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Vážení spoluobčané,
tak jsme se dočkali toho tolik očekávaného jara a čeká nás opět spousta práce nejen v obci, ale jistě
také u Vás doma. Konečně přeje počasí a snad se bude zlepšovat, po té dlouhé zimě, i nálada nás
všech. Věřím, že s jarem přijdou také lepší vztahy mezi námi, vztahy rodinné a také mezilidské. Jen
těžko lze pochopit chování některých našich občanů. Ať už se jedná o obtěžování občanů dvěma
známými bratry před prodejnou potravin svým chováním a močením kolem prodejny, či jednání
občana v otázce porušování volného pobíhání psů a chování k vlastní matce, které musí řešit Policie
ČR po jejím návratu z nemocnice. Jsme a žijeme ve svobodné společnosti, ale to neznamená, že
nebudeme respektovat také práva ostatních! Bohužel naše společnost je dnes v takové pozici, že ve
výhodě jsou ti, kteří zákony a vyhlášky porušují. Docela mě mrzí, že tito naši občané nám dělají
takovou reklamu.
V minulých dnech jsme podali dvě žádosti o dotaci. První je žádost podaná na MMR, ve které žádáme
o dotaci na zahájení části realizace na ploše za pilou. Tuto dotaci jsme bohužel nezískali. Spolu s obcí
Březová také žádáme v rámci dotace pro mikroregiony o 250 000 Kč na úpravu plochy před vstupem
na OÚ a propojovací cestu mezi parkovištěm za hřbitovem a smuteční síní. Obec se také aktivně
zapojila do akce pro správné směrování evropských peněz pro náš venkov v příštím plánovacím
období. Musíme naše politiky tlačit k větší aktivitě při vyjednávání s Evropskou komisí, přece venkov
nelze odpojit od dalších dotací pro příští léta! Došlo také k malé změně na internetových stránkách
obce, můžete si zprávy nechat přehrát a případně také zvětšit písmo. Budou také doplněny informace
o počasí v naší obci.
Před 50 lety vznikl soubor fotografií domů v naší obci. Chceme během léta tyto domy nafotit opět.
Představa je taková, že bychom od Vás, majitelů domů, získali také malý rodokmen těchto domů.
Vznikl by ojedinělý dokument, který by zachytil jednotlivé domy v obci s fotem dříve a nyní a také
s jeho historií, kdo v něm bydlel. Proto Vás chci s předstihem požádat o hrubou přípravu a informace
o vašem domě.
Další informací je ta, že v neděli 20. října proběhne setkání sběratelů hlavolamů a jiných kuriozit.
Máte-li doma sbírku, se kterou byste se chtěli pochlubit ostatním, zastavte se za starostou obce,
domluvíme s předstihem podrobnosti.
Ve čtvrtek 9. května navštíví naši obec delegace zástupců obcí z Polska. Přijedou se podívat na
úspěšné projekty dotované z EU, MAS Opavsko a MMR či z kraje. Stráví u nás asi půl dne a věřím, že
se jim bude u nás líbit.
Co nás čeká v příštích dnech a týdnech? Jde především o dokončení rekonstrukce kulturního domu,
které se pomalu blíží k závěru. Po úspěšném dokončení proběhne v sále KD akademie dětí základní a
mateřské školy, které připravují program. Akce se uskuteční v neděli 9. června odpoledne. Děti naší
školy navštíví 31. května kamarády v družebních Turčianských Kľačanoch. V pátek 7. června bude
v sále vystupovat známá Travesti skupina Divoké kočky. V sobotu 8. června proběhne noční hasičská
soutěž, Memoriál Josefa Šmída.
V druhé polovině června bude sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. S termínem budete
včas seznámeni. V závěru chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na jarním
úklidu obce. Přeji Vám všem do dalších dnů hodně pohody a užijme si společně sluníčka, na které
jsme tak netrpělivě čekali!
Dušan Lederer, starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ NA POPLATKY!!
Občané, kteří dosud neuhradili poplatky za odpad (termín 30. 4.) a za psa (30. 3.), mohou tak
neprodleně učinit na obecním úřadě. V opačném případě se vystavují nebezpečí sankce dle příslušné
OZV.
Miroslav Černoch, místostarosta obce
ENERGIE - JDE TO I JINAK
Také byste rádi odebírali plyn i elektřinu od nejlevnějšího dodavatele na trhu a bez jakýchkoli úvazků?
Pokud chcete platit vždy nejnižší možné ceny za energie, rád Vás uvidím na Obecním úřadě ve
Větřkovicích – v pondělí 13. 5. 2013 od 15 do 17 hod. v zasedací místnosti. Z Vašeho vyúčtování
nynějšího dodavatele plynu či elektřiny Vám na místě zdarma vypočítám roční úsporu a seznámím s
tím, jak lze stále odebírat nejlevnější energie.
Miroslav Štol, poradce v oblasti energií – Fulnek

POŽÁRNÍ (A JINÁ) PREVENCE
Byl pozdní večer, první máj…
…slova Karla Hynka Máchy vystihují atmosféru měsíce května lépe než cokoli jiného. A květen je také
zcela po právu nazýván měsícem lásky. Rád bych touto cestou popřál všem spoluobčanům příjemné
prožití snad nejkrásnějšího období roku!

