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STRUKTURA ROČNÍCH ZÁPISŮ
1. Úvod – hlavní světové a domácí události (velmi stručně) a jak ovlivnily život
v obci (katastrofy, volby, války), hlavní místní události
2. Činnost obecního zastupitelstva a jeho orgánů – volby, složení zastupitelstva,
komisí, výborů
3. Obecní úřad – budova úřadu, zaměstnanci úřadu, pracovní doba, úřední hodiny,
místní zpravodaj
4. Hospodaření obce – rozpočet (příjmy a výdaje), investice, státní dotace
5. Zemědělství, průmysl, služby – podnikatelé, živnostníci, farmáři, nabídka služeb
v obci
6. Výstavba – výstavba nových rodinných domů, bytových domů, provozoven a
obchodů a jejich využívání
7. Doprava, spoje – doprava, možnost spojení, statistika dopravy, pošta
8. Politický a kulturní život v obci – politické strany v obci, spolky, kulturní dění
(divadlo, přednášky, plesy, výstavy…), výročí, družební vztahy, místní
periodické a neperiodické tiskoviny, knihovna, farnost
9. Sport
10. Turistika a životní prostředí – turistická zařízení v obci, památky, naučné stezky,
ochrana životního prostředí, veřejná prostranství, čistota a vzhled obce
11. Školství
12. Sociální a zdravotní charakteristika – sociální poměry obyvatelstva,
nezaměstnanost, nabídka zdravotní služby
13. Počasí – výrazné anomálie (bouřky, kroupy, záplavy, sucha), celkové hodnocení
roku
14. Pohyb obyvatelstva
15. Kalendárium

1.

ÚVOD

1.1

Rok 2015

V lednu islámští teroristé zastřelili 12 lidí v redakci pařížského magazínu Charlie
Hebdo, čeští egyptologové objevili v Abúsíru hrobku neznámé královny a zemřel
bývalý německý prezident Richard von Weizsäcker. V únoru dvaašedesátiletý obyvatel
Uherského Brodu zastřelil v restauraci ve městě osm lidí (sám pak spáchal sebevraždu)
a lyžařka Šárka Strachová vybojovala na mistrovství světa bronz ve slalomu. V březnu
se na svobodu dostaly dvě Češky unesené v roce 2013 v Pákistánu, zemřel kameraman
Miroslav Ondříček, na HME v Praze získala česká výprava 6 medailí (2 zlaté, 1 stříbrná,
3 bronzové) a čeští biatlonisté získali na MS 4 medaile (1 zlatou, 2 stříbrné, 1
bronzovou). V dubnu zemřel spisovatel Günter Grass, bývalý premiér Stanislav Gross a
hokejista Jaroslav Holík a basketbalistky USK Praha triumfovaly v Eurolize. V květnu
vyhrál rekordní výhru 2,466 miliardy korun v evropské loterii Eurojackpot sázející
z Česka, prezident Miloš Zeman odmítl podepsat jmenování tří nových profesorů,
zemřel kytarista a zpěvák B. B. King a fotbalisté Plzně vyhráli Synot ligu. V červnu
zemřel spisovatel Ludvík Vaculík, dramatik Josef Topol, kreslíř Kája Saudek, herec
Ladislav Chudík a fotbalista (držitel Zlatého míče) Josef Masopust. V červenci na
východě Libanonu zmizelo 5 Čechů, u Studénky se srazilo pendolino s polským
kamionem (2 mrtví) a ve věku 106 let zemřel sir Nicholas Winton. V srpnu
překážkářka Zuzana Hejnová obhájila na MS zlato v běhu na 400 m přes překážky.
V září projela pražským tunelem Blanka první auta, recesisté vyvěsili nad Pražským
hradem obrovské červené trenýrky a čeští fotbalisté si zajistili účast na ME ve Francii
v roce 2016. V říjnu schválila Poslanecká sněmovna zařazení Velkého pátku mezi státní
svátky a zemřel herec Lubomír Lipský. V listopadu si teroristické útoky v Paříži
vyžádaly 130 obětí a předsedou TOP 09 se stal Miroslav Kalousek. V prosinci se
sportovcem roku ČR stala Zuzana Hejnová, ve švýcarském Curychu byl při pokusu o
výběr peněz z banky zadržen europoslanec Miloslav Ransdorf a o Vánocích panovalo
extrémní teplo (26. 12. bylo naměřeno +16,8 °C).
Velmi významnou akcí, která začala v roce 2015 měnit vzhled středu obce, bylo
započatí výstavby sportovně rekreačního areálu v prostoru bývalé pily. Taktéž byla
dokončena rekonstrukce kaple na Novém Vrbně.
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2. ČINNOST
ORGÁNŮ

OBECNÍHO

ZASTUPITELSTVA

A

JEHO

V průběhu celého roku pracovalo obecní zastupitelstvo v nezměněném složení
podle výsledku voleb z roku 2014:
Buchwald Tomáš
Černoch Miroslav
Dubová Lucie
Fabík Stanislav
Hůla Daniel
Ing. Krajíček Miroslav
Kubesa Pavel
Lichovník Roman
Mgr. Mička Stanislav
Mgr. Panáčková Dana
Ing. Šamárek Petr
Neměnné zůstalo rovněž složení výborů a komisí.
1.
Finanční výbor
Dana Panáčková – předsedkyně
Tomáš Buchwald
Lucie Dubová
2.
Kontrolní výbor
Petr Šamárek – předseda
Stanislav Fabík
Daniel Hůla
3.
Komise pro projednávání přestupků
Lenka Veronika Benková – předsedkyně
Pavel Kubesa
Roman Lichovník
4.
Letopisecká komise
Stanislav Mička – předseda
Miroslav Černoch
Miroslav Krajíček
ZO se v průběhu roku sešlo celkem 7x. Jednání byla vždy veřejná a probíhala
v sále našeho KD.
 III. zasedání ZO – 7. ledna 2015
Bylo schváleno mj. přijetí dotace ve výši 250.000,- Kč z programu „Podpora
venkova Moravskoslezského kraje 2014“ na projekt „Větřkovice – chodník od fary do
centra obce“.


