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Vážení spoluobčané,
tento měsíc se ponese ve znamení zahájení další etapy výstavby silnice Větřkovice – Vítkov. Práce na
silnici již byly prakticky zahájeny, od 1. 4. je uzavírka silnice do Vítkova a objízdná trasa povede přes
Větřkovice a Nové Vrbno. Chci vás všechny požádat o zvýšenou pozornost na této komunikaci, neboť
dojde zcela jistě ke zvýšenému provozu. V délce objízdné trasy je rychlost vozidel snížena na 40 km/h,
na místní komunikaci od Pustějovských směrem k Jelenicícm je zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy.
Pokud byste zaznamenali pohyb cizích vozidel na této trase, nahlaste SPZ vozidla na OÚ. Podle
posledních informací má dojít k výraznému zkrácení termínu výstavby, je docela možné, že bychom
mohli jezdit po nové komunikaci koncem letošního roku (původní termín dokončení výstavby byl 30.
6. 2015).
V tomto měsíci byly také zahájeny přípravy výběrových řízení pro letošní investiční akce, které
bychom chtěli uskutečnit. Bude záležet také na stavu obecní pokladny, co všechno by se dalo zlepšit.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet na letošní rok, který je sestaven na
základě skutečného čerpání financí roku předchozího. Věřím, že se podaří jej naplnit tak, abychom
mohli naši obec i nadále rozvíjet.
Čekají nás také příjemnější dny, svátky jara. Věřím, že je všichni prožijeme v pohodě svých rodin.
Nejen k těmto svátkům, ale také do dalších dnů vám všem přeji pohodu a především pevné zdraví!
Dušan Lederer, starosta obce
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
XX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚTŘKOVICE
Dne 24. 3. 2013 proběhlo XX. zasedání zastupitelstva obce.
Na tomto zasedání zastupitelé schválili:


Rozpočet obce Větřkovice na rok 2014, který musí být dle zákona vyrovnaný. Obec bude v tomto
roce hospodařit s částkou 12.812.200,- Kč. V rámci schvalování rozpočtu obce byly schváleny
příspěvky na činnost organizacím a spolkům působícím v obci v celkové výši 88.000,- Kč.

Spolek/Organizace
„Junák” – skautský oddíl
Svaz chovatelů
TJ Dubina

Částka v Kč
15.000,2.000,35.000,-

SDH – sportovní družstvo
Český červený kříž
Myslivecké sdružení
TAZI-TEAM

25.000,3.000,3.000,5.000,-

Využití
- pronájem tábořiště
- poplatky za účast na výstavách
- 30.000,- Kč = doprava na zápasy
- 5.000,- Kč = pronájem hřiště s umělým povrchem
- doprava na soutěže + nákup sportovního materiálu
- akce pořádané organizací (divadlo, akce pro děti)
- příspěvek na pořádání soutěžní akce
- akce pořádané organizací (traktoriáda)
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Závěrečnou zprávu inventarizace majetku obce Větřkovice k 31. 12. 2013, včetně návrhu na
vyřazení majetku v celkové výši 44.919,90 Kč. Celková hodnota obecního majetku k 31. 12. 2013
činí 53.444.834,88 Kč.



Účetní uzávěrku obce za rok 2013.



Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2013 a výhled hospodaření na rok 2014,
přednesenou starostou obce



Žádosti o odkoupení obecních pozemků:
-

manželů Malaníkových,
manželů Smékalových,
manželů Jarmily a Svatopluka Skarkových,
manželů Libuše a Jaroslava Vlčkových,
manželů Marie a Dušana Ledererových,
manželů Jarmily a Karla Šamárkových,
manželů Jany a Petra Mičkových,
manželů Marie a Miroslava Štrbákových.



Žádost Římskokatolické farnosti Větřkovice, Větřkovice 73, o finanční příspěvek na opravu
kostela ve Větřkovicích.



Informace starosty obce D. Lederera o chodu obecního úřadu od posledního zasedání
zastupitelstva obce.

Plné znění usnesení z XX. 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
POŽÁRNÍ PREVENCE
Nezvykle krátká a teplá zima pomalu končí a o slovo se už hlásí jarní práce kolem domů a především
na zahradách. S ohledem na velmi suché počasí, trvající již od loňského roku, je nanejvýš vhodné
zvážit každou manipulaci s otevřeným ohněm kolem domu i při práci v lese. Vyhrabat starou trávu,
listí nebo mech dá jistě hodně práce, a tak mnozí často přemýšlejí, jak si tuhle námahu ulehčit.
Požárů při vypalování staré trávy sice rok od roku ubývá, ale přesto k nim stále dochází. Odhadnout
rychlost a směr, jakým se může oheň šířit, je dost obtížné, a tak se může snadno přihodit, že pro
trochu ušetřené práce dojde ke škodám na zdraví či majetku!

