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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
v úvodu dnešního zpravodaje chci vám všem, kteří jste začali s jarním úklidem kolem svých obydlí,
poděkovat za tuto vaši aktivitu. Chci se také zmínit o třídění odpadu. V blízké budoucnosti budeme ve
spolupráci s TS Vítkov přidávat další kontejnery na tříděný odpad. V minulém týdnu jsme prodali 2,23
tuny lisovaných PET lahví, za které dostaneme 5,- Kč/kg, což pokryje náklady na pytle a lisování. Také
vás chci požádat, pokud budete odevzdávat kovový odpad nebo papír do sběren, přineste kopie
vážních lístků na obecní úřad. Veškerý odpad se registruje také za obec a podle toho obec dostává
příspěvek od Ekonomu, případně Elektrovinu či Asekolu. Je ale na druhé straně smutné, že se objevují
malé černé skládky, které zřejmě vytvářejí občané jiných obcí, či snad ne? V době, kdy je každý
povinen hradit odpad, není problém jej nechat u popelnice či kontejneru. Není také potřeba házet do
kontejneru igelitku se sklem i PET lahvemi dohromady! Zbytečně potom připlácíme za třídění, přitom
kontejnery jsou od sebe pár metrů.
V měsíci květnu proběhne sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, proto žádám,
abyste se na tento sběr s předstihem připravili, přesný termín bude včas oznámen.
Je pro nás všechny jistě potěšující, že při návštěvách cizích občanů v naší obci slyšíme často
pochvalná slova za to, jak naše obec celkově vypadá. A je to jistě zásluha všech, nejen zastupitelů a
vedení obce.
V plném běhu jsou dvě investiční akce. Veřejné osvětlení je před dokončením, je provedena
kompletní kabeláž a výměna všech svítidel. V přípravě plochy na výstavbu sportoviště na bývalé pile
jsme asi v polovině. Obě akce jsou finančně náročné, na přípravu plochy budeme potřebovat na
zafinancování překlenovací úvěr ve výši 3,3 mil. Kč. Stále není rozhodnuto o zateplení KD, čekáme
netrpělivě na zprávu z Ministerstva životního prostředí, zda jsme uspěli, či ne. Proto také opatrnost
při hospodaření, chci, aby dluhů bylo co nejméně, abychom byli životaschopní po celý rok. Případné
další dotace a podpory se mohou realizovat pouze tehdy, když je finanční rezerva.
Je za námi období, kdy byla naše obec terčem nájezdů různých zlodějů. Ať už u vás doma či krádeže
na obecním majetku. Dá se předpokládat, že tento jev hned tak nevymizí, musíme být všichni
obezřetní a více si všímat pohybu neznámých osob v naší obci. Poslední akcí těchto ,,návštěv“ byly
poklopy na místní komunikaci směrem na Jelenice. Jeden takový poklop přijde na tři tisíce korun.
Závěrem bych ale rád přešel na veselejší téma. V jarních měsících bude jistě spousta akcí, na kterých
se budeme potkávat. A tak vám všem přeji klidné a pohodové prožití velikonočních svátků a do
dalších dnů jen příjemné a hezké zážitky.
Dušan Lederer, starosta obce
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VIII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚTŘKOVICE
Dne 12. 3. 2012 proběhlo VIII. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání zastupitelé
mimo jiné schválili:
 Rozpočet obce Větřkovice na rok 2012, který musí být dle zákona vyrovnaný. Obec bude v tomto
roce hospodařit s částkou 13.334.500,- Kč. V rámci schvalování rozpočtu obce byly schváleny
příspěvky na činnost organizacím a spolkům působícím v obci v celkové výši 103.000,- Kč.
Spolek / Organizace
Klub důchodců
„Junák” – skautský oddíl
Svaz chovatelů
TJ Dubina

Částka v Kč
5.000,15.000,3.000,40.000,-

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

25.000,5.000,5.000,5.000,-

Využití
- doprava na kulturní akce
- pronájem tábořiště
- poplatky za účast na výstavách
- 30.000,- Kč = doprava na zápasy
- 10.000,- Kč = žádost o dofinancování nákladů na činnost
žákovského družstva
- doprava na soutěže + nákup sportovního materiálu
- akce pro děti (sáňkiáda, drakiáda)
- příspěvek na pořádání zkoušek honičů
- akce pořádané organizací (čarodějnice, traktoriáda)



Žádost o dotaci z Nadace OKD na parkové úpravy a prostor pro maminky s dětmi na parcele č.
161/1 k.ú. Větřkovice u Vítkova v celkové výši 652 000,-Kč.