IV. zasedání ZO – 23. března 2015
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Byl schválen vyrovnaný rozpočet obce ve výši 13.953.400,- Kč. Neinvestiční
příspěvky byly rozděleny takto:
ZŠ a MŠ
994.000,- Kč
Junák (Domoradovice)
15.000,- Kč
ČČK
5.000,- Kč
TAZI-TEAM
5.000,- Kč
ČSCH
2.000,- Kč
TJ Dubina
35.000,- Kč
Sportovní družstvo SDH
25.000,- Kč
MS Dubina
3.000,- Kč
Smiley Plums
2.000,- Kč
Farnost
200.000,- Kč
Charita Odry
5.000,- Kč
Dále byla mj. schválena závěrečná zpráva inventarizace majetku obce k 31. 12.
2014 či členství obce v Euroregionu Silesia.
 V. zasedání ZO – 3. června 2015
Byl schválen mj. závěrečný účet hospodaření obce (a to bez výhrad), závěrečný účet
a účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Větřkovice, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve
veřejné zakázce malého rozsahu „Sportovní areál s víceúčelovým hřištěm“ ve prospěch
nabídky firmy Stavba Šafrán Opava s cenou 4.762.421,- Kč bez DPH.
 VI. zasedání ZO – 20. července 2015
Byla schválena mj. smlouva o úvěru s Českou spořitelnou na dofinancování projektu
„Sportovní areál s víceúčelovým hřištěm v obci Větřkovice“ ve výši 2.450.000,- Kč či
odkup pozemků pod vodní nádrží „Za Koplama“ od pana Václava Lichovníka za
500.000,- Kč.
 VII. zasedání ZO – 2. září 2015
Bylo schváleno mj. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce
malého rozsahu „Oprava kapličky v obci Větřkovice“ ve prospěch nabídky firmy
Mlýnek, s.r.o., Opava s cenou 288.585,63,- Kč bez DPH či pacht obecních pozemků
(pachtýřem se stalo ZOD Slezská Dubina Větřkovice).
 VIII. zasedání ZO – 26. října 2015
Bylo schváleno mj. přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů ve výši 4.000,- Kč.
 IX. zasedání ZO – 14. prosince 2015
Bylo schváleno mj. přijetí dotace z programu MMR na akci „Oprava kapličky v obci
Větřkovice“ ve výši 244.432,- Kč, rozpočtové provizorium hospodaření obce na období
leden až březen 2016 či pacht nebytových prostor za účelem provozování hostinské
činnosti (pachtýřem se stala paní Jiřina Šindelářová, Vítkov).
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3.

OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad sídlí v prvním patře budovy KD (Větřkovice 197). Obecní úřad byl
pro veřejnost otevřen:
pondělí
7 – 1630
úřední den
00
úterý
7 – 15
středa
7 – 1630
úřední den
00
čtvrtek
7 – 15
pátek
7 – 1200
Zaměstnanci OÚ v roce 2015:
Miroslav Černoch – starosta
Jaroslava Klapetková – účetní
Jan Přibyla, František Kukol – pracovníci pro potřeby obce
V průběhu roku 2015 vyšlo celkem 12 čísel Větřkovského zpravodaje (viz
přílohy). V roce 2015 proběhlo dvojí vítání občánků – 12. 4. a 4. 10. – celkem pro 13
nových občanů Větřkovic.

4.

HOSPODAŘENÍ OBCE

4.1

Rozpočet obce

4.1.1 Příjmy
Paragraf
0000
1032
2310
2341
3314
3341
3349
3392
3399
3612
3613
3632
3633
3639
3721
3725
3726

Popis
Daňové příjmy
Podpora ostatních produkčních činností
Pitná voda
Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, církví a SP
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Využívání a zneškodňování ostat. odpadů
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Plánované
8 800 200
1 591 000
140 000
22 000
700
700
2 500
56 000
79 000
44 400
197 000
19 700
100
196 500
0
40 000
14 000

Skutečné
10 169 468,20
2 300 165
144 594
22 000
590
0
7 800
114 120
97 050
42 395
193 404
28 604
0
317 451
6 760
37 626
13 031

Paragraf
5512
6171
6310
6402
6409
CELKEM

Popis
Požární ochrana – dobrovolná činnost
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací
Finanční vypořádání z minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené

Plánované
0
12 300
6 700
0
5 600
11 228 400

Skutečné
3 000
6 423
2 610,88
4 675
902
13 512 669,08

Plánované
1 126 500
20 000
115 000
101 300
79 200
390 000
1 029 000
11 000
3 000
10 000
205 000
4 800
6 000
12 000
749 000
238 100
4 820 900
93 000
275 900
88 500
106 300
240 000
0
729 400
18 000
400 000
53 000
12 000
30 000
96 500
5 000
4 000

Skutečné
1 334 425
19 980
109 697
2 370
79 149
349 934,49
1 283 305
12 907
0
360 563
205 000
4 798
4 758
10 420
118 948,80
192 125,59
5 552 700
89 943
224 592,55
77 485
118 058,40
166 980
7 260
956 915
30 439
328 721,50
56 289,70
7 150
18 629,38
85 201,50
0
5 483

4.1.2 Výdaje
Paragraf
1032
1036
2212
2219
2221
2310
3113
3314
3319
3326
3330
3341
3349
3391
3392
3399
3412
3429
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3726
3744
3745
5512
5512

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesních hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot
Činnost registrovaných církví
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Mezinárodní spolupráce v kultuře
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, církví a SP
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování ostat. odpadů
Protieroz., protilavin. a protipožár. ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana – dobrovolná část
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Paragraf
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409
CELKEM

4.2

Popis
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené

Plánované
776 200
1 359 000
68 100
52 000
581 000
18 000
26 700
13 953 400

Skutečné
807 657
1 409 198,14
65 310,39
46 728
419 861
17 927
44 343,60
14 625 254,04

Investice

Investiční akcí, provedenou v roce 2015, byla úprava cesty k faře (s dotací
z programu na podporu obnovy a rozvoje venkova MSK ve výši 250.000,- Kč).

4.3

Státní a jiné dotace

V rámci neinvestičních dotací získala v roce 2014 obec dotaci na veřejně
prospěšné práce ve výši 312.000,- Kč. Dotace na lesy činila celkově 233.400,- Kč, dotace
na požární ochranu 4.000,- Kč. Dotace kraje činila 132.700,- Kč. Oprava kapličky na
Novém Vrbně byla dotována z rozpočtu MMR částkou 244.432,- Kč.

5.

ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSL, SLUŽBY

5.1

Zemědělství

Na území obce hospodařilo kromě Farmy Glauder zejména Zemědělské a
obchodní družstvo Slezská Dubina.