Pavel Kubesa, preventista obce
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KDU-ČSL
NÁVŠTĚVA PŘEDSEDY KDU-ČSL
V neděli 10. března zavítal do naší vesnice předseda KDU-ČSL MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. Účastnil
se jako host na výroční členské schůzi místní organizace. Úvodem předal čtyřem novým členům
místní organizace členské průkazy. V diskuzi nám načrtnul svůj pohled na aktuální politické dění a
popsal hospodaření KDU-ČSL. Rozebral volby v minulém roce, poděkoval všem, kteří pracovali na
kampani pro naši prezidentskou kandidátku MUDr. Roithovou nebo jí dali svůj hlas. Ona sama vložila
do kampaně jen své vlastní prostředky. Sbírání podpisů pro její kandidaturu probíhalo na podkladě
angažovaných neplacených dobrovolníků, jen ve Větřkovicích podepsalo 120 lidí. K dispozici byly
barevné fotografie z akce „Skákací hrad“ na její podporu. Pochválil nás za výsledky v senátních a
krajských volbách. Rozpovídal se o volebním programu a přípravě na volby v roce 2014. Své
vystoupení prokládal vtipy a humornými postřehy z Poslanecké sněmovny a svého života. Svou
návštěvou nás potěšili hosté z Větřkovic a z Březové, mezi nimiž nechyběl ani pan starosta Pavel
Schneider, který přítomné přeléčil výbornou hruškovicí. Setkání bylo ukončeno obědem s domácím
gulášem. Fotografie a další informace najdete na www.evyveska.cz/vetrkovice/vyveska/165/.
Předseda byl ve Větřkovicích již podruhé během 2 let. Všichni, kdo se setkání s ním účastnili, mohou
potvrdit, že pan Bělobrádek je osobností. Pod jeho vedením vzrůstající preference naší strany nejsou
náhodné.
Ing. Zlatomíra Krajíčková
FARNOST VĚTŘKOVICE
Přijměte pozvání na Noc kostelů. V uvedený den se
připojíme k celonárodní akci. Jde o aktivitu, kterou
podporuje Česká biskupská konference i Ekumenická
rada církví a nad kterou přebírají záštitu český premiér,
primátoři měst i hejtmani krajů. V České republice se
poprvé konala v roce 2009. Účastníci Noci kostelů mají
možnost seznámit se s historií kostela, vyslechnout
kulturní či hudební program, nechat se oslovit Božím
slovem nebo jen přijít ztišit se do sakrálního prostoru. Jedná se o pozvání všech lidí dobré vůle ke
společnému setkání.
Při posledním ročníku bylo účastníků na 300 000 v téměř 1000 kostelů, a to i přes nepřízeň počasí.
Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů
a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nemusí jít však jen o setkání s krásou
architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně lze také vnímat to, co už po dva tisíce let do
kostelů přivádí věřící. Nápad pozvat do kostelů úplně každého v nezvyklou dobu večer se zrodil v roce
2005 v Rakousku. Od té doby se rozšířil po celé Evropě.
KDY:
KDE:
V KOLIK:

24. 5. 2013 (pátek)
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE VĚTŘKOVICÍCH
18.00 – 20.30

PROGRAM:
18.00 - 18.05 Přivítání
18.05 - 18.35 Okénko do historie (prohlídka fotodokumentace křížů a božích muk ve Větřkovicích,
historie kostela a farnosti)
18.35 - 19.00 Hudební vystoupení (Hudbou k novým přátelstvím)
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19.00 - 19.05 Zvony kostela
19.05 - 19.25 Hra na kytaru a zpěv (v podání Veroniky Šrámkové)
19.25 - 19.45 Okénko do historie (prohlídka fotodokumentace křížů a božích muk ve Větřkovicích,
historie kostela a farnosti)
19.45 - 20.00 Hudební vystoupení (Hudbou k novým přátelstvím)
20.00 - 20.15 Chvíle slova a zamýšlení (5 jazyků lásky)
20.15 - 20.30 Malé závěrečné ztišení, (hudba, tichá modlitba, svíčky)
Ing. Zlatomíra Krajíčková

