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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dnešní číslo zpravodaje vychází v době, kdy všichni vzpomínáme na své blízké, kdy si alespoň na chvíli
najdeme čas a trochu se zastavíme v denním shonu. Postojíme u hrobů svých blízkých a krátce
vzpomeneme na období, které jsme spolu ve svém životě prožili. Jsou to ve většině příjemné
vzpomínky, neboť ty nám přece jen lépe utkvívají v paměti. V tichém zamyšlení také porovnáváme
společně prožité období a období života dnes. Jistě najdeme hodně společného, ale také rozdíly,
které v dnešní uspěchané době pociťujeme. Věřím, že naše společnost se časem zlepší, že bude přece
jen více pracovních příležitostí, možností se dále rozvíjet.
Chci Vám také oznámit radostnější zprávu. Konečně jsme se dočkali zahájení II. etapy rekonstrukce
KD. V současné době jsou ve výrobě okna a dojednává se se statikem změna střešní krytiny. Pokud
bude počasí alespoň trochu příznivé, bude se na KD pracovat, v opačném případě bude stavba
dokončena v jarních měsících. Po celou dobu rekonstrukce Vás chci požádat, abyste věnovali
pozornost pohybu v blízkosti stavby, a pokud nemusíte, stavbě se vyhněte. Upozorněte na nebezpečí
úrazu také své děti. Při výměně oken v sále bude provoz na nejnutnější dobu omezen.
V měsíci listopadu (předběžně v pondělí 19. 11. od 16:30) dojde ke schůzce zástupců jednotlivých
organizací a spolků na obecním úřadě a měli bychom vytvořit společný kalendář akcí pro příští rok. Je
jen škoda, že mnohé akce, které naše spolky organizují, se setkávají s malou návštěvností místních
obyvatel. Zároveň žádám předsedy a zástupce organizací, aby doplnili zprávy pro kronikáře obce o
svých akcích za letošní rok.
V minulých dnech nás trochu zaskočil rychlý příchod zimy. Také na tuto sezonu máme smlouvu
s úřadem práce na pracovníky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu, takže by neměl být
velký problém stíhat případný úklid sněhu. Chci vás požádat, abyste prostory před smuteční síní
nepoužívali jako zimní parkoviště, za hřbitovem je dostatek místa k parkování. Prostor před smuteční
síní není k parkování určen.
Pomalu začíná předvánoční shon, děti, ale i dospělí začínají vyjadřovat svá vánoční přání. Jistě mezi
taková nejdůležitější přání patří také přání zdraví, radosti, pohody a vzájemného porozumění. A
splnění tohoto přání přece jen nic nestojí, zkusme si jej plnit již teď a ať nám vydrží po celý rok!
Dušan Lederer, starosta obce
XI. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚTŘKOVICE
Dne 4. 10. 2012 proběhlo XI. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání zastupitelé
schválili:


Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Větřkovice u Vítkova a k.ú. Nové
Vrbno, jak byly předloženy zpracovatelem návrhu Firmou Ekotoxa Opava.

~1~



Přijetí poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 1.000,- Kč.



Smlouvu o úvěru č. 0349769429 s Českou spořitelnou, a.s. na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu obecního úřadu v obci Větřkovice včetně výměny zdroje vytápění“ v celkové
max. výši 4,5 mil. Kč.

Dále pak zastupitelé uložili:


Starostovi obce podepsat Smlouvu o úvěru č. 0349769429 s Českou spořitelnou, a.s.