5.1.1 Zemědělské a odchodní družstvo Slezská Dubina
Předsedou představenstva ZOD byl i v roce 2015 Ing. František Hellebrand.
K 31. 12. mělo ZOD 116 členů, průměrně pak 53 zaměstnanců v roce. Na tržbách ve
výši 40,7 mil. Kč se podílely rostlinná výroba (25 %), živočišná výroba (41 %), služby
(5 %) a výroba elektřiny (27 %). Zisk činil 217 tis. Kč.
V rostlinné výrobě družstvo obhospodařovalo půdu o rozloze 1 442 ha (z toho
orná půda 827 ha, zbytek – 615 ha – tvořily louky a pastviny). Družstvo hospodařilo na
pozemcích na katastrálních územích Větřkovice u Vítkova, Nové Vrbno, Jelenice,
Vítkov, Dolejší Kunčice, Moravské Vlkovice a Slezské Vlkovice. Volba plodin byla
přizpůsobena požadavkům trhu, klimatickým podmínkám a technickému vybavení.
Mezi tradiční plodiny lze zařadit sladovnický ječmen, potravinářkou pšenici, ozimou
řepku a brambory. Sladovnický ječmen již několik let odebírá pivovar Radegast
v Nošovicích. Jarní práce začaly 3. 3., sázení brambor pak 22. 4. Sklizňové práce byly
zahájeny 7. 7. a žně byly ukončeny 5. 8.; sklizeň brambor probíhala od 7. 9. do 25. 9.
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Celkem bylo sklizeno 82 471,9 q senáží, 41,2 vagónů sena a 183 vagónů kukuřičné
siláže.
Výnosy mnoha plodin nepříznivě ovlivnil poměrně suchý průběh roku.
V období duben až září napršelo pouze 261 mm srážek (méně než polovina oproti
stejnému období roku 2014), v období červen až srpen byl úhrn srážek oproti roku
2014 pouze třetinový. Výše škod způsobených suchem byla vyčíslena na cca 5 mil Kč
(náhrada od státu činila 654.493,- Kč).
Plodina
Výměra [ha]
Průměrný výnos [q/ha]
ozimá pšenice
159,3
66,1
ozimý ječmen
46,1
47,7
ozimé žito
71,1
na senáž
jarní ječmen
177
55,5
ozimá řepka
60,3
30,26
mák
43,2
9,22
brambory
20,5
111
kukuřice silážní
128,1
143
víceleté pícniny
38,2
479
hrách na senáž
35,1
171
V živočišné výrobě bylo chováno 142 ks prasat (z toho 100 ks na domácí
zabijačky) a 741 ks skotu. Ve středisku Větřkovice to bylo 575 ks skotu (z toho 284
dojnic, 199 telat, 80 jalovic a 12 vysokobřezích jalovic), ve středisku Vlkovice 166 ks
(z toho 70 krav na pastvě, 2 plemenní býci, 44 telat, 29 jalovic a 21 vysokobřezích
jalovic). Průměrná dojivost činila 8 000 litrů na dojnici a rok. Mléko ZOD dodávalo do
mlékárny KUNÍN, provozovny Martinov; celkem 2,5 mil. litrů za průměrnou cenu 7,69
Kč/l.
Jako hlavní surovina pro BPS se využívala senáž z luk; osvědčila se také žitná
GPS (v porovnání s kukuřicí je výtěžnost 80–90 %, výrobní náklady jsou však
poloviční). 15 % vyrobené elektrické energie bylo použito pro vlastní potřebu, zbytek
prodáván do sítě ČEZ Distribuce. Tepelná energie byla využívána jednak k vytápění a
přípravě teplé užitkové vody v objektech dílen a administrativní budovy, jednak je
napojena firma J. K. FOOD (vytápění budov a ohřev vody).
Traktorové práce zajišťovalo 5 traktorů s výkonem nad 100 koní (3x John Deer –
výkon 225 PS, 190 PS a 152 PS, Deutz Fahr – s výkonem 200 PS a Fendt s výkonem 260
PS) a 6 traktorů s nižším výkonem. Nákladní auta (3x Tatra T-815) zajišťovala přepravu
v kamenolomu EUROVIA v Jakubčovicích nad Odrou. V zimních období zajišťovalo
družstvo údržbu obecních komunikací ve Větřkovicích a v Jelenicích.
V průběhu roku 2015 byla realizována úprava hnojné koncovky a dovybavení
stáje o instalaci ventilátorů s automatickým řízením plachet. Co se týká investic do
strojového parku, byly pořízeny samojízdný krmný míchací vůz, teleskopický
manipulátor na vyhrnování a ukládání hnoje, diskový podmítač Horsch Joker, shrnovač
píce KRONE, nesený diskový žací stroj KRONE, kolový traktor Zetor Proxima
s výkonem 107 HP a starší traktor John Deere s výkonem 190 HP.
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5.2

Podnikatelé a živnostníci












5.3

Služby










6.

V obci působila v roce 2015 celá řada živnostníků, podnikatelů a firem:
autodoprava – Jiří Hopp, Oldřich Žák,
autoservis a pneuservis – Pavel Dubový,
geodetické práce – Antonín Endl,
kovovýroba – Pavel Červenka, Miroslav Štrbák,
meliorační práce – Leopold Halamíček,
pilařská výroba – Alena Glauderová,
pokrývačství a klempířství – Petr Fabík,
řeznictví a uzenářství – Lubomír Hluchý,
stolařství – Jaroslav Černín, Zdeněk Černoch, Vlastimil Dubový, Jaroslav
Zeisberger,
truhlářství – Richard Binar, Hubert Mička, Josef Knopp,
výroba sušené zeleniny a koření – Jaroslav Kostera (J. K. FOOD).

V roce 2015 byly občanům v obci k dispozici tyto služby:
Agility Camp – Jiřina Máčková,
kadeřnictví – Kristýna Janíková,
pohostinství – Milan Martínek, Blanka Jourová,
prodejna Jednota,
prodejna zahradnických a chovatelských potřeb – Zdeněk Glauder ml.,
servis hasicích přístrojů – Jindřich Gintar,
tvorba webových stránek – Lukáš Panáček,
vedení účetnictví – Jiří Krejčí,
zahradnické služby – Stanislav Šamárek.

VÝSTAVBA
V roce 2015 byl v obci zkolaudován jeden nový RD – č. p. 244 (Martin Glauder).

7.

DOPRAVA, SPOJE

7.1

Doprava

V roce 2015 měla obec přímé autobusové spojení na Vítkov, Opavu (přes
Březovou) a Ostravu (přes Fulnek). Dopravu zajišťovala firma TQM Opava. Obec v roce
2015 na dopravní obslužnost doplatila 79.149,- Kč.
Průměrná četnost jednotlivých přímých spojů ve směru:
pracovní dny
víkend
Vítkov
27x
6x
Opava
12x
3x
10

Ostrava
7x
Vlakové spojení obec nemá.

