KRONIKA
obce
Větřkovice
Rok 2010

Kronika má 23 stran.

podepsán v. r.
DUŠAN LEDERER
starosta obce

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

Představení kronikáře

Jmenuji se Stanislav Mička a kronikářem obce Větřkovice jsem se stal
rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 13. června 2011. Narodil jsem se 26. prosince
1973 ve Vítkově a od svého narození žiji ve Větřkovicích. Záhladní školu jsem
navštěvoval 4 roky ve Větřkovicích a poté 4 roky v Březové. V roce 1992 jsem
odmaturoval na Střední průmyslové škole chemické akademika Jaroslava Heyrovského
v Ostravě – zaměření analytická chemie. V letech 1992 – 1996 jsem vystudoval
učitelství pro 2. stupeň ZŠ (magisterský obor český jazyk – dějepis) na Filozofické
fakultě Ostravské univerzity. V roce 1998 jsem nastoupil v ZŠ Březová na místo učitele
a pracuji tam dodnes.

1.2

Rok 2010

Rok 2010 byl ve světě i ČR na události velmi bohatý. V lednu zasáhlo silné
zemětřesení Haiti. V únoru se novým pražským arcibiskupem stal Dominik Duka.
V březnu navštívil ČR britský princ Charles. V dubnu hostila Praha summit USA –
Rusko, polský prezident Kaczyński zemřel při letecké katastrofě a Mexický záliv
zaplavila ropa z potopené plošiny. V květnu se na Moravě a ve Slezsku rozvodnily řeky
a konaly se parlamentní volby. V červnu došlo k dalším povodním na území ČR.
V červenci zasáhla ČR vlna veder. V srpnu začali bojovat chilští záchranáři o život 33
horníků. V září se novým ombudsmanem stal Pavel Varvařovský. V říjnu se rozeběhlo
pátrání po devítileté Aničce Janatkové a chilští horníci byli po 68 dnech zachráněni.
V listopadu proběhlo cvičné kolo státních maturit. V prosinci ochromily republiku
přívaly sněhu a ČR zažila celodenní stávku.
Asi nejdůležitější událostí pro život obce byly volby do obecního zastupitelstva,
které proběhly 15. – 16. října 2010 a které daly podobu novému zastupitelstvu obce.
Mezi další momenty lze určitě zařadit vybudování půdní vestavby v naší základní
škole.
Do života obce se svým způsobem promítly i výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly 28. – 29. května 2010. Voleb se v obci
zúčastnilo téměř 69 % oprávněných voličů; ti odevzdali své hlasy celkem 16 různým
stranám či uskupením. U našich voličů zvítězila ČSSD (108 hlasů; 25,9 %) před KDUČSL (70 hlasů; 16,8 %) a ODS (57 hlasů; 13,7 %). Podrobnější výsledky viz přílohy.
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2. ČINNOST
ORGÁNŮ
2.1

OBECNÍHO

ZASTUPITELSTVA

A

JEHO

„Staré“ zastupitelstvo

Do října 2010 pracovalo zastupitelstvo obce v nezměněném složení podle
výsledků voleb z roku 2006:
Bryja Josef
Černoch Miroslav
Černoch Otto
Lederer Dušan – starosta
Hellebrand František – místostarosta
Hluchý Lubomír
Hopp Jiří
Krejčí Jiří
Schillerová Emílie
Šamárek Petr
Vavroš Lubomír
V tomto složení se ZO sešlo v roce 2010 celkem 6x. Jednání byla vždy veřejná a
probíhala v sále našeho KD.
 XVII. zasedání ZO – 15. března 2010
Byl mj. schválen vyrovnaný rozpočet obce na rok 2010 ve výši 16.384.300,- Kč.
Neinvestiční příspěvky byly rozděleny takto:
ZŠ a MŠ
972.000,- Kč
Junák (Domoradovice)
12.000,- Kč
Klub důchodců
5.000,- Kč
ČČK
5.000,- Kč
TAZI-TEAM
10.000,- Kč
Svaz chovatelů
2.000,- Kč
TJ Dubina
45.000,- Kč
Farnost
40.000,- Kč
 XVIII. zasedání ZO (mimořádné) – 12. května 2010
Byla schválena smlouva o poskytnutí dotace (Stavební úpravy a půdní vestavba
objektu ZŠ Větřkovice) a úvěr u České spořitelny ve výši 5 mil. Kč.
 XIX. zasedání ZO – 7. června 2010
Byl mj. schválen závěrečný účet obce Větřkovice, zpráva o rekonstrukci ZŠ či
rozpočtové opatření č. 2.
 XX. zasedání ZO – 11. srpna 2010
Bylo mj. schváleno snížení cílové kapacity dětí v MŠ z 50 na 28 či poskytnutí dotace
TJ Dubina Větřkovice na rekonstrukci šaten v areálu TJ (150.000,- Kč + dodávka dřeva
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v hodnotě 150.000,- Kč) – pouze v případě úspěšné žádosti na MŠMT a po předložení
zajištění vlastních prostředků na dofinancování projektu.
 XXI. zasedání ZO – 2. září 2010
Byla mj. schválena účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek SDH či
dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady.
 XXII. zasedání ZO – 4. října 2010
Bylo mj. schváleno financování dotace na „Rekonstrukci SIC Větřkovice“.
Do října 2010 působily také 2 výbory a 1 komise.
1.
Finanční výbor
Otto Černoch – předseda
Josef Bryja
Jiří Krejčí
2.
Kontrolní výbor
Petr Šamárek – předseda
Jiří Hopp
Lubomír Vavroš
3.
Přestupková komise
JUDr. Jana Piskovská – předsedkyně
František Hellebrand
Dušan Lederer

2.2

Obecní volby

Ve dnech 15. – 16. října 2010 proběhly i v naší obci volby do obecního
zastupitelstva.
Počet voličů:
608
Účast voličů:
437 (tj. 71,875 %)