Projednání žádosti o překlenovací úvěr na akci „Příprava plochy pro výstavbu sportoviště“ do
max. výše 3.350.000,- Kč a sepsání smlouvy o poskytnutí úvěru.



Požadavky občanů a místních firem k zapracování do připravovaného nového Územního plánu
obce.



Starostovi obce projednat alespoň se třemi starosty obcí, kde jsou v provozu bioplynové stanice,
vliv těchto zařízení na život v jednotlivých obcích.

Plné znění usnesení z VIII. 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

ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO SLEZSKÁ DUBINA
Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA pořádá pro občany exkurzi na zemědělské
bioplynové stanice, která se uskuteční v pondělí 16. 4. 2012. Navštívíme 3 bioplynové stanice –
Zahnašovice, Dolní Němčí, Tištín. Z toho 2 jsou s technologií dodávanou firmou FARMTEC, a.s.
V Zahnašovicích si prohlédneme jiný typ technologie BPS. Velikost těchto BPS je od 526 kW do 1000
kW. V obci Tištín funguje BPS od roku 2009 a na teplo z této BPS jsou napojeny budovy zemědělského
družstva přes izolované teplovodní potrubí.
Zájemci se mohou přihlásit na družstvu u paní Emilie Schillerové, tel. 556 455 273.
Odjezd autobusu je v 7:00 hod. od Kulturního domu ve Větřkovicích. Zajistěte si místo v autobuse
včasným nahlášením.
Srdečně Vás zve představenstvo družstva

~2~

SITUACE KOLEM SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL VE VÍTKOVĚ
Dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o aktuálním dění v souvislosti s plánovanou
optimalizací středních škol ve Vítkově připravovanou úředníky Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje. Touto optimalizací by mělo dojít ke sloučení Střední školy Podhradí – Vítkov (dále SŠP)
s Gymnáziem Vítkov (GV) a k následnému přesunu SŠP do budovy GV.
Dne 22. 2. 2012 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města Vítkova, kde byl projednáván návrh
se 4 variantami koncepce školství města Vítkova. Základem všech variant byl návrh na sloučení obou
základních škol, které by bylo prvním krokem k možnému řešení budoucnosti středních škol. Po
dlouhém jednání a následném hlasování zastupitelstvo bohužel neodsouhlasilo ani jednu z
navržených koncepcí.
Proto skupina rodičů a občanů města Vítkova zahájila aktivní jednání se zastupiteli města.
Prostřednictvím Otevřeného dopisu adresovaného hejtmanovi, pracovníkům a zastupitelům
Krajského úřadu chtějí vyjádřit svůj nesouhlas se sloučením těchto středních škol. Předmětem dopisu
je rovněž návrh varianty, která by mohla eventuálním sloučením dvou základních škol umožnit
zachování SŠP a GV jako dvou samostatných subjektů s možností využití uvolněné budovy ZŠ na
Opavské ul. pro potřeby SŠP.
Na stránkách http://www.skolstvivitkov.estranky.cz/ naleznete úplné znění Otevřeného dopisu pro
kraj, včetně jeho příloh, a další související informace.
Žádáme rovněž Vaši obec, která je součástí našeho mikroregionu, aby iniciativně podpořila jednání
zastupitelů a občanů města Vítkova.
Bc. Petr Dobeš
Bc. Alena Ihnátová
Petra Kyzková