7.2

3x

Spoje

Česká pošta, s. p., nabízí občanům své služby v obecních prostorách v budově
KD (Větřkovice 197). Pošta byla pro veřejnost otevřena:
pondělí
8 – 1030
15 – 1630
úterý
8 – 1030
15 – 1630
středa
8 – 1030
15 – 1730
čtvrtek
8 – 1030
15 – 1630
pátek
8 – 1030
15 – 1630

8.

POLITICKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

8.1

Politické strany

8.1.1 KDU-ČSL
Předseda – Ing. Miroslav Krajíček
V roce 2015 měla místní organizace KDU-ČSL 15 členů (7 mužů a 8 žen). Na
výroční schůzi v únoru byl zvolen nový pětičlenný výbor ve složení: předseda Miroslav
Krajíček, místopředseda Jaromír Hellebrand, jednatelka Lucie Dubová, hospodářka
Bohumíra Cihlářová a členka výboru Zlatomíra Krajíčková.
V průběhu roku výbor místní organizace pomáhal při dokončení oprav fasády
kostela a výměně oken tamtéž, měl zástupce v redakční radě časopisu Vánek a ve farní
radě, navštěvoval členy u příležitosti životního jubilea. Předseda MO se účastnil
okresní konference v Kozmicích a pracoval v celostátní odborné komisi pro informační
a komunikační technologie.
V obecním zastupitelstvu pracovali 3 zastupitelé: Petr Šamárek (předseda
kontrolního výboru), Miroslav Krajíček (člen letopisecké komise) a Lucie Dubová
(členka finančního výboru).

8.2

Spolky a sdružení

8.2.1 Český červený kříž
Předsedkyně – Jarmila Skarková
28. 3. se dvě členky podílely na organizaci tzv. Nočního čtení v základní škole
(děti si mohly vyzkoušet, jak si poradit se zraněným člověkem a co vše by měla
obsahovat domácí lékárnička).
Tradiční sáňkiáda se v tomto roce uskutečnila po třech letech 8. 2. za hojné
účasti dětí i dospělých. Drakiáda pak proběhla 4. 10. za pěkného počasí a velké účasti
dětí i dospělých.
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Jednou byl uspořádán zájezd do Slezského divadla v Opavě – na veselohru
Zdravý nemocný (14. 5.). V hasičské zbrojnici se uskutečnily dva kurzy pletení
z pedigu – 7. 2., a 14. 3.; o tuto akci byl velký zájem. Na soutěži T. F. A. (pořádané
místními hasiči 19. 7.) zajišťovaly členky zdravotní dohled. Na podzim zorganizoval
ČČK taneční kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé, které probíhaly v sále KD.
Tradiční májový výšlap k řece Moravici se uskutečnil za krásného počasí 8. 5.

8.2.2 Český svaz chovatelů
Předseda – Jan Hopp
V roce 2015 se chovatelé zúčastnili mnoha tradičních výstav, i když vysoké
teploty v létě zvířatům vůbec nesvědčily. V Hradci nad Moravicí vystavovali holuby
(Eliška Štenclová a Jozef Štencel) a drůbež (Jozef Štencel a Zdeněk Hopp).
Na výstavě ve Vítkově získal čestnou cenu za drůbež Jozef Štencel.
V listopadu se výstavě ve Studénce zúčastnil Zdeněk Hopp s králíky a zakrslou
drůbeží. Holubáři se pak zúčastnili speciální výstavy v Litovli.

8.2.3 Myslivecké sdružení DUBINA Větřkovice
Předseda – Zdeněk Glauder
Tradiční akcí byl 10. 1. Večer honebního společenstva – myslivecký ples
s bohatou zvěřinovou tombolou.
14. 6. proběhl pod vedením MS Dubina dětský den.
V roce 2015 proběhlo přeregistrování MS Dubina na Myslivecký spolek Dubina
Větřkovice, a to 25. 10. Zároveň byl zvolen nový výbor: předseda – Zdeněk Glauder,
finanční hospodář – Jiří Groda, myslivecký hospodář – Petr Šamárek.

8.2.4 Sbor dobrovolných hasičů
Starosta – Cyril Schiller
SDH jako každoročně pořádal řadu kulturních či jiných akcí. Mezi ty tradiční
patřil Hasičský ples (17 1.), Pochování basy (14. 2.), taneční zábavy (velikonoční a
mikulášská) a dvě hasičské soutěže – VIII. ročník noční soutěže a IV. ročník Memoriálu
Josefa Šmída (6. 6.) a XIV. ročník Memoriálu Karla Moravce, společně s 11. kolem
Moravskoslezské ligy (9. 8.). Pátým ročníkem pokračovala soutěž T. F. A. – Nejtvrdší
hasič přežívá (19. 8.). Sbor se rovněž spolupodílel na rozsvícení vánočního stromu (29.
11.). A jako každý rok se členové (mnozí ve stejnokrojích) zúčastnili Floriánské mše
v našem kostele (3. 5.), rovněž i Floriánské mše na Hostýně.
Jednotka se 2x zúčastnila zásahu při odstraňování nebezpečných stavů
(popadané stromy) a likvidovala drobný požár odpadkového koše u KD. Členové se
účastnili velitelského dne ve Vítkově, pravidelných odborných příprav a školení
v Jánských Koupelích a Opavě.
Družstvo Mladých hasičů pod vedením Stanislava Fabíka a Daniela Hůly mj.
připravilo vystoupení na hasičský ples, zúčastnilo se soutěží ve vázání uzlů ve Vítkově a
Fulneku a pravidelně se scházelo na trénincích.
Sportovní družstvo mužů kromě ostatních soutěží startovalo v Moravskoslezské
lize v požárním sportu, kde obsadilo se 144 body konečné 10. místo (z 26 družstev).
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Celkem se družstvo mužů zúčastnilo 37 soutěží. 17x se umístilo do 10. místa,
z toho 9x do 3. místa:
 2. místo – Bílovec, Výškovice, Jelenice, Trojanovice, Prchalov, Hukovice,
 3. místo – Větřkovice (noční), Oprechtice, Větřkovice (MSL).
Nejlepšího času dosáhlo družstvo na soutěži v Prchalově – 14,087 s.
Tým B se zúčastnil 4 soutěží.
VIII. ročníku noční soutěže a IV. ročníku Memoriálu Josefa Šmída se 6. 6.
zúčastnilo 23 družstev (17 týmů mužů a 6 družstev žen). V kategorii mužů si vítězství
odnesli muži ze Závady (čas 15,256 s), druzí byli muži z Tošovic (15,518 s) a třetí muži
z domácího týmu A (15,727 s). Mezi ženami zvítězilo družstvo z Kozmic (čas 19,267 s),
druhé skočily ženy z Petřvaldu (19,411 s) a třetí ženy z Markvartovic (19,83 s).
XV. Memoriálu Karla Moravce a IV. ročníku O putovní proudnici starosty obce
se 9. 8. zúčastnilo rekordních 54 družstev (37 týmů mužů, 14 družstev žen a 3 týmy
mužů nad 35 let). Mezi muži zvítězilo družstvo Prchalova B (čas 13,907 s), na druhém
místě se umístil tým z Petřvaldíku (14,093 s) a na třetím domácí tým A (14,409 s). Mezi
ženami pak zvítězilo družstvo z Oprechtic (čas 16,595 s), na druhém místě pak skončil
tým žen ze slovenských Turčianských Teplic (17,277 s) a na třetím tým ze Staré Vsi
(17,568 s). V kategorii mužů nad 35 let zvítězili muži ze Staré Vsi (čas 15,292 s), domácí
tým obsadil druhou příčku (22,551 s).
V. ročníku soutěže T. F. A. (Nejtvrdší hasič přežívá) se 19. 7. v okolí hasičské
zbrojnice zúčastnilo celkem 19 mužů do 35 let, 8 mužů na 35 let a 7 žen. Trať byla
složená z následujících disciplín: roztažení 2x 2B hadic, Hamerboxu s 60 údery, smotání
1B hadice, překonání bariéry, výběhu do druhého patra budovy obecního úřadu,
vytažení závaží na lešení, transportu dvou závaží 20 kg na vzdálenost 25 m, transport
kanystru s vodou přes tunel tam i zpět, transport figuríny na vzdálenost 20 m a posun
závaží po kolejnici kladivem na vzdálenost 2,5 m a finální výběh do kopce dlouhý
zhruba 200 m. Ženy pak měly vybrané disciplíny s poloviční zátěží nebo vzdáleností,
kromě finálového běhu do kopce. V náročných disciplínách a náročných podmínkách
(33 °C ve stínu) v kategorii do 35 let nejlépe obstál David Řehulka (čas 3:38,33), na
druhém místě skončil David Pašek (3:42,88) a na třetím Zdeněk Janoš (3:46,28).
V kategorii mužů nad 35 let zvítězil Josef Palát, který dosáhl vůbec nejlepšího času
(3:36,89). Domácí Daniel Cihlář obsadil šesté místo. Mezi ženami se na prvním místě
umístila Hana Petřeková (čas 422,22), druhá byla Nikol Steffková (4:49,97) a třetí
Martina Krejčí (4:51,96).