Pavel Kubesa, preventista obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN 2014
Mezinárodní soutěž „Matematický klokan“ vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se
rozšířila do zemí Evropy. Žáci základních a středních škol se mohou zapojit do soutěže v příslušných
kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student.
Soutěž se uskutečnila ve všech školách v České republice v pátek 21. 3. Na naší škole jsme řešili úkoly
kategorií Cvrček a Klokánek.
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Nejlepší řešitelé kategorie Cvrček:
1.
místo – Amálie Černochová
2.
místo – Vlastimil Klein
3.
místo – Samuel Haluška
Nejlepší řešitelé kategorie Klokánek:
1.
místo – Šimon Šamárek
2.
místo – Eliška Dubová
3.
místo – David Černín
Uvidíme, jak posoudí práci a výsledky našich mladých matematiků komise v Opavě. O výsledcích Vás
budeme informovat. Těšíme se na zadání matematických úkolů v příštím roce a všem úspěšným
řešitelům gratulujeme.
žáci 3. a 4. ročníku

SPOLKY A ORGANIZACE
TJDUBINA VĚTŘKOVICE
Na lednové výroční členské schůzi Tělovýchovné jednoty Dubina došlo ke změně a rozšíření počtu
členů výboru. Novým předsedou TJ byl zvolen Roman Lichovník a jednatelem Pavel Černoch. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat bývalým členům vedení TJ Dubina za dlouholetou práci.
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V letošním roce nás čekají následující akce: Kácení máje s taneční zábavou, tradiční turnaj v malé
kopané Slivaky Cup, turnaj starých pánů v Sedlnici a oslavy 40 let založení TJ.
Družstvo žáků sehrálo přípravný zápas se staršími žáky Fulneku. Se silným soupeřem prohrálo 0:16.
První mistrovské utkání sezóny 2013/2014 odehraje naše žákovské družstvo 6. 4. na domácím hřišti
s družstvem žáků z Kylešovic.
Nově se rodící tým mužů odehrál 3 přípravná utkání. Dorosteneckému družstvu TJ Vítkov podlehl 3:4,
s mužstvem TJ Radkov uhrál remízu 3:3 a v zatím posledním zápase porazil tým TJ Heřmanice 3:2.
Další přátelská utkání jsou v jednání. Tato přípravná utkání by měla sloužit jako příprava na novou
sezónu, kdy bude mužstvo mužů opět přihlášeno do IV. třídy okresní soutěže FAČR.
Další informace o činnosti klubu naleznete na webových stránkách www.dubina.ic.cz.
Pavel Černoch, jednatel TJ Dubina Větřkovice
ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2013/2014 – ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR

Den

Datum

Zápas

Začátek

NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE

6. 4.
12. 4.
20. 4
27. 4.
4. 5.
10. 5.
18. 5.
24. 5.
1. 6.

15:30
14:00
16:00
13:30
16:30
13:45
17:00
15:15
17:00

NE

15. 6.

Větřkovice – Kylešovice
Kozmice – Větřkovice
Větřkovice – Píšť
Litultovice – Větřkovice
Větřkovice – Vávrovice
Stěbořice – Větřkovice
Větřkovice – Raduň
Bohuslavice – Větřkovice
Větřkovice – Slavkov
VOLNO
Hať – Větřkovice

10:00

SDH VĚTŘKOVICE
SDH VĚTŘKOVICE OZNAMUJE OTEVŘENÍ KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ

Tento kroužek je určen všem dětem a dorostencům ve věku od 7 do 18 let věku. Hlavní náplní tohoto
kroužku bude co nejzábavnější formou přiblížit a hlavně naučit naši mládež všechny povinnosti a
úkoly, které mají na starosti hasiči nejen v naší obci. Bude se jednat o kompletní přípravu
teoretických i praktických základů požární ochrany, výcvik v požárním sportu, přednášky v oblasti
ochrany obyvatelstva, orientace v určeném prostoru, kulturní a společenská činnost. Kroužek se bude
konat každou první středu v měsíci od dubna 2014, a to od 16:30 do 18:30 hod.
Pokud se rozhodnete Vaše dítě přihlásit do kroužku, musíte vzít na vědomí, že Vaše dítě bude tento
kurz navštěvovat na vlastní nebezpečí, a to po dobu 6 měsíců. Poté, budete-li mít zájem, aby Vaše
dítě dále navštěvovalo tento kroužek, bude zrealizována registrace u SH ČMS (Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska) a tím bude Vaše dítě plně pojištěno ve veškerých aktivitách v tomto kurzu.
Samozřejmě že se v průběhu tohoto půl roku budou naši vedoucí starat o co největší bezpečnost
všech zúčastněných osob. Proto bychom uvítali, kdybyste se v těchto šesti měsících zúčastňovali
kroužku spolu se svými dětmi.
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Budeme velice rádi, pokud se rozhodnete přihlásit Vaše dítě do námi pořádaného kroužku.
A z důvodu nákupu určitých pomůcek pro výuku bychom Vás rádi poprosili o předběžnou registraci
na níže uvedeném kontaktu.
Případné dotazy nebo náměty Vám rád zodpoví velitel SDH Větřkovice Stanislav Fabík
Tel. 777 902 350, e-mail: maluchy@centrum.cz.
Formulář pro přihlášení dítěte si můžete stáhnout z webových stránek SDH Větřkovice
www.sdhvetrkovice.cz.
Těšíme se na spolupráci nejen s Vámi, ale hlavně s Vašimi dětmi.
Stanislav Fabík, velitel ZJ SDH Větřkovice
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
ÚSTNÍ HYGIENA