Plné znění usnesení z XI. 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

ROZVOJOVÝ (STRATEGICKÝ) PLÁN PRO NAŠI OBEC
ÚVODNÍ „ŽIVÁ DÍLNA OBČANŮ 8. ŘÍJNA 2012“
Dovolte, abych Vás informovala o první fázi tvorby „Rozvojového (strategického) plánu“ pro naši
vesnici, kdy jste měli všichni možnost přijít a zapojit se svými nápady, náměty a názory. Mohli jste se
vyjádřit, co chcete v naší obci změnit, zlepšit a v budoucnu zde mít.
Během setkání se pracovalo ve dvou skupinách a každá byla pod vedením dvou zkušených a speciálně
vyškolených „OBECNÍCH KOORDINÁTORŮ“, kteří jezdí tzv. úvodní „ŽIVÉ DÍLNY OBČANŮ“ řídit i do
jiných obcí. Tuto svou práci a své znalosti dávají zadarmo ve prospěch rozvoje vesnic.
Při práci byla použita metoda „BRAINSTORMING“, což je bouření mozků. Cílem bylo vyprodukování
co největšího množství myšlenek na dané téma. Vesnice byla nahlížena z mnoha úhlů pohledů. Tím se
dostal celkový obraz a pohled jejího nazírání očima Vás občanů. Po občerstvení následovalo shrnutí,
kdy se obě skupiny setkaly a vzájemně se informovaly o své práci. Výsledkem je 60 postřehů, které se
týkají nejen současného stavu, ale i dalšího možného rozvoje a tyto všechny náměty byly
zaznamenány. Stanou se výchozím materiálem, který bude dále rozvíjen a rozšiřován při následných
setkáních. Ty již budou probíhat se zastupiteli a vybranými a přizvanými osobami naší vesnické
pospolitosti.
Bude se tvořit mimo jiné i SWOT ANALÝZA, což je „VYTIPOVÁNÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK NAŠÍ
VESNICE JAKO I MOŽNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A OHROŽENÍ“ ve vesnici. Celý proces bude řídit ING. JAN
FIALA z firmy E. consulting, s.r.o., který je zároveň členem správní rady NÁRODNÍ OBSERVATOŘE,
o.p.s. Ta má za cíl svými vzdělávacími, konzultačními a vědecko-výzkumnými službami podporovat
rozvoj na venkově, zejména místních akčních skupin (MAS) pracujících metodou LEADER.
Děkuji tedy všem, kteří jste se zapojili zajímavými podněty a mohli tak zažít úvodní živou dílnu
občanů jako netradiční možnost komunikace o věcech obecních a zároveň tak svým názorem se
včlenit do rozvojového plánu.
Těžko tvořit plán budoucnosti, kdyby nebyla dána možnost Vám všem se k záležitostem obce vyjádřit.
Tento „Rozvojový (strategický)“ plán je realizován z projektu „ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE
VENKOVSKÝCH MÍSTNÍCH PARTNERSTVÍCH“. V rámci tohoto projektu ho získají pouze 4 vesnice
v Moravskoslezském kraji a 4 obce v Olomouckém kraji. Pokud budeme vesnicí vybranou, tedy
získáme ho skrze dotace, bude tvořen na dobu 10 – 15 let, jeho hodnota je ve výši 100 000 Kč a do
naší vesnice je přinášen díky absolvování ročního studia pod názvem „Obecní koordinátor“.
Ing. Zlatomíra Krajíčková
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH K 30. 9. 2012
V září 2012 bylo vytěženo, přiblíženo, zasanováno a prodáno 63m3 kůrovcového a kůrovcem
ohroženého dříví. Dále bylo provedeno vyžínání a výsek nežádoucích dřevin na 0,47 hektarech.
V následujícím období proběhne dotěžení zbytků dřeva po kůrovcové sezóně a dojde k nátěru
stromků proti zimnímu okusu zvěří.
Počáteční stav lesního hospodářství v měsíci září byl 158.583,- Kč. Náklady na lesní provoz v měsíci
září činily 27.978,- Kč. Příjmy za období činily 104.775,- Kč. Stav k 30. 9. 2012: 235.576,- Kč.
Zdeněk Svoboda, lesník

REORGANIZACE ÚP – POBOČKA VÍTKOV
Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Vítkov, oznamuje, že ve
dnech 30. a 31. 10. 2012 bude z důvodu stěhování uzavřeno pracoviště dávek pomoci v hmotné
nouzi, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, ve Vítkově na náměstí Jana
Zajíce č.p. 4.
Od 1. 11. 2012 budou dávky pomoci v hmotné nouzi přemístěny do prostor budovy Úřadu práce
na Luční ul. č.p. 663, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči budou
přemístěny do prostor Úřadu práce na ul. Wolkerově č.p. 467.
Nová telefonní čísla od 1. 11. 2012 budou zveřejněna na Portále MPSV ČR.
Mgr. Jana Gebriánová, vedoucí kontaktního pracoviště