8.2.5 Skauti
Vůdce oddílu – Jan Vícha (Žimrovice)
V roce 2015 bylo v 2. oddílu Domoradovice registrováno 40 členů. Oddíl tvořilo
dohromady 5 družin. Ve Větřkovicích se scházela 1 smíšená družina pod vedením
Kateřiny Kubesové; od září probíhaly oddělené schůzky – děvčata vedly Adéla
Šamárková a Klára Kubesová, chlapce pak Radim Dulava.
V březnu se skauti zúčastnili turnaje v malé kopané v Opavě, na kterém vlčata
obsadila 3. místo a skauti a roveři shodně 1. místo. Během postní doby vedli skautskou
křížovou cestu v kostele ve Větřkovicích (29. 3.). 24. – 26. 4. proběhla víkendová
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výprava spojená se skautskou poutí k památníku na Ivančeně. V květnu proběhlo
v Jakartovicích předtáborové setkání.
Tradiční tábor se uskutečnil v termínu 5. – 18. 7. na tábořišti v Pochni (táborová
hra na téma Star Wars).
V listopadu se uskutečnila podzimní víkendová akce v Potštátě, která se opět
nesla v duchu Star Wars.
Tradičně před Vánoci skauti roznášeli do domácností betlémské světlo.

8.2.6 TAZI-TEAM Větřkovice
Předseda – Pavel Klapetek
VII. ročník Větřkovské traktoriády se v tomto roce konal na poli za domem
Pavla Klapetka 22. 8.
Závodilo se v několika disciplínách (např. sprint, šnečí jízda, jízda zručnosti,
průjezd vodním příkopem). Akce se zúčastnilo 37 jezdců, a to jak místních, tak
z dalekého okolí (Kozlovice, Český Těšín, Dětmarovice aj.). V kategorii 4x2 (pohon
jedné nápravy) soutěžilo 24 traktorů; zvítězil Roman Lindovský ze Skřipova, druhý
skončil Petr Nykš z Hrabství a třetí domácí Josef Cihlář. Z domácích závodníků se
v první desítce na 5. místě umístil Pavel Klapetek a na 7. místě Tomáš Binar.
V kategorii 4x4 (pohon obou náprav) soutěžilo 13 traktorů a vítězství si odnesl Miroslav
Štayer z Dětmarovic, druhý se skončil domácí Libor Scholaster a třetí rovněž domácí
Karel Moravec. Do desátého místa se z domácích závodníků umístili ještě na 5. místě
Jakub Moravec, na 8. místě Pavel Homola a na 10. místě Jiří Groda. Na závěr proběhl
tradiční běh vodním příkopem. Největším tahákem dne byla ukázka tanku T72M4CZ
ze 73. tankového praporu AČR v Přáslavicích. V průběhu odpoledne se mohli
návštěvníci seznámit také s prací a pomůckami vojenských záchranářů ze 7.
mechanizovaného praporu AČR v Hranicích na Moravě. Do dění traktoriády se zapojili
i samotní diváci, kterým se v počtu 100 dospělých osob podařilo přetáhnout traktor
Zetor 140 HD. Akce se zúčastnilo cca 1 500 diváků.

8.3

Kulturní dění

Kulturní dění v obci bylo tradičně velmi bohaté. Mezi ty nejzdařilejší akce
v roce 2015 patřily opět plesy v místním KD, zábavy v KD či areálu TJ, nejrůznější
besídky pro seniory, maminky apod., tradiční masopustní průvod s pochováním basy,
traktoriáda, rozsvícení vánočního stromu, živý betlém na farním dvoře apod. Výčet
akcí (i s termíny) je uveden v kalendáriu (kap. 15).
Třinácté Mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných kuriozit se
v sále našeho KD uskutečnilo 18. 10. Zúčastnilo se ho cca 40 vystavovatelů z České
republiky, Slovenska, Maďarska a Velké Británie, z nichž 2/3 tvořili výrobci a sběratelé
hlavolamů. Tato akce přilákala do našeho KD asi tisícovku návštěvníků. Byly
představeny hlavolamy dřevěné, drátění či plastové. Mezi další lákadla patřily tradičně
vítězné trofeje tenistky Petry Kvitové (z nedalekého Fulneku), ukázka největší sbírky
pexesa, dobové pohlednice z regionu, podpisy slavných osobností, ukázky paličkování,
řezbářství, malování na sklo, aj. Součástí výstavy byla i malování obrázků pískem.
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Větřkovského rockování se v areálu TJ 15. 8. zúčastnily kapely The Basecell (Vítkov) a
Special Band (Fulnek).

