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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
Vážení spoluobčané,
od 7. 2. 2011 budou spuštěny nové internetové stránky obce Větřkovice. WWW stránky obecních
úřadů musí splňovat řadu zákonů, jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace. Současně máme za povinnost
provozovat tzv. elektronickou úřední desku a e-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji
komunikovat s úřadem.
WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme
v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem
stanovených podmínek.
Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtinou většinu občanů místem, kde může každý
získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem či pro život v obci. Aby se tak stalo,
žádáme všechny podnikatelské subjekty, spolky a organizace v obci o spolupráci a zároveň nabízíme
prezentaci jejich činnosti na nových internetových stránkách obce (kontaktní údaje, internetové
odkazy a další podklady zasílejte na e-mailovou adresu obce – ou.vetrkovice@telecom.cz).
Miroslav Černoch, místostarosta obce
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
V sobotu 8. ledna 2011 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Bylo vytvořeno 6 skupinek s dětmi,
které dostaly kasičku, košík s cukrem, kalendáře a posvěcené křídy. Dětí přišlo tolik, že místo třech
králů ve skupinkách byli i čtyři. Jako vedoucí skupinek se zapojili Marie Michlíčková, Lenka Hluchá,
Lucie Dubová, Veronika Šrámková, Anna Šamárková a Ing. Miroslav Krajíček.
Rozpečetění pokladniček proběhlo 10. ledna na obecním úřadě. Vybralo se 34.453,- Kč, tedy o 3.000,Kč víc než loni. Celá částka byla v ten den odeslána na Charitu Odry.
Všem dárcům a koledníkům moc děkuji, že se zúčastnili této sbírky. Musím také poděkovat za děti,
které dostaly sladkosti. Bylo toho tolik, že je nemohly ani unést, proto všem velké díky.
Lucie Dubová, asistentka Tříkrálové sbírky pro Větřkovice
ODPADY V ROCE 2010
V roce 2010 jsme společně vytvořili 202,355 tuny odpadu (to jsou popelnice, sklo, nebezpečný odpad,
velkoobjemový odpad). Je to zhruba o 4 tuny více než v roce předcházejícím.
Jak to vypadalo v jednotlivých čtvrtletích?
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I.čtvrtletí :
Popelnice
Sklo

43,660 t
2,936 t

II.čtvrtletí :
Popelnice
Sklo

48,090 t
2,728 t

III.čtvrtletí:
Popelnice
Sklo
Velkoobjemový odpad

44,831 t
3,402 t
2,890 t

IV.čtvrtletí :
Popelnice
Sklo
Nebezpečný odpad

49,302 t
2,256 t
2,260 t

A kolik nás to všechno stálo? Za rok 2010 jsme zaplatili za odpad 491.266,- Kč. To znamená 270 kg
odpadu na občana a celkový náklad 655,- Kč na rok a občana. Příspěvek obce činil 205,- Kč na občana,
což je asi 31,3 % celkových nákladů.
V roce 2011 zůstává poplatek za svoz odpadů na stejné výši, činí 450,- Kč a je splatný do 30. dubna.
Snad bych jen upozornil podnikatele v naší obci na povinnost mít uzavřenou smlouvu s příslušnou
organizací o likvidaci odpadu.
Využívejte také možnosti odevzdávat elektrospotřebiče na sběrné místo pod KD.
Dušan Lederer, starosta obce
HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH V ROCE 2010
V roce 2010 se vytěžilo 1809 m3 dříví, což se takřka shoduje s plánovaným odhadem, jelikož 200 m3
bylo zpracováno v zákonem určených porostech do 40 let. Ostatní těžba se týkala výhradně
kůrovcem ohroženého a polomového dříví.
Za úspěch by bylo možno považovat zalesnění 35 tis. ks sazenic, což je nejvíc za posledních 10 let.
Obdobné množství se bude zalesňovat i v roce 2011.
Celkové náklady na lesní provoz činily 1.155.972,- Kč (těžba, přibližování, sadební materiál, úklid
klestu, nátěry proti okusu, vyžínání, zalesňování, prořezávky, výřezy…).
Za dotace ze zalesňování a z prodeje dříví jsme utržili 1.934.322,- Kč.
Čistý zisk za rok 2010 tak činil 778.350,- Kč (mimo odměn lesního a odborného lesního hospodáře).
Zdeněk Svoboda, lesník
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRÁCE V LESE A VÝKUP DŘEVA
V měsíci lednu proběhlo na OÚ výběrové řízení na vykonávání prací v obecních lesích. Do konkursu se
přihlásilo celkem pět zájemců. Vítězem výběrového řízení se stal pan Pavel Buchwald.
Zároveň s tímto výběrovým řízením proběhlo i výběrové řízení na výkup dřeva. Do konkursu se
přihlásily tři firmy a zvítězila nabídka pana ing. Bendíka, TORAFOREST, s.r.o.
Dušan Lederer, starosta obce
NOVÉ SMLOUVY KE ZŘÍZENÍ HROBOVÉHO MÍSTA
Dovolujeme si vás upozornit, že na jaře budou vyzváni nájemníci hrobových míst k podpisu nových
smluv, které budou opět na min. dobu 10 let. Pokud je někdo, kdo chce hrobové místo opustit, je
povinen to neprodleně ohlásit na obecním úřadě a po ukončení nájmu musí odstranit hrobové
zařízení. Zároveň je povinností všech uživatelů nahlásit na obecním úřadě každou změnu týkající se
opravy rámu nebo náhrobku.
Dušan Lederer, starosta obce

III. veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 7.3. 2011 v 18 hod.
Hlavním bodem programu bude schválení rozpočtu obce na rok 2011.
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CO VÁS ZAJÍMÁ…

DIGITALIZACE TV VYSÍLÁNÍ
Dle dostupných zdrojů bude od prosince letošního roku území naší obce již zcela bez pokrytí
analogovým televizním signálem. To znamená, že od tohoto data budeme moci sledovat pozemní
nezpoplatněné televizní vysílání pouze na bázi digitálního televizního vysílání. V následujících řádcích
vám proto chceme již s předstihem podat několik základních informací k tomuto druhu TV vysílání a
přehledy vypínání analogového vysílání a zapínání digitálního TV vysílání.
Zemské TV vysílání „DVB-T“
DVB-T – zemské digitální televizní vysílání, je šířeno pozemními vysílači. Digitální vysílání se přenáší
stejně jako analogové ve formě elektromagnetického rádiového signálu. Tento signál se přijímá
vhodnou anténou a data, která jsou v signálu obsažena, se zpracovávají a mění na obraz, zvuk a
doprovodné informace (EPG) ve vstupní jednotce televizního přijímače v digitálním tuneru.
Představuje nejlevnější způsob, jak se dostat k digitální televizi. Jde také o jediný nezpoplatněný
příjem televize. V České republice využívá zemský příjem televize zatím největší počet těch
domácností, které jsou v dosahu digitálního signálu.
Co je pro příjem DVB-T vysílání potřeba?
Set-top-box
Set-top-box převádí digitální signál z antény na analogový a ten poté zobrazuje televizor na
obrazovce. Ceny set-top-boxů jsou velmi příznivé, kvalitní kusy se dají pořídit již kolem tisíce korun.
Televizor s DVB-T tunerem
Nejnákladnější varianta pro vybavení domácnosti novým digitálním přijímačem. Nevýhodou je
mnohonásobně vyšší cena než set-top-box, ale naopak výhodou je, že k přijímači divák nemusí
připojovat žádné další zařízení pro příjem televizního signálu (žádný další ovladač).
Úprava osobního počítače či notebooku
V nabídce mnoha prodejců jsou speciální karty nebo USB moduly, jejichž cena se pohybuje zhruba od
jednoho tisíce korun. V tomto případě je však potřeba počítat s tím, že při použití malé pokojové
antény, která je většinou součástí balení, bude větší problém zachytit potřebnou intenzitu signálu.
Počítačové digitální tunery je proto vhodné používat zejména v místech s vynikajícím pokrytím.
Anténa, svody, rozvody, spoje
Digitální signál je mnohem náročnější na kvalitu celé přijímací soustavy a každý nedostatek, například
v anténních rozvodech, je znatelný. Mnohdy několik desítek let staré anténní rozvody jsou často
zkorodované nebo částečně přerušené. Při přechodu na zemské digitální vysílání je tedy vhodné
anténní systém od střechy až po televizor prověřit, nejlépe odbornou anténářskou firmou.
Pokojová anténa je pro potřeby digitálního vysílání vhodná pouze v místech s vynikající úrovní
digitálního signálu.
Nejproblematičtější skupinou anténních systémů jsou tzv. společné televizní antény (STA). Ty je
potřeba při přechodu na zemské digitální vysílání speciálně upravit a zkontrolovat celkovou kvalitu
rozvodů do jednotlivých bytových jednotek. Úpravu by měl zajistit vlastník nemovitosti nebo správce
objektu u specializované firmy.
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Tabulka VYPÍNÁNÍ zemského analogového vysílání
Nejzazší termín
30. 4. 2011
30. 4. 2011
31. 10. 2011
31. 10. 2011
30. 11. 2011
30. 11. 2011
30. 11. 2011

