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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

POZVÁNKA
na III. zasedání Zastupitelstva obce Větřkovice
Na základě § 103 odst. 5 zákona o obcích svolávám III. zasedání Zastupitelstva obce Větřkovice, které
se uskuteční v pondělí 7. března 2011 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 31.12.2010
Rozpočet obce Větřkovice na rok 2011
Nový územní plán obce
Dotace – žádosti na rok 2011
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích a VHP
Zpráva o hospodaření v obecních lesích
Zpráva o činnosti obecního úřadu za poslední období
Diskuze
Usnesení
Závěr
Dušan Lederer, starosta obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
pomalu se nám rozbíhá rok 2011 a snažíme se reagovat na nové skutečnosti v našem životě.
V letošním roce, který je jedním z těch, kdy bude možné ještě žádat o dotace z evropských fondů pro
kategorii obcí naší velikosti, se pokusíme o nové dotace pro rozvoj naší obce. Je to především žádost
z Regionálního operačního programu na dokončení rekonstrukce KD. Výsledek našeho snažení bude
znám v červnu. Zároveň jsme požádali z fondů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) o dotaci na
výměnu prvků zahrady MŠ a její nové ozelenění. Druhá žádost na MMR je směrována na odvodnění
a opravu omítek na kapličce na Novém Vrbně. S výsledky těchto žádostí budeme seznámeni do 3
měsíců.
V letošním roce budou také pokračovat Komplexní pozemkové úpravy ( KPÚ ). Do konce května
dostanou vlastníci dotčených pozemků takzvané nárokové listy. V tomto období by se měla sejít také
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příslušná komise k návrhu a projednání úprav, které se připravují. Všichni vlastníci budou včas
s návrhy seznámeni. KPÚ se týkají plochy 1 081 ha v našem katastrálním území.
Dalším velkým úkolem bude v letošním roce příprava nového územního plánu obce na příští období.
Již v těchto dnech můžete podávat návrhy a připomínky k případným změnám územního plánu ( ÚP ).
Nový územní plán bude již zahrnovat schválené pozemkové úpravy, dále bude mít také návaznost na
krajský územní plán a budou do něj zahrnuty všechny nové zákony a vyhlášky, s územním plánem
související. V platnost by měl přijít koncem příštího roku.
Třetím úkolem pro tento rok je příprava a zhotovení nového lesního hospodářského plánu na období
2013 – 2023. V dohledné době bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele tohoto důležitého
dokumentu.
V pondělí 7.března proběhne III. zasedání zastupitelstva obce. Hlavním bodem programu bude
schválení rozpočtu obce na rok 2011. Rozpočet musí být ze zákona vyrovnaný. Dalším bodem
jednání zastupitelů jsou nové Obecně závazné vyhlášky, se kterými budete seznámeni na webových
stránkách obce a můžete si je pročíst také na obecním úřadě. Vyhlášky bylo nutné upravit tak, aby
odpovídaly současným zákonům. Jedná se vyhlášky o poplatcích, o výherních hracích přístrojích,
o veřejném pořádku.
Před pár dny skončila také plesová sezona. Všechny plesy měly určitě slušnou úroveň a také
návštěvnost byla jistě ke spokojenosti pořadatelů. Chtěl bych se jen krátce zastavit k pořádku při
těchto akcích. Problémově vypadaly dámské toalety. Zde je podmínkou včasné vyvezení jímky, ale
chtěl bych také upozornit , že odpady neslouží k likvidaci vložek, mikrotenových sáčků a podobnému
odpadu. Každá toaleta je vybavena odpadkovým košem ! Je s podivem, že dámské toalety jsou po
každé akci v daleko horším stavu než pánské. Ucpané potrubí stojí nemalé finanční prostředky,
zkusme se nad tímto problémem společně zamyslet. Také bych chtěl poděkovat těm pořadatelům,
kteří předávají sál po akci v pořádku a ve slušném stavu. Za nájem, který se platí za akci, nemůže
nikdo chtít, aby se po akci uklízelo celý den.
S blížícím se jarem přeji vám všem pevné zdraví a pohodu nejen ve vašich rodinách a těším se na
další společné akce v naší obci !
Dušan Lederer, starosta obce