14. 3. 2014 se v ZŠ Větřkovice uskutečnila přednáška na téma dentální hygiena, aneb proč nemít zuby
do sta let. Přednáška byla zaměřena na příčiny a důsledky vzniku a působení zubního plaku, který
stojí za téměř veškerými problémy spojenými s dutinou ústní. Přednáška měla v prvé řadě objasnit
vztah, širokou veřejností tolik diskutované, genetiky jako hlavního činitele stojícího za kvalitou
orálního zdraví. Je totiž nutné si uvědomit, že stejně jako málo talentovaný sportovec může
dosáhnout elitních výsledků, může i člověk s horší genetickou predispozicí dojít ke zdravému a plně
sanovanému chrupu s absencí bolesti, finančního zatížení a strachu ze zubařského křesla. Z pohledu
zubního lékaře je poté jen smutným faktem vnímání názoru většiny naší populace, že ztráta všech
zubů a nástup celkové zubní protézy je přirozeným procesem. Názor, který je třeba vyvrátit a
dosáhnout tak výsledků ztotožnitelných se zeměmi jako Švýcarsko či Skandinávie, ve kterých dosahují
kazivosti nižší až o 90%. Protože cesta k ozubené čelisti a zdravému úsměvu je pouze, jako ve většině
případů, otázkou priorit a zájmu.
Prioritou snad každého člověka je jeho zdraví, a proto by měla být na prvním místě i starost o něj. V
tomto případě tedy kvalitní ústní hygiena, která jako jediná může dosáhnout změny a stojí za
zdravým úsměvem člověka. Člověka, který ulehčil své ekonomické situaci. Člověka, pro nějž nejsou
návštěvy zubní ordinace traumatickým zážitkem, a zároveň člověka, který zvyšuje svou psychickou i
sociální pohodu, protože je to naše zdraví, které nás reprezentuje. Právě v zubním lékařství, totiž více
než v kterémkoliv jiném medicínském oboru, koreluje role pacienta a jeho péče o své tělo
s konečným výsledkem. V tomto případě stojí za zdravými zuby jen správný výběr kartáčku, technika
a důslednost v péči o své zuby, což byly zároveň informace, které se účastníci této přednášky
dozvěděli.
David Pretsch, student pátého ročníku zubního lékařství v Olomouci
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI DUBNU OSLAVÍ
80 let paní Vladařová Marie
75 let paní Schindlerová Anna
75 let paní Šindlerová Božena

70 let pan Čurda Jiří
65 let paní Homolová Marie

BLAHOPŘEJEME
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HOMO ASTRONOMICUS NEBOLI HVĚZDÁŘ
Jsou astronomové podivíni trávící celé noci u dalekohledů, které nezajímá nic jiného než noční nebe?
Jak vlastně vypadá práce astronoma v době moderních technologií a co je jejím výsledkem? Chcete se
dozvědět, jak funguje život na největších observatořích světa? Není nic snazšího, než se zúčastnit
debaty s Markem Skarkou z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně, která
se uskuteční 9. května v 19 hodin v prostorách Základní školy ve Větřkovicích. Podstatná část
povídání bude věnována pobytu na špičkových světových observatořích v Chile a Jihoafrické
republice, které výše jmenovaný navštívil. V případě jasného počasí bude pro zájemce následovat
pozorování nočního nebe, kterému bude dominovat dorůstající Měsíc spolu s planetami Jupiter a
Mars.

KALENDÁŘ AKCÍ
DUBEN – KVĚTEN 2014


Neděle 6. 4. – 18:00 hod.
Zájezd na divadelní představení do Slezského divadla v Opavě – ČČK Větřkovice



Sobota 19. 4. – 21:00 hod.
Velikonoční taneční zábava – sál KD Větřkovice / Hraje „Duo Magion“ / SDH Větřkovice



Čtvrtek 1. 5. – 13:00 hod.
Májový výšlap k řece Moravici – ČČK Větřkovice (Bližší informace naleznete v průběhu měsíce
dubna na internetových stánkách obce.)



Pátek 9. 5. – 19:00 hod.
Homo astronomicus neboli hvězdář – přednáška / ZŠ a MŠ Větřkovice

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