TV program
ČT 1
Prima
Nova
ČT1
Nova
ČT 1, Nova
Nova

Číslo
kanálu

Vysílač/Místo
Frýdek-Místek (Lysá hora)
Ostrava-Hošťálkovice
Jeseník-Praděd
Jeseník-Praděd
Frýdek-Místek (Lysá hora)
Ostrava-Hošťálkovice
Valašské Meziříčí-Radhošť

37
48
53
50
52
31, 1 (42)
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Tabulka ZAPÍNÁNÍ zemského digitálního vysílání (DVB-T)
MUX1

MUX2

Lokalita Místo

termín

Jeseník

30. 9. 2010 36 100kW 31.10.2011 53 100kW 31.10.2011 51 100kW

Praděd

k

W/kW termín

MUX3
k

W/kW termín

k

W/kW

Ostrava Hošťálkovice 30.10.2009 54 100kW 30. 4. 2011 37 100kW 30. 4. 2011 48 100kW
Frýdek

Lysá hora

Valašské
Meziříčí Radhošť

30. 6. 2010 54 25kW

30. 4 .2011 37 25kW

30.11.2010 54 100W

Legenda:
MUX1: veřejnoprávní multiplex ČT1, ČT2, ČT4, ČT24 a stanice veřejnoprávního rozhlasu
MUX2: komerční multiplex NOVA, NOVA Cinema, PRIMA, PRIMA Cool, TV BARRANDOV
MUX3: komerční multiplex PUBLIC TV, rádio PROGLAS
termín = termín zapnutí DVB-T / k = kanál / W/kW = výkon (watt, kilowatt),
Zdroje informací: www.digitalne.tv / www.digizone.cz
Miroslav Černoch, místostarosta obce
ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
TJ DUBINA VĚTŘKOVICE

TJ Dubina VĚTŘKOVICE
si Vás dovoluje pozvat

XIV. SPORTOVNÍ PLES
Který se koná 19. února 2011 v kulturním domě ve Větřkovicích.
Začátek ve 20 hodin. SLOSOVATELNÉ VSTUPNÉ: 80,- Kč

BOHATÁ TOMBOLA
K tanci a poslechu hraje skupina LORD z Ostravy
Na úvod plesu vystoupí mažoretky a žáci TJ Dubina
Srdečně Vás zvou pořadatelé
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCÍ ÚNORU OSLAVÍ
65 let paní Bittalová Cecílie
65 let pan Černoch Jaroslav
75 let paní Dubová Marie
75 let pan Zopp Osvald
75 let pan Gintar Václav
85 let paní Zeisbergerová Anežka

KALENDÁŘ AKCÍ
ÚNOR 2011


Sobota 5. 2. – 20:00 hod.
Zemědělský ples (Březovská zemědělská, a.s. – místenkový)



Neděle 13. 2. – 13:00 hod.
Dětský maškarní ples (ZŠ a MŠ Větřkovice)



Sobota 19. 2. – 20:00 hod.
Sportovní ples (TJ Dubina Větřkovice)



Sáňkyáda – termín bude upřesněn dle sněhových podmínek.

BŘEZEN 2011


Sobota

5. 3. Konec masopustu & Pochování basy

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:
Měsíc vydání:
Kontakt pro příjem příspěvků:
Příjem inzerce:

Větřkovský zpravodaj
Obecní úřad Větřkovice, Větřkovice 197, 747 43
Měsíčník
Únor 2011
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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