ZŠ A MŠ VĚTŘKOVICE
BESEDA O PRVNÍ POMOCI (1.2.2011)
Hned po pololetním vysvědčení, 1. února, nás ve škole navštívila zdravotní sestra - paní Jarmila
Skarková. Přinesla s sebou různé obvazy, obinadla, škrtidla, šátky a cvičnou figurínu. Ta byla pro nás
nejzajímavější, naučili jsme se masáž srdce, dýchání z úst do úst. Ve dvojicích jsme si mohli vyzkoušet
zastavení krvácení, fixaci zlomeniny, použití škrtidla – to může být pouze na oblečení a maximálně
jednu hodinu. Naučili jsme se dát člověka do stabilizované polohy. Paní Skarková nám řekla, jak
postupovat při záchraně člověka v hořícím autě, pochválila nás za znalosti telefonních čísel (150, 155,
158, 112), vyprávěla nám vše z její bohaté praxe. Beseda se nám líbila a těšíme se na další setkání.
Žáci 4. Ročníku
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU (2.2.2011)
Budoucí prvňáčci při svém zápisu do 1. ročníku vstoupili do pohádky Jak šlo vejce na vandr. Základní
školou i jednotlivými úkoly je provedli zvířecí hrdinové z této veselé pohádky – slepička, kohout, husa,
kočka, pejsek, koza a ježek. Všechny děti byly moc šikovné a budeme se těšit, až rozšíří řady našich
školáků. Rodiče si také mohli prohlédnout všechny prostory určené pro školní i mimoškolní činnosti
dětí.
Mgr. Dáša Bejdáková, ředitelka školy

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES (13.2.2011)
Nedělní odpoledne 13. února patřilo nám, žákům a dětem nejen z Větřkovic. Zaměstnanci ZŠ a MŠ,
OÚ Větřkovice, naši rodiče a další sponzoři pro nás připravili „Dětský maškarní ples“. Nemohli jsme se
dočkat, každý z nás přemýšlel, jakou maskou by nejvíce zaujal. A tak se mezi námi sešli vojáci, vodníci,
berušky, princezny, indiáni, andělé, kašpárci, pejsci, kočičky a také postavičky z oblíbených dětských
knih a seriálů.
Předtančení mažoretek uvedlo hlavní program, který pro nás připravila skupina MMS, byl vskutku
bohatý. Zahráli jsme si různé hry, fotbal, vyráběli jsme papírové čepičky od Večerníčka, dostali jsme
se s písničkou a tancem do mnoha zemí světa.
Nechyběla bohatá tombola, pochutnali jsme si na výborných sladkostech - věnečky a koláče, které
pro nás upekly maminky. Děvčata měla o jedno překvapení navíc, mohla se nechat nalíčit
profesionální vizážistkou z Hradce nad Moravicí.
Děkujeme všem sponzorům, rodičům, zastupitelům a zaměstnancům školy za vydařený dětský ples.
Kolektiv dětí a žáků
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SPOLKY A ORGANIZACE
SDH VĚTŘKOVICE

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCÍ BŘEZNU OSLAVÍ
60 let paní Grodová Ludmila
60 let pan Lederer Dušan
65 let pan Urbánek František

70 let pan Schindler Walter
85 let pan Mička Hubert

KALENDÁŘ AKCÍ
BŘEZEN 2011


Sobota 5. 3. 2011
Konec masopustu a Pochování basy (Průvod masek s voděním medvěda začíná v 9:00 – večerní
taneční zábava s pochováním basy začíná v 19:00 – hraje kapela RELAX)
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 2011
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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