KDU-ČSL
VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA VE VĚTŘKOVICÍCH
V neděli 7. 10. 2012 k nám zavítal v rámci předvolebního turné kandidát do
Senátu JOSEF STIBORSKÝ.
Besedu s místními příznivci zorganizovala místní organizace KDU-ČSL na
faře. Úvodem se rozpovídal o svém životě, dosavadním působení a
vzdělání. I když je nevidomý, svým chováním a orientací v prostoru
dokazoval, že je naprosto soběstačný. Svou práci je schopný zvládat díky
dnešním vyspělým zařízením, které jsou slabozrakým k dispozici. V roce
1977 zdárně dokončil studium na Konzervatoři pro zrakově postižené v Praze (dnes Konzervatoř Jana
Deyla). Na veřejném absolventském koncertě za doprovodu orchestru vystoupil s Pohádkami pro
akordeon a orchestr od Václava Trojana“. V letech 1977 až 2006 jsem působil na Základní škole pro
zrakově postižené a žáky s vadami řeči v Opavě jako učitel hudby. V červnu 2006 byl zvolen
prezidentem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR). V čele
této organizace stál do konce května 2012. Nyní působí jako poradce pro oblast kompenzačních
pomůcek ve firmě Spektra VDN. Za dobu svého šestiletého působení ve funkci prezidenta SONS ČR
velmi často vedl jednání s poslanci Sněmovny, senátory i členy vlády. Mohli jsme se tedy setkat
s „Osobností“, která i přes svůj handicap, překonává nepřízeň osudu, dokáže být zařazena
v každodenním životě jako my „potencionálně“ zdraví jedinci a je angažovaná ve prospěch ostatních.
Ing. Zlatomíra Krajíčková
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SPOLKY A ORGANIZACE
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
ZÁJEZD DO SLEZSKÉHO DIVADLA V OPAVĚ

Ve středu dne 28. 11. 2012 pořádá Český červený kříž zájezd na lidovou operetu „Uličnice“. Začátek
představení je v 18:00 hodin, odjezd autobusu v 17:00 hodin od Kulturního domu ve Větřkovicích.
Cena vstupenky je 154,- Kč, pro členy ČČK je cena vstupenky 104,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u Dany
Panáčkové (e-mail: panackova.dana@seznam.cz, tel. 605225056).
Dana Panáčková, členka ČČK
TJ DUBINA VĚTŘKOVICE
VÝSLEDKY PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2012/2013 – MUŽI – OKRESNÍ SOUTĚŽ III. TŘ.

Den

Datum

Utkání

Výsledek

Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

19. 8. 2012
26. 8. 2012
2. 9. 2012
8. 9. 2012
16. 9. 2012
23. 9. 2012
30. 9. 2012
6. 10. 2012
14. 10. 2012
20. 10. 2012
28. 10. 2012

Holasovice – Větřkovice
Větřkovice – Nové Sedlice
Větřkovice – Kyjovice
Slavkov „B“ - Větřkovice
Větřkovice – Březová
Vítkov „B“ - Větřkovice
Větřkovice – Brumovice
Skřipov - Větřkovice
Větřkovice – Chvalíkovice
Hlavnice - Větřkovice
Větřkovice – Dolní Životice

5:1
4:2
1:6
0:1
1:5
3:0
1:1
3:0
0:7
2:2
neodehráno

VÝSLEDKY PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2012/2013 – ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR

Den

Datum

Utkání

Výsledek

Neděle
Středa
Neděle
Sobota
Neděle
sobota
Neděle
Sobota
Neděle

2. 9. 2012
5. 9. 2012
16. 9. 2012
22. 9. 2012
30. 9. 2012
6. 10. 2012
14. 10. 2012
20. 10. 2012
28. 10. 2012

Větřkovice – Bolatice
Slavkov - Větřkovice
Větřkovice – Litultovice
Strahovice - Větřkovice
Větřkovice – Vávrovice
Stěbořice - Větřkovice
Větřkovice – Kozmice
Kylešovice - Větřkovice
Větřkovice – Štěpánkovice

2:3
5:2
3:3
9:1
1:2
5:0
8:2
3:2
neodehráno

DOMÁCÍ ZÁPASY DRUŽSTVA MUŽŮ (OS-III.TŘ.) V MĚSÍCI LISTOPADU:

Den

Datum

Utkání

Začátek

Neděle

11. 11. 2012

Větřkovice – Otice „B“

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
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SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR KOMENSKÝ – VÁNOČNÍ KONCERTY
1. 12. 2012
12. 12. 2012
19. 12. 2012
23. 12. 2012
26. 12. 2012