ROK NA VSI – POHLED DO ŽIVOTA NAŠÍ VESNICE POLOVINY MINULÉHO STOLETÍ
Květen, máj, nejkrásnější měsíc v roce. Vážou se k tomuto měsíci mnohé tradice, které slavíme
dodnes. Pod třešní sice nikdo nikoho nelíbal, ale máje se stavějí už odnepaměti. Už tehdy stál ve
vesnici vysoký kmen jehličnatého stromu, zbavený větví, jen nahoře zakončený špičkou ozdobenou
pentlemi a věncem. S tím rozdílem, že májka nebyla jen jedna, ale byla třeba u každého domu, kde
bydlela děvčata. Chlapci jim je přes noc stavěli na zahradách nebo i v komínech! A tam, kde máme
dnes ve vesnici základní školu, tam stávávala májka hlavní, u které se na konci května shromáždila
celá vesnice a za bujarého veselí v doprovodu hudby a masek ji lesníci slavnostně zbourali. Průvod
vedený královnou máje a děvčaty s pentlemi pak pokračoval do sálu, kde probíhala dlouho do noci
zábava. Dalším kulturním vyžitím ve vesnici byly bezesporu májové pobožnosti v kostele, na kterých
se scházeli téměř všichni. Po skončení modliteb se pak před kostelem utvořily skupinky a dlouho pak
spolu lidé klábosili. Ani v květnu ale statkáři neměli času na rozdávání. Léto už klepalo na dveře a bylo
ještě třeba okopat a sjednotit do řádků řepu, zbavit záhonky plevele a vysít nové plodiny, jako
okurku, kedlubnu, salát nebo květák. Děti měly také veledůležitý úkol, zbavit naklíčené brambory
jedovatých klíčků. Byla to práce důležitá, kdyby hospodářská zvířata klíčky strávila, byl by to pěkný
malér. Co bylo také úkolem mladších dětí, trhat byliny. Třeba kopřivy (smíchané s obilím a
rozmočeným pečivem tvořily stravu pro housata nebo kuřata), krvavník pro krůty nebo jiné kvetoucí
a hlavně voňavé kytičky, kterých bylo všude na loukách plno. Poslední dny května už bývaly krásně
prosluněné. Poprvé se posekla tráva a začala se sušit. Při obzvláště teplém květnu bylo dokonce
možné najít na stromech i první sladké třešně, tak zvané májovky.
Kateřina Kubesová

SPOLKY A ORGANIZACE

ČESKÝ SVAZ ČERVENÉHO KŘÍŽE
ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ČČK pořádá ve spolupráci s obecním úřadem ve čtvrtek 23. května zájezd do Slezského divadla v
Opavě na komedii „Sekretářky z Ostrožné“. Vstupenky je možno zakoupit u p. Panáčkové Dany (tel.
605225056, e-mail: panackova.dana@seznam.cz).
Cena vstupenky je 220,- Kč. Členové ČČK mají příspěvek na vstupenku ve výši 50,-Kč.
Odjezd autobusu na divadelní představení je v 18.00 hodin od kulturního domu.
Mgr. Dana Panáčková, členka ČČK
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TJ DUBINA VĚTŘKOVICE
DOMÁCÍ ZÁPASY DRUŽSTVA MUŽŮ (OS III. TŘ. SK B.) V MĚSÍCI KVĚTNU:

Den

Datum

Utkání

Začátek

Neděle
Neděle

5. 5. 2013
19. 5. 2013

Větřkovice – Skřípov
Větřkovice – Hlavnice

16:30
17:30

DOMÁCÍ ZÁPASY DRUŽSTVA ŽÁKŮ (OP) V MĚSÍCI KVĚTNU:

Den

Datum

Utkání

Začátek

Neděle
Neděle

5. 5. 2012
26. 5. 2012

Větřkovice – Stěbořice
Větřkovice – Kylešovice

14:30
15:00

Na všechna domácí utkání našich družstev vás srdečně zvou členové TJ Dubina. Přijďte fandit našim
družstvům a strávit příjemné nedělní sportovní odpoledne.
************ Termíny odložených domácích zápasů budou včas avizovány. *****************
Pavel Černoch, TJ Dubina Větřkovice

GAMNÁZIUM VÍTKOV
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INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM
Budoucnost školy je vyřešena. Město Vítkov přebírá zřizovatelské funkce ke gymnáziu, od 1. 7. 2013
budeme spojeni s místními ZŠ, šedesátiletá tradice gymnaziálního školství ve Vítkově pokračuje
úspěšně dál. Zájemci o osmileté a čtyřleté studium, vyčkejte do poloviny května 2013, po ukončení 1.
kola vypíšeme 2. kolo přijímacího řízení.
Mgr. Lenka Zychová, zástupce statutárního orgánu
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI KVĚTNU OSLAVÍ
75 let paní Šolastrová Božena
60 let pan Lichovník Vojtěch
60 let pan Schiller Cyril
BLAHOPŘEJEME

KALENDÁŘ AKCÍ
KVĚTEN – ČERVEN 2013
 Čtvrtek 23. 5. – 18:00 hod.
Zájezd na divadelní představení do Slezského divadla v Opavě
 Pátek 24. 5. – 18:00 hod.
Noc kostelů – Kostel Nanebevzetí panny Marie ve Větřkovicích
 Neděle 26. 5. – 14:00 hod.
Tradiční kácení máje & Dětský den – areál TJ Dubina Větřkovice
 Pátek 7. 6. – 19:00 hod.
Travesti show – Dvouhodinová zábavná show ostravské travesti skupiny „Divoké kočky“
 Sobota 8. 6. – 21:00 hod.
Memoriál Josefa Šmída – VI. ročník noční soutěže v požárním útoku.

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
Květen 2013
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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