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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
s počátkem podzimu také my pomalu končíme sezonu, která byla podle mého názoru dosti úspěšná,
hlavně co se týká dotací. Po úspěšném dokončení opravy kapličky na Novém Vrbně a ozelenění
prostor kolem MŠ společně s realizací nových hracích prvků pro naše nejmenší jsme dostali další
příjemné zprávy. Tyto se týkají již akcí pro příští kalendářní rok. Nejprve to je informace o dotaci
z ROP Moravskoslezsko, že obec získala dotaci ve výši 2.793.525,- Kč na úpravu plochy bývalého
skladu dřeva na pile. Tato akce nese název „Příprava plochy pro výstavbu sportoviště”. Součástí je
také zpevnění komunikace od mostu směrem k záhumenní cestě, včetně asfaltového koberce. Další
příjemnou zprávou je dotace, která umožní dokončit varovný systém, včetně dokončení montáže
bezdrátového rozhlasu po celé obci. V tomto měsíci by se mělo rozhodnout, zda dostaneme také
dotaci na zateplení budovy Obecního úřadu, včetně nové fasády celé budovy.
V průběhu tohoto měsíce proběhne také sběr velkoobjemového odpadu, o termínu budete včas
informováni. Chtěl bych jen připomenout, že do kontejnerů se žlutým víkem nepatří PET láhve, ty
prosím noste nadále na stejné místo, tj. pod KD.
Také bych chtěl požádat, pokud odvážíte železo do sběrny, abyste kopii vážního lístku podali na
obecní úřad, celá obec je zapojena do systému, kde se hodnotí také sběr železného šrotu.
V pondělí 26. 9. proběhlo VI. zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastnilo historicky nejméně našich
občanů. V poslední době se stává, že někteří z vás mají potřebu se vyjádřit k dění v obci na poradě
zastupitelů. Všechny problémy je nutné řešit, s tím souhlasím, ale nelze je řešit hodinu před
zasedáním. Všichni máte možnost využít úředních hodin, či si dojednat schůzku se zastupiteli
s předstihem.
Závěrem chci jen upozornit, že na webových stránkách obce naleznete odkaz na reportáž o opravě
zdejšího kostela.
Dušan Lederer, starosta obce
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 26. 9. 2011 proběhlo VI. veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Na tomto zasedání zastupitelé
mimo jiné schválili:
 Přijetí dotace z ROP na projekt „Příprava plochy pro výstavbu sportoviště“ pod reg. č.
CZ.1.10/2.3.00/03.01171 ve výši 2.793.525,- Kč.
 Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 Přijetí darů ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvkové organizace od Charity Odry ve výši
13.781,- Kč, od Jany Víchové ve výši 1.600,- Kč a 2.020,- Kč od SDH Větřkovice.
 Výjimku ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace z nejnižšího počtu žáků v ZŠ pro
školní rok 2011/2012 na počet 23 žáků. Zároveň Zastupitelstvo obce souhlasí, že uhradí po tuto
dobu zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to ve výši stanovené krajským normativem.
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 Doplňkovou činnost ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, rozšířenou o
činnosti:
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
Tímto souhlasí s dodatkem č. 1 zřizovací listiny ze dne 12. 10. 2009.
 Žádost o bezúplatné převedení části pozemku parc. č. 145/1, k. ú. Větřkovice u Vítkova od
Pozemkového fondu ČR do majetku obce Větřkovice.
Plné znění usnesení z VI. 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