8.4

Družební vztahy

Družební vztahy se slovenskou obcí Turčianské Kľačany probíhaly v roce 2015
opět pouze v rámci aktivit naší školy. Tentokrát se setkání žáků a pedagogů obou škol
uskutečnilo na Slovensku 29. 5.; žáci 3. a 4. ročníku navštívili společně se svými
slovenskými kamarády Múzeum slovenskej dediny v Martine.

8.5

Místní periodické a neperiodické tiskoviny

V obci v roce 2015 vycházely dvě tiskoviny. Obecní úřad vydával informační
měsíčník Větřkovský zpravodaj (roce 2015 vyšlo 12 čísel). Římskokatolická farnost
vydávala občasník farnosti Větřkovice Vánek (v roce 2015 vyšla 2 čísla).

8.6

Obecní knihovna

Obecní knihovna sídlila v prvním patře budovy KD (Větřkovice 197). Knihovnu
i v roce 2015 vedla paní Eva Vernerová. Půjčovní doba knihovny byla v úterý (1500 –
1800).

8.7

Římskokatolická farnost

Významnou událostí v životě farnosti bylo 1. svaté přijímání, které se konalo
17. 5. a kterého se zúčastnily 3 děti (Matyáš Dubový, Gabriela Vavrošová, Ivana
Welertová).
Z dalších aktivit lze určitě zmínit účasti na poutích (Hostýn, Cvilín), farní
zájezdy (Ostrava a Nový Bohumín) či posezení na faře po mši svaté při různých
příležitostech (např. svatodušní svátky – smažení vajec, karmáš, poděkování za úrodu).
Farníci v lednu rovněž popřáli P. Petru Bohačíkovi k 20 letům kněžství. V průběhu
roku došlo k výměně kaplanů – Jána Bujňáka nahradil Mário Račko.
V průběhu roku byla na kostele dokončena nová fasáda a kostel dostal nová
okna s vitrážemi z dílny Jaroslava Randuse. Žehnání vitráží a oken proběhlo 25. 10. za
přítomnosti opavského děkana Jana Czudka, P. Františka Dobeše, P. Františka Krále, P.
Jána Bujňáka a obou místních kněží; po mši následovalo posezení s obědem v sále KD.
Farnost vydávala občasník Vánek (2 čísla ročně), který informoval o dění a
přinášel přehled aktivit na půdě farnosti.
Tradiční mše svatá v kapli na Novém Vrbně se uskutečnila 20. 9.
Při Tříkrálové sbírce (3. 1.) bylo vybráno 37.582,- Kč.
V církevním roce (listopad 2014 – listopad 2015):
 přijaly svátost křtu – 2 dětí (Václav Jan Vavroš, Sebastián Galčan),
 přijaly svátost manželství – 2 páry (Eva Paulerová a Lukáš Elbl, Veronika
Šrámková a Filip Špička),
 poslední rozloučení proběhlo – s 11 farníky (František Černoch, Stanislav
Černoch, Zdeněk David, Stanislav Hovora, Berta Jahnová, Anežka Krajíčková,
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Emil Lichovník, Hubert Mička, Marie Mičková, Ludmila Týnová, Hermína
Vladařová).

9.

SPORT

9.1

TJ DUBINA Větřkovice

Předseda – Roman Lichovník
V rámci TJ působila v roce 2014 dvě družstva – žáků a mužů. Mužstvo mužů
skončilo v sezoně 2014/2015 na 8. místě (z 10 mužstev; zisk 19 bodů, skóre 47:74) a
podzimní část sezony 2015/2016 ukončilo na 10. místě (z 10 mužstev; zisk 3 bodů, skóre
9:48). Mužstvo žáků zakončilo sezónu 2014/2015 na 8. místě (z 8 mužstev; zisk 3 bodů,
skóre 14:64). V podzimní části sezony 2015/2016 se žáci přihlásili do systému 1+7 a
podzim zakončili na 8. místě (z 8 mužstev; zisk 0 bodů, skóre 4:106).
13. ročníku turnaje Slivaky cup v malé kopané se v červnu zúčastnilo 13
mužstev; zvítězil tým Devils z Budišova nad Budišovkou, druhý se umístil tým
Gigabyte z Ostravy a třetí Masaři z Větřkovic. V červenci se družstvo „staré gardy“
zúčastnilo pravidelného turnaje tentokrát v Bartošovicích, kde obsadilo druhé místo.
Aleš Vavroš se s 6 brankami stal nejlepším střelcem turnaje a kariéru aktivního hráče
zde ukončil Tomáš Kaluža.
TJ jako každoročně pořádala různé akce. Mezi ty tradiční patřily v pořadí již 18.
Sportovní ples (21. 2.), kácení máje (31. 5.) či silvestrovský fotbálek na hřišti. TJ se
rovněž spolupodílela na rozsvícení vánočního stromu (29. 11.). Májová zábava proběhla
v areálu TJ 30. 5. a Větřkovského rockování na hřišti (15. 8.) se zúčastnily kapely The
Basecell z Větřkovic a Special Band z Fulneku. Tradiční pochod světlušek se uskutečnil
27. 10. Po malé pauze uspořádala TJ spolu s TAZI Teamem pálení čarodějnic na hřišti
TJ (31. 5.). Novinkou byl závod v biatlonu, který se ve spolupráci s SDH uskutečnil 7. 2.
Ve dvou kategoriích (s lyžemi a bez lyží) se na start postavilo celkem 16 dětí a 19
dospělých.

9.2

Slivaky open

III. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře se uskutečnil na hřišti za školou 29. 8.
Turnaje se zúčastnilo celkem 7 dvojic. Vítězství si odnesla dvojice Stanislav Kopl a
Matyáš Mička, druzí skončili Tomáš Vavroš a Miroslav Panáček a třetí místo získali
Marie Mičková a Petr Palinčák. Turnaj organizuje Matyáš Mička ve spolupráci s OÚ.

10. TURISTIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V obci se nenacházejí žádná turistická zařízení a naučné stezky.
Mezi nejvýznamnější památky v obci patří kostel Nanebevzetí Panny Marie,
kaple na Novém Vrbně (letos zrekonstruovaná) a socha sv. Felixe tamtéž.
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11. ŠKOLSTVÍ
Jediným školským zařízením na území obce byla Základní škola a Mateřská
škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace. Ředitelkou byla i v roce 2015
Mgr. Dáša Bejdáková. Do organizace patřily mateřská škola, základní škola, školní
družina a školní jídelna.
Protože se na naší škole vyučují jen první čtyři ročníky, musejí od 5. třídy žáci
dojíždět do okolních škol. Nejvíce jich dojíždí tradičně do ZŠ a MŠ Březová, menší část
pak do Vítkova.

11.1 Mateřská škola
Ve školním roce 20014/2015 působili v MŠ 3 zaměstnanci – 2 učitelky (plně
kvalifikované) a 1 školnice a uklízečka. Pracovalo se podle školního vzdělávacího
programu „Beruško, vyleť za sluníčkem“. K předškolnímu vzdělávání k 30. 9. 2014
docházelo 27 dětí, k 1. 1. 2015 pak 28 dětí.
Vzdělávání dětí probíhalo v průběhu celého dne formou nejrůznějších činností
(např. činnosti spontánní, řízené, odpočinkové, pohybové, relaxační); všechny činnosti
obsahovaly prvky hry a tvořivosti. Upřednostňována byla atmosféra klidu, radosti,
porozumění, zdraví a pohody v sounáležitosti s rodinnou výchovou. Během školního
roku také fungovaly dva zájmové kroužky – gymnastika (12 dětí) a angličtina (10 dětí).
V průběhu školního roku se žáci prezentovali na veřejnosti mnohými akcemi –
mikulášská nadílka pro seniory, rozsvícení vánočního stromu, vánoční besídka pro
rodiče, vystoupení ke Dni matek, vítání občánků aj. V MŠ odehrálo pro děti divadelní
představení maňáskové divadlo Šikulka. Žáci se zúčastnili mnoha soutěží (literární,
výtvarné či pěvecké). Děti MŠ rovněž navštěvovaly plavecký kurz v Plavecké škole
Opava. Pro žáky byl také uspořádán Den dětí v zahradě MŠ spojený s různými
soutěžemi a opékáním a sportovní den. Děti také absolvovaly výlet do Hradce na d
Moravicí s návštěvou zámku. Pro děti byla také uspořádána beseda o zdravé výživě
„Správná pětka“.
Do 1. ročníku ZŠ by k 1. 9. 2015 mělo nastoupit 5 žáků.

11.2 Základní škola
Ve školním roce 2014/2015 působili v ZŠ 4 zaměstnanci – 2 učitelky, 1
vychovatelka ŠD a 1 školnice a uklízečka. Pracovalo se podle školního vzdělávacího
programu „Tvořivá škola je naše budoucnost“ (1. – 4. ročník). ZŠ navštěvovalo 27 dětí
(1. ročník 3 děti, 2. ročník 13 dětí, 3. ročník 5 dětí, 4. ročník 6 dětí). Při ZŠ působila
také školská rada, která měla 3 členy (Lucie Dubová, František Hellebrand, Gabriela
Grodová) a v jejímž čele stála Gabriela Grodová.
Během školního roku se žáci ZŠ spolupodíleli na různých akcích po veřejnost
(mnohé také sami uspořádali), např. vánoční besídka pro seniory, rozsvícení vánočního
stromu, besídka ke Dni matek. V ZŠ se odehrála 2 divadelních představení pro žáky,
vystoupení ZUŠ Vítkov či divadelní představení ŠK při ZŠ a MŠ Březová. Během
školního roku fungovalo na škole celkem 8 zájmových kroužků (např. automodelářský,
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keramika, sportovní, country tance, hudebně dramatický). Žáci se zúčastnili celé řady
soutěží jak na školní, tak na vyšších úrovních (výtvarná, recitační, olympiáda v ČJ,
nejlepší písař ročníku, Šikulové, Matematický klokan aj.). Žáci také navštěvovali
plavecký kurz v Plavecké škole Opava. Mezi další tradiční akce lze zařadit besedu s
místními, dopravní výchovu na dopravním hřišti v Odrách či besedu se starostou obce
(pro žáky 3. a 4. ročníku).
Jednou proběhlo společné setkání s družební základní školou z Turčianských
Kľačan – 29. 5. 2015 v Turčianských Kľačanech u příležitosti Dne dětí.
Ve školním roce 2014/2015 byla realizována celá řada projektů – Zdravá Pětka
(preventivní program z oblasti zdravého životního stylu zaměřený na správnou
výživu), Školička pro předškoláky (výchovně vzdělávací program pro budoucí
prvňáky), Aktivní škola (projekt pro MŠ a ZŠ vedoucí k rozšíření základních znalostí)
či Barevný podzim (podzimní projekt začleněný do všech předmětů vyučovaných ve 3.
a 4. ročníku). ZŠ se dále zúčastnila na projektech Školní mléko, Ovoce do škol a Zdravé
zuby. Také probíhala celoroční „smajlíková“ soutěž (plnění nadstandartních úkolů pro
žáky 3. a 4. ročníku).
Tradiční akcí, kterou pořádala ZŠ a MŠ Větřkovice, byl také dětský maškarní
ples, který se uskutečnil 1. 2. 2015.

11.3 Školní družina
Ve školním roce 2014/2015 působila ve ŠD 1 vychovatelka. ŠD pracovala
v jednom oddělení podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“. Také
činnost ŠD byla v tomto školním roce velice pestrá, zahrnovala nejrůznější aktivity –
soutěže výtvarné (např. Moje obec, Barevný podzim, Výtvarné družinohrátky) či
hudební, aktivity výtvarné, hudební či sportovní a mnohá vystoupení, účasti na
přehlídkách a soutěžích mimo školu. V průběhu školního roky děti zdramatizovaly i
pohádku O Karkulce (kterou odehrály pro děti ze ŠD při ZŠ a MŠ Březová).

11.4 Školní jídelna
Ve školním roce 2014/2015 působila v ŠJ 1 kuchařka na plný úvazek, 1
pracovnice provozu s úvazkem 1,6 hodin denně a vedoucí ŠJ s úvazkem 3,5 hodin
denně. ŠJ poskytovala stravovací služby dětem a žákům Základní školy a Mateřské
školy ve Větřkovicích, závodní stravování zaměstnancům ZŠ a MŠ ve Větřkovicích a
v rámci hostinské činnosti také stravovací služby cizím strávníkům. Ve školním roce
2014/2015 se ve ŠJ stravovalo 28 dětí MŠ, 28 dětí ZŠ, 9 zaměstnanců ZŠ a MŠ a 10
cizích strávníků. Celkem bylo uvařeno 12 381 obědů.
Sazby stravného ve školním roce 2014/2015:
děti MŠ (3 – 6 let) 30,- Kč,
žáci ZŠ
22,- Kč,
závodní stravování 30,- Kč,
cizí strávníci
55,- Kč.
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12. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CHARAKTERISTIKA
V obci má ordinaci (v obecních prostorách, Větřkovice 148) praktický lékař pro
dospělé MUDr. Vladimír Zakreničnyj. Ordinační hodiny:
úterý
1300 – 1530,
čtvrtek
1230 – 1500.
Ostatní zdravotní služby poskytují zařízení ve Vítkově (zejm. nemocnice a
ordinace stomatologů), v Opavě (nemocnice) či v Bílovci.