Čermná – Kostel sv. Markéty – 17:00 hod.
Vítkov – Domov důchodců – 16:00 hod.
Vítkov – Evang. kostel – 17:00 hod. Spoluúčinkuje dětský pěvecký sbor Skřivánek ze
Suchdolu nad Odrou
Suchdol nad Odrou – Evang. kostel – 17:00 hod.
Hranice na Moravě – Kostel sv. Štěpána – 17:00 hod.
Mgr. Marie Čurdová, členka SPSK

GYMNÁZIUM VÍTKOV
Úspěch nepřichází znenadání, ale je výsledkem odříkání a tvrdé práce. Nejinak tomu bylo u
našich dvou absolventů, Ondřeje Žídka a Pavla Škrobánka, kteří byli v průběhu měsíce října oceněni
právě za svou usilovnou aktivitu a studium.
Ondřej Žídek, dnes student prvního ročníku Fakulty multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, byl 17. října oceněn v brněnském Mahenově divadle za práci „Cenová politika
mobilních operátorů vs. český zákazník“ v soutěži České hlavičky
(kategorie MERKUR „Ekonomie a podnikání“). Jde o projekt
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zaměřený na podporu
talentované mládeže a zvýšení zájmu o vědu. O prestiži svědčí mimo
jiné i to, že celý galavečer natáčela Česká televize, která bude
sestřih vysílat 17. listopadu v televizi. Předávání se zúčastnily
významné osobnosti našeho vědeckého a akademického světa, ale
také spolužáci, učitelé a rodinní příslušníci oceňovaných. Vše
moderoval Aleš Cibulka, a všudypřítomnou vědeckou atmosféru
zpestřilo kulturní vystoupení taneční skupiny Merlin, která
předváděla rytmický step, slovenské zpěvačky Kristiny, či
smyčcového tria Inflagranti.
O dva dny později, 19. října, Pavel Škrobánek převzal
ocenění pro nejlepší žáky středních škol našeho kraje za loňský
školní rok z rukou představitelů kraje. Slavnostní událost probíhala na půdě ostravské konzervatoře.
Pavel, dnes již student Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy, získal prvenství v celostátním kole
Středoškolské odborné činnosti, kategorie 14
Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času. Jeho práce „Chytře proti AIDS“ se
zabývá originálním pojetím prevence proti tomuto
zhoubnému onemocnění. Po celou dobu osmiletého
studia rozvíjel své všestranné nadání – výborně si
vedl v cizích jazycích a přírodních vědách. Radostí
bylo číst jeho psané slovo. Hodně volného času
věnoval sportu a samozřejmě osvětové činnosti v
rámci Českého červeného kříže. Organizační
schopnosti tohoto úspěšného studenta jsme pak
sledovali zvláště v posledním ročníku, kdy byl jedním z organizátorů maturitního plesu a dalších akcí
spojených se závěrem studia. Oběma absolventům našeho gymnázia přejeme do dalších let úspěchy
nejen ve studiu, ale i v osobním životě a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Vedení gymnázia ve Vítkově
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI LISTOPADU OSLAVÍ
70 let paní Cihlářová Věra
70 let paní Geblová Arnoštka

65 let paní Vernerová Eva
65 let pan Šolaster Jaromír

60 let pan Šenk Jan
60 let paní Dušková Marie
BLAHOPŘEJEME

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „KONEC SVĚTA A JINÉ MOŽNOSTI ZÁNIKU LIDSKÉ CIVILIZACE“
Skutečně 21. prosince nastane konec světa? Srazí se Země s tajemnou planetou Nibiru? Nebo snad
dojde k její destrukci vlivem slapových sil? Na tyto i jiné otázky související s letošním proklamovaným
koncem světa i dalšími možnostmi zániku lidské civilizace se pokusí dát odpověď přednáška s názvem
„Ten letošní a jiné konce světa“, kterou přednese Marek Skarka z Ústavu teoretické fyziky a
astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně a která se bude konat v pátek 14. prosince v 19 hodin v
multifunkční učebně Základní školy ve Větřkovicích.
Miroslav Černoch, místostarosta obce
INZERCE

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
Listopad 2012
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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