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH K 31. 8. 2011
V srpnu 2011 se vytěžilo 64 m3 kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví. Dále bylo vytěženo 26 m3
v probírkovém porostu 1A3. V minimálním množství byly provedeny další práce, jako úklid klestu a
vyžínání. Počáteční stav lesního hospodářství v měsíci srpnu byl -6.659,- Kč. Náklady na lesní provoz
činily 28.885,- Kč (těžba + přibližování, zpřístupnění, vyžínání, klest). Příjmy z prodeje dříví činily
106.416,- Kč. Stav k 31. 8. 2011: 70.872,- Kč. Na posledním zasedání krajského zastupitelstva byla
obci schválena dotace na zalesňování ve výši 269.100,- Kč.
Zdeněk Svoboda, lesník
TOPNÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ
Vážení spoluobčané, přestože si v tomto období užíváme příjemných teplot, které přineslo letošní
babí léto, pomalu, ale jistě začíná topná sezóna. Rád bych touto cestou upozornil všechny majitele
nemovitostí, aby si včas zajistili kontrolu svých komínů, kterou je nutné provést 1x do roka! Tuto
kontrolu komínů provádí osoba s živnostenským oprávněním pro daný obor a o provedené kontrole
vyhotoví zápis, jež je velmi důležitý pro řešení případné pojistné události. Toto nařízení vlády
neobsahuje žádné sankce při neprovádění pravidelných kontrol, ale spoléhá se na zdravý rozum a
odpovědnost majitelů nemovitostí. Každým rokem vyjíždějí hasiči po celé republice k stovkám(!)
požárů, jejichž příčinou je vadný, nečištěný, či špatně zhotovený komín a kouřovod. Přitom je tak
snadné takovým událostem předejít. Jedna pravidelně prováděná prohlídka může zabránit daleko
větším škodám na zdraví, či majetku obyvatel!
Pavel Kubesa , preventista obce
CO VÁS ZAJÍMÁ
VÝTĚŽEK Z AKCE „ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2010“
Již několik let se na začátku prosince scházejí občané u příležitosti rozsvícení obecního vánočního
stromu. Výtěžek z prodeje občerstvení, které zajistili členové sportovního týmu SDH v loňském roce,
byl původně určen na nákup trampolíny pro děti v mateřské škole. Vzhledem k tomu, že cena
trampolíny vhodné velikosti a nezbytné certifikace pro použití v areálu MŠ výrazně převyšuje zisk
z prodeje občerstvení (2.020,- Kč), rozhodli se sportovní hasiči za tuto částku po domluvě s vedením
MŠ pořídit dětem ve školce hračky, případně další pomůcky.
Stanislav Fabík, velitel SDH Větřkovice
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DIGITALIZACE TV VYSÍLÁNÍ
Dle dostupných zdrojů bude od 1. listopadu 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. Toto vysílání bude
v naší obci možno přijímat z vysílače Praděd či vysílače Ostrava-Hošťálkovice.
Co je pro příjem DVB-T vysílání potřeba?
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.
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).
Více informací na internetových adresách www.digitalne.tv a www.digizone.cz
Miroslav Černoch, místostarosta obce
OZNÁMENÍ ČESKÉ SPOŘITELNY A.S. – POBOČKA VÍTKOV
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SPOLKY A ORGANIZACE
SDH VĚTŘKOVICE
SPORTOVNÍ DRUŽSTVO
Hasičská sezóna se nám už pomalu chýlí do svého závěru a čekají nás pouze dvě soutěže.
27. 8. nás čekalo předposlední kolo MSL v Mošnově. Útok se běžel výjimečně paralelně (dva
týmy najednou) a na dvě kola. V prvním kole si Robin šlápl na hadici a byl z toho neplatný pokus.
V druhém kole jsme měli útok skvěle rozběhnutý, ale obě proudnice nám stříkaly jak na zalívání
záhonků, ale ne na sražení terčů. Tento problém se s námi táhl už třetí víkend, proto jsme se rozhodli
mašinu urychleně spravit.
3. 9. se v Bartovicích konalo finální kolo MSL. Od prvního do posledního kola jsme se drželi
v tabulce MSL do 3. místa. Kvůli chybám, které se s námi táhly už tři víkendy, bylo naše aktuální třetí
místo ohrožené a mohli jsme spadnout až na 7. příčku. Proto jsme se rozhodli běžet v Bartovicích
první, ať nejsme moc nervózní z časů, které budou padat. Útok byl opět hodně dobře rozběhnutý,
levý terč byl sražen v čase 14,431 s a pravý 14,744 s. S tímto časem jsme skončili na 10. místě a
v tabulce klesli na 6. místo. I přesto, že jsme klesli, je pro nás 6. místo v MSL obrovský úspěch, který
jsme dokázali. Po hlavní soutěži se konala ještě soutěž o nejrychlejší zadek a stejně jako v Prchalově
jsme obsadili opět 1. příčku.
10. 9. jsme vyrazili do Jistebníku. Konec sezóny je pro nás už ale trápení, a po chybě na
rozdělovači byl z toho další neplatný pokus. A aby toho nebylo ten den málo, při cestě domů nám
ještě „kleklo” auto a zůstali jsme trčet na dálnici.
24. 9. se naši mladí vydali po vlastní ose na soutěž do Spálova, kde se jim moc nedařilo. Po
chybě na koši a savicích byl z toho neplatný pokus. Mezi tím, co byli mladí na soutěži, jsme uspořádali
za školou 1. ročník turnaje v nohejbale, kde se dva větřkovické týmy popraly o první a druhé místo.
28. 9. jsme na státní svátek zavítali i s mladými na soutěž do Studénky. Minulý rok jsme
skončili na druhém místě. První šlo na start áčko. Útok byl pěkně rozjetý, ale po útoku jsme zjistili, že
nešla časomíra. Opakovaný útok už tak dobrý nebyl a kvůli záludné zatáčce jsme si připsali neplatný
pokus. Mladí měli útok taky pěkně rozjetý, ale při výstřiku se levému proudaři odpojila proudnice. S
časem 24,617s skončili na 14. místě.
8. 10. nás čeká ještě soutěž ve Velkých Hošticích, které se bude účastnit cca 100 týmů.
Aby těch uspořádaných akcí nebylo letos málo, pořádáme v sobotu 29. 10. 2011 v našem KD
slavnostní vyhodnocení Moravskoslezské ligy, kterého se bude účastnit cca 350 – 400 členů MSL.
Tato akce je neveřejná a přístupná pouze pro účastníky MSL a pozvané hosty.
Videa a podrobnější informace ze všech soutěží jsou ke zhlédnutí na www.sdhvetrkovice.cz.
Tomáš Buchwald, SDH Větřkovice
TJ DUBINA VĚTŘKOVICE
VÝSLEDKY PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2011/2012 – MUŽI – OKRESNÍ PŘEBOR

Den

Datum

Utkání

Výsledek

Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Nedělě

4. 9. 2011
21. 8. 2011
28. 8. 2011
4. 9. 2011
11. 9. 2011
18. 9. 2011
24.9.2011
2.10.2011

Vítkov - Větřkovice
Služovice – Větřkovice
Dolní Benešov „B“ – Větřkovice
Větřkovice – Budišov nad Bud.
Malé Hoštice“B“ - Větřkovice
Větřkovice – Žimrovice
Bolatice „B“ - Větřkovice
Větřkovice – Hněvošice

1:0
6:2
5:0
2:2
1:1
1:3
2:1
0:2

4

VÝSLEDKY PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2011/2012 – ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR

Den

Datum

Utkání

Výsledek

Sobota
Sobota

3. 9. 2011
10. 9. 2011

5:0
nesehráno

Čtvrtek
Sobota
Sobota

20. 9. 2011
24. 9. 2011
1.10.2011

Kobeřice – Větřkovice
Bolatice – Větřkovice
VOLNO
Bolatice – Větřkovice
Strahovice – Větřkovice
Větřkovice – Litultovice

3:5
6:1
4:3

DOMÁCÍ ZÁPASY DRUŽSTVA MUŽŮ V MĚSÍCI ŘÍJNU

Den

Datum

Utkání

Začátek

Neděle
Neděle

16. 10. 2011
30. 10. 2011

Větřkovice – Vřesina u Hl.
Větřkovice – Slavia Opava

15:00
14:00

DOMÁCÍ ZÁPASY DRUŽSTVA ŽÁKŮ V MĚSÍCI ŘÍJNU

Den

Datum

Utkání

Začátek

Neděle
Neděle

9. 10. 2011
23. 10. 2011

Větřkovice – Kylešovice
Větřkovice – Vávrovice

13:00
13:30

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
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCÍ ŘÍJNU OSLAVÍ
70 let paní Blahetová Marie
BLAHOPŘEJEME
KALENDÁŘ AKCÍ
ŘÍJEN 2011


Sobota 1. 10. 2011 – 11:00 hod.
TFA – Nejtvrdší hasič přežívá. Novu hasičskou soutěž jednotlivců pořádá v KD Větřkovice a jeho
okolí SDH Větřkovice.



Neděle 23. 10. 2011 – 9:00 hod. – kostel Nanebevzetí panny Marie ve Větřkovicích
Hubertská mše – doprovází trubači VLS Lipník nad B. & ZUŠ Potštát a místní mužský pěvecký sbor.



Neděle 23. 10. 2011 – 10:00 hod. – KD Větřkovice
IX. Mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných sběratelských kuriozit



Drakiáda – tradiční pouštění draků pořádají členky ČČK – termín konání a další podrobnosti
budou zveřejněny na internetových stránkách obce a vyhlášeny obecním rozhlasem.
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Vážení přátelé,
Obec Větřkovice si Vás dovoluje pozvat na IX. Mezinárodní setkání sběratelů a
výrobců hlavolamů a jiných kuriozit, které proběhne v neděli 23. října 2011 od 9 do
16 hodin v sále Kulturního domu ve Větřkovicích.
Tohoto setkání se zúčastní světoví výrobci dřevěných a drátěných hlavolamů a
špičkoví sběratelé z celé republiky, Slovenska, Moskvy a Londýna. Na tomto setkání
bude

také

několik

hlavolamů,

které

budou

mít

světovou

premiéru!

Některé

z hlavolamů je možné si vyzkoušet a také zakoupit. Patronaci nad tímto setkáním
převzal ,,šéf“ evropských hlavolamačů pan P.Hajek z Londýna, který se setkání
také zúčastní.
Dále se tohoto setkání zúčastní sběratelé dobových pohlednic z regionu, bankovek a
mincí, výrobce loutek a keramických figurek, telefonních karet, pivních suvenýrů,
kapesních kalendáříků, budete moci nahlédnout do sbírky trofejí wimbledonské
vítězky Petry Kvitové. Součástí tohoto setkání je také velká předvánoční prodejní
výstava knih,
Proběhne také soutěž o zhotovení nejmenší origami !
Přijďte

do příjemného prostředí kulturního domu ve Větřkovicích zapomenout na

denní shon a trochu se odreagovat od každodenních starostí !

Kdy ?

neděle 23.října od 10 do 16 hodin

Kde ?

sál kulturního domu VĚTŘKOVICE

Heslo zní :

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ !!!
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INZERCE

Pěstitelská pálenice Březová zahájila provoz od 1.9.2011
Tel. 556307108, 739173383

Doprava všech velkých spotřebiču pro Větřkovice
po 18. hodině jen za 250,- Kč, malé spotřebiče
dovezeme za 100,- Kč.

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
Říjen 2011
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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