13. POČASÍ
Průměrná teplota vzduchu v roce 2015 činila 10,6 °C, úhrn srážek za rok byl
357,1 mm. Údaje za jednotlivé měsíce:
teplota [°C]
úhrn srážek [mm]
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

min.

max.

-13,5
-11,8
-6,1
-4,5
-1,5
2,7
2,1
4,4
0
-2,7
-8,1
-11,1

10,6
11,8
16,8
21,9
24,3
32,7
39,1
38,3
32,5
22,6
20,3
10,9

14,1
18,6
36,5
23,1
53,9
32,4
21,6
51,9
33,6
33,9
21,6
15,9

Nejnižší teplota:
7. 1.
-13,5 °C
Nejvyšší teplota:
22. 7.
39,1 °C
Nejdeštivější den:
5. 5.
18 mm srážek
Největrnější den:
30. 3.
30,7 m/s (v nárazech 51,5 m/s)
(Údaje čerpány z http://www.glauder.cz/vylov-rybnika-farma.html.)

14. POHYB OBYVATELSTVA
Počet občanů k 1. 1. 2015:
Počet narozených:

Počet zemřelých:

757
9
Stela Černavová, Václav Černín, Barbora
Černochová, Tomáš Elbl, Sebastian Galčan, Eliáš
Homola, Sofie Kedroutková, Stella Robová, Jan
Václav Vavroš
7
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Počet přihlášených:
Počet odhlášených:
Počet občanů k 31. 12. 2015:

František Černoch, Stanislav Černoch, Zdeněk
David, Berta Jahnová, Anežka Krajíčková, Emil
Lichovník, Ludmila Týnová
15
16
758

Nejstarší občané v roce 2015:
 nejstarší muž – Petr Binar (87 let),
 nejstarší žena – Anna Moravcová (91 let).

15. KALENDÁRIUM
3. 1.
7. 1.
10. 1.
17. 1.
24. 1.
27. 1.
31. 1.

Tříkrálová sbírka – ŘKF
III. zasedání ZO (KD)
XXII. večer honebního společenstva (KD) – MS Dubina
Hasičský ples (KD) – SDH
XX. obecní ples (KD) – OÚ
Zápis žáků do 1. ročníku (ZŠ)
Družstevní ples (KD) – ZOD Slezská Dubina

1. 2.
7. 2.
7. 2.
8. 2.
14. 2.
21. 2.

Dětský maškarní ples (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
Kurz pletení z pedigu (hasičská zbrojnice) – ČČK
Závod v biatlonu (areál TJ) – TJ Dubina, SDH
Sáňkiáda – ČČK
Masopustní průvod a pochovávání basy – SDH
XVIII. sportovní ples (KD) – TJ Dubina

14. 3.
23. 3.
28. 3.

Kurz pletení z pedigu (hasičská zbrojnice) – ČČK
IV. zasedání ZO (KD)
Noční čtení v ZŠ (ZŠ) – ZŠ a MŠ, ČČK

4. 4.
12. 4.
18. 4.
29. 4.

Velikonoční zábava (KD) – SDH
Vítání občánků (zasedací místnost OÚ) – OÚ
Okrsková požární soutěž (hřiště TJ) – SDH
Den otevřených dveří (ZŠ) – ZŠ a MŠ Větřkovice

2. 5.
3. 5.
8. 5.
10. 5.
14. 5.
17. 5.

Pálení čarodějnic (hřiště TJ) – TJ Dubina, TAZI-TEAM
Floriánská mše (kostel)
Pochod k Moravici – ČČK
Besídka ke Dni matek (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
Zájezd do Slezského divadla, veselohra Zdravý nemocný – ČČK
1. svaté přijímání (kostel)
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30. 5.
31. 5.

Májová zábava (hřiště TJ) – TJ Dubina
Kácení máje (hřiště TJ) – TJ Dubina

3. 6.
6. 6.
14. 6.
18. 6.
27. 6.

V. zasedání ZO (KD)
VIII. noční soutěž v požárním útoku (hřiště) – SDH
Dětský den – MS Dubina
Rozloučení s žáky 4. ročníku – OÚ
XIII. ročník turnaje Slivaky cup (hřiště) – TJ Dubina

11. 7.
19. 7.

Pouť na sv. Hostýn – ŘKF
V. ročník soutěže T. F. A. – Železný hasič (hasičská zbrojnice a
okolí) – SDH
VI. zasedání ZO (KD)

20. 7.
9. 8.
15. 8.
22. 8.
29. 8.

XV. ročník Memoriálu Karla Moravce (hřiště) – SDH
Mistrovství Věřkovic + Větřkovské rockování (hřiště TJ) – TJ
Dubina
VIII. ročník Větřkovské traktoriády – TAZI-TEAM
III. ročník turnaje Slivaky open (hřiště u školy) – Matyáš Mička

2. 9.
20. 9.

VII. zasedání ZO (KD)
Mše svatá v kapli na Novém Vrbně

4. 10.
4. 10.
11. 10.
18. 10.

Vítání občánků (zasedací místnost OÚ) – OÚ
Drakiáda (louka za p. Koplem) – ČČK
Svatohubertská mše s poděkováním za úrodu (kostel)
XIII. mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných
kuriozit (KD)
Žehnání vitráží a oken (kostel) – ŘKF
VIII. zasedání ZO (KD)
Pochod světlušek – TJ Dubina
Přednáška „Buněčný šepot“ (KD) – Vítězslav Bryja

25. 10.
26. 10.
27. 10.
29. 10.
21. 11.
29. 11.

Farní zájezd (Ostrava, Nový Bohumín) – ŘKF
Adventní neděle s rozsvícením vánočného stromu – SDH, OÚ, TJ,
ZŠ

4. 12.

Mikulášsko-vánoční posezení pro seniory (KD) – OÚ, ZŠ a MŠ
Větřkovice
Mikulášská zábava (KD) – SDH
IX. zasedání ZO (KD)
Silvestrovský fotbálek (hřiště) – TJ

5. 12.
14. 12.
31. 12.
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