice
Jeseník n. O.-Hrabětice
Jeseník n. O.-Hůrka
Jeseník n. O.-Polouvsí
Karlova Studánka
Křišťanovice
Kujavy
Leskovec n. M.
Lomnice
Luboměř
Luboměř-Heltínov
Malá Morávka
Malá Štáhle
Mankovice
Odry
Odry-Dobešov
Odry-Kaménka
Odry-Klokočůvek

1220
4993
5334
22497
9985
12242
21685
2325
1210
10768
4396
8364
7480
16105
7792
10728
13838
2220
16590
2521
18817
84367
4740
3856
3448

Odry-Loučky
Odry-Pohoř
Odry-Tošovice
Odry-Veselí
Odry-Vítovka
Razová
Roudno
Rudná pod Pradědem
Rýmařov
Rýžoviště
Spálov
Suchdol n. O.
Svatoňovice
Světlá Hora
Václavov u Bruntálu
Velká Štáhle
Větřkovice
Vítkov
Vítkov-Jelenice
Vítkov-Klokočov
Vítkov-Lhotka
Vítkov-Prostřední Dvůr
Vražné
Vrbno p. P.
Vrchy

8500
4510
6897
5090
6167
13367
5027
8169
3948
8646
30870
45304
3963
15694
12000
5865
35276
64869
2240
9764
930
1192
17000
56417
5114

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2014
65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou,
ošetřovatelskou a hospicovou službou Charity Odry, na rozšíření a údržbu půjčovny kompenzačních a
zdravotních pomůcek ve střediscích Malá Morávka a Odry, na vznik a podporu nových služeb
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
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SPOLKY A ORGANIZACE
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
PLETEME Z PEDIGU

ZO ČČK ve Větřkovicích pořádala v sobotu 1. 2. a 15. 2. 2014 v odpoledních hodinách další oblíbené
kurzy pletení z pedigu.
Opět jsme se sešli v klubovně hasičské zbrojnice ve Větřkovicích. Připomenuli jsme si dovednosti
z minulých pletení, ale zároveň jsme se naučili oplétat lahve, umíme zhotovit kraslice, velikonoční
ozdoby, dekorační klobouky z pedigu a učili jsme se nové druhy pletení košíčků. Také jsme mezi
sebou přivítali další ženy, které se učily základům pletení.
Myslím, že jsme strávili velmi příjemné odpoledne plné pohody a nových dovedností. Doma jsme se
pochlubili pěknými výrobky a jistě jsme byli všichni pochváleni. A tak už se opět všichni těšíme na
další společné odpoledne, které máme předběžně naplánováno v měsíci dubnu. Všichni zájemci
o pletení jsou vítáni.

Irena Šrámková, členka ČČK
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „ÚSTNÍ HYGIENA“

Český červený kříž pořádá v pátek 14. března 2014 v 17 hod. v učebně Základní školy ve Větřkovicích
přednášku na téma ÚSTNÍ HYGIENA.
Jarmila Skarková, předsedkyně ZO ČČK
SLIVACKO–ČESKÝ SLOVNÍK
Dobrý den, vážení čtenáři.
Celý loňský rok jste měli možnost pročítat si na stránkách našeho zpravodaje krátké shrnutí všeho, co
kdysi naplňovalo životy všech lidí. Prošli jsme společně všemi ročními obdobími a všemi důležitými
událostmi. Nejednou se mi však stalo, že jsem při zjišťování materiálů narazila na slovo mně
neznámé. Přišlo mi tedy jako dobrý nápad sepsat tyto výrazy do jednoduchého významového
slovníku, tedy zjednodušeně řečeno, vlastními slovy vysvětlit, co onen pojem znamená. Pro lepší
orientaci jsem tato slova roztřídila do čtyř skupin podle toho, co mají společného. Tento, již jarní
výčet, bude tedy zaměřen na kuchyni a vše, co si v souvislosti s ní dovedeme představit – od nádob,
až po jednotlivé druhy potravin. Chtěla bych také podotknout, že slova mnou uvedená nejsou
jedinými známými výrazy, a proto budu jen ráda, pokud přispějete svou troškou do mlýna a pošlete
mi výrazy, které jsem třeba nevědomky neuvedla, na emailovou adresu kkubesova.gvitkov@iskola.cz.
Tak schválně, budete znát všechna slova? Nebo naopak žádná?
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Smetanik
Zupa
Kvit
Grincajk
Servítky
Slaminky
Hmoždíř
Zviška
Pečky
Hrotek
Putňa
Žedlik
Díže
Kopis
Štrajzl
Halečky
Grys
Desimálka
Tyštuch
Gnypl
Gvelb

– kameninová nádoba, ve které se uchovávaly potraviny (např. mléko či sádlo)
– polévka
– alkohol
– zelenina
– ubrousky
– ošatka, ve které se chlebové těsto nechalo vykynout před pečením
– nádoba na tlučení koření
– součást kachlových kamen, ve které bývaly trouby na pečení
– křížaly, sušené v troubě po tom, co už se netopilo
– nádoba na dojení mléka
– nádoba na nošení nápojů pro dobytek nebo vody ze studny
– sklenice na sodovku uzavíratelná pérkovým uzávěrem na více použití; také obj. míra
– dřevěná kruhová nádoba sloužící na přípravu chlebového těsta
– vařechy na míchání chlebového těsta
– kynutý koláč
– knedlíky
– krupice
– kuchyňská (i jiná) váha
– ubrus
– nůž
– spížka
Kateřina Kubesová

GYMNÁZIUM VÍTKOV
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI BŘEZNU OSLAVÍ
70 let paní Večeřová Květoslava

70 let paní Schillerová Kristina
BLAHOPŘEJEME

KALENDÁŘ AKCÍ
BŘEZEN 2014


Sobota 1. 3.
Konec masopustu (průvod masek s voděním medvěda)
Pochování basy / 19:00 – KD Větřkovice



Pátek 14. 3.
Přednáška na téma „Ústní hygiena“ – 17:00 hod. – ZŠ Větřkovice



Sobota 22. 3.
Večer s cimbálovkou – 19:00 hod. – hospoda NA DRUHÉ STRANĚ Větřkovice

INZERCE

Hospoda Na druhé straně Vás srdečně zve
na tradiční posezení s

Cimbálovkou
Kdy: 22.3. 2014 od 19:00hod.
Vstupné: 100Kč
Rezervace nutná na tel.: 731 177 516

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
Březen 2014
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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