SPOLKY A ORGANIZACE
TAZI-TEAM VĚTŘKOVICE
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TJ DUBINA VĚTŘKOVICE
Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané,
po zralé úvaze a po vyslechnutí některých nepravdivých informací jsme se rozhodli Vás informovat
prostřednictvím místního zpravodaje o činnosti a výsledcích naší TJ Dubina (dále jen TJ). Jak jistě
mnozí víte, naše TJ vznikla v roce 1974, to je bezmála 40 let trvání. Za toto období se stala
nepřehlédnutelnou sportovní organizací v rámci okr. Opava. Obdržela několik okr. vyznamenání,
hlavně za činnost fotbalového oddílu a práci s mládeží. Fotbalový oddíl mužů prošel několika
úspěšnými obdobími a zároveň také sportovními pády. Po celou dobu bezmála 40 let pravidelně
startuje v okresních soutěžích IV. a III.třídy a v roce 2011 postoupil poprvé v historii do okresního
přeboru, což je nejvyšší soutěž v rámci okresu Opava. I když nám umístění po podzimní části soutěže
nedělá velkou radost, už jenom účast v soutěži s takovými mužstvy jako je například Vítkov či Budišov
nad Budišovkou při našich skromných podmínkách mluví samo za sebe a umožňuje nám jednak sbírat
zkušenosti a zároveň poznat jak sportoviště, tak sociální vybavenost daleko větších a vyspělejších
sportovních oddílů. Co se týká mládeže, tak máme pouze družstvo st. žáků a jsou dlouhodobě
účastníkem okr. přeboru, což je velice kvalitní soutěž, také nejvyšší v okrese, ale také zároveň velmi
finančně na cestování. Doposud se nám vždy podařilo tyto náklady pokrýt z naší činnosti a částečně
z dotace obec. úřadu (dále jen OÚ). Bohužel v poslední době bylo šířeno množství nepravdivých
informací o práci TJ a tím také vzniklo určité „jiskření“ mezi OÚ a TJ. Myslíme si, že by se obec měla
daleko více angažovat při činnosti TJ hlavně s mládeží, už jenom v rámci prevence trestní činnosti a
nebo drogové závislosti. Stále platí, že je daleko účelnější „požáru předcházet než požár hasit“.
Doposud jsme nikdy nepožadovali po rodičích žádný finanční příspěvek na žáka, ale s narůstajícími
náklady k tomu – ač neradi, budeme donuceni přistoupit. V některých oddílech toto praktikují již řadu
let.
Náš oddíl TJ Dubina má v posledních letech roční rozpočet zhruba 200 000 Kč, z toho nám OÚ v r.
2011 pokryl 30 000 Kč na dopravu a pronájem tělocvičny na Podhradí, kterou každoročně využíváme
k zimní přípravě. V letošním roce nám OÚ tento pronájem již nehradí, takže neseme pokrytí
pronájmu a zároveň dopravy ze svých zdrojů. Taktéž neseme plně pokrytí pronájmu a dopravy na
přátelské zápasy na umělé trávě v Kravařích – kde jsme v březnu odehráli tři zápasy. Až do roku 2011
jsme zajišťovali a plně financovali pravidelně sečení fotbalového hřiště, včetně dalšího servisu
(bránování, válcování, hnojení a dosévání). Další nemalé finanční prostředky investujeme do vybavení
obou mužstev, jak žáků tak mužů, tj. dresy, míče, platba rozhodčích, hostování hráčů a údržby areálu
Tj (energie, voda, nátěry, přístavby). Toto všechno se nám daří zafinancovat jenom díky pořádání
pravidelných akcí během roku – plesy, kácení máje a dětský den, mezinárodní turnaj v malé kopané,
turnaj starých gard a díky darům ochotných sponzorů. Bohužel s poklesem účastníků na jednotlivých
akcích rovněž klesá jejich finanční efekt. Dlouhodobě nejsme s to výše uvedené náklady financovat a
zároveň vychovávat dostatek vlastních hráčů do mužstva mužů. V současné době máme v družstvu
mužů 6 hostujících hráčů – pokud nebudou tito dál ochotni setrvat a dojíždět, družstvo mužů v létě
svou činnost ukončí. Věříme, že i Vám všem jde o setrvání tohoto družstva v soutěži a že i s Vaší
pomocí k tomu nedojde.
Za Vaši dosavadní ochotu a pomoc Vám srdečně děkujeme a věřím, že nám i nadále zachováte svou
přízeň.
Jaroslav Vlček, jednatel TJ DUBINA Větřkovice
V sobotu 24. 3. 2012 zahájili naši muži jarní část soutěže okr. přeboru v kopané na hřišti ve Velkých
Heralticích. Po velmi sympatickém výkonu jsme nakonec prohráli 2:0, když poločas skončil 0:0.
Naše mužstvo podalo velmi snaživý a bojovný výkon, za který se nemuselo stydět, ale opět se
projevila největší slabost z podzimní části – a to střelba na bránu.
První poločas byl poměrně vyrovnaný a favorizovaní domácí se dostali do větších šancí až koncem
prvního poločasu. Druhý poločas jsme začali velmi dobře a dvacet minut jsme byli více než
vyrovnaným soupeřem. V té době jsme měli také největší šanci, kdy tečovaná střela skončila na tyči
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soupeřovy brány. Bohužel prakticky z protiútoku jsme inkasovali první gól. Soupeř nakonec přidal
ještě druhou branku a utkání dospělo do klidného konce.
Pochvalu zaslouží celé mužstvo za bojovnost a také diváci, kteří s námi na toto utkání cestovali.
Z celého mužstva vyčníval svým výkonem Aleš Vavroš, který také nastřelil již výše zmiňovanou tyč
soupeřovy brány.
Sestava mužstva: Petr Kukol – Dušek Radek, Dvořák Josef, Vašátko Pavel, Ferenc Radim – Pavlíček
Petr (70´ Kostera Jakub), Vavroš Aleš, Melecký Marek, Lichovník Roman – Vlček Přemysl, Kahaja
Daniel (80´ Černoch Pavel)
Trenér: Dubný Pavel
Jaroslav Vlček, jednatel TJ DUBINA Větřkovice
DOMÁCÍ ZÁPASY DRUŽSTVA MUŽŮ (OP) V MĚSÍCI DUBNU:

Den

Datum

Utkání

Začátek

Neděle
Neděle
Neděle

1. 4. 2012
8. 4. 2012
22. 4. 2012

Větřkovice – Služovice
Větřkovice – Dolní Benešov „B“
Větřkovice – Malé Hoštice

15:30
15:30
16:00

DOMÁCÍ ZÁPASY DRUŽSTVA ŽÁKŮ (OP) V MĚSÍCI DUBNU:

Den

Datum

Utkání

Začátek

Neděle
Neděle

15. 4. 2012
22. 4. 2012

Větřkovice – Kobeřice
Větřkovice – Bolatice

13:00
14:00

Na všechna domácí utkání našich družstev vás srdečně zvou členové TJ Dubina. Přijďte fandit našim
družstvům a strávit příjemné nedělní sportovní odpoledne.
Pavel Černoch, TJ Dubina Větřkovice
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI DUBNU OSLAVÍ
75 let paní Špirutová Marta

75 let pan Hopp Jan

60 let pan Smutný Leoš
BLAHOPŘEJEME

KALENDÁŘ AKCÍ
DUBEN – KVĚTEN 2012


Neděle 6. 4. – 21:00 hod.
Velikonoční taneční zábava – KD Větřkovice. Hraje „Duo Magion“, vstupné 50,- Kč.
 Sobota 28. 4. – 17:00 hod.
Slet čarodějnic – prostranství za domem Pavla Klapetka
 Pátek 11.5. – 20:00 hod. – ZŠ Větřkovice
„Místo, kde končí čas a prostor” Přednáška a beseda na téma vzniku vesmíru, černých děr a
možnosti cestování na velké vzdálenosti. Po skončení přednášky bude následovat pozorování
noční oblohy pomocí astronomického dalekohledu.
Mentoren této přednášky je opět Mgr. Marek Skarka.
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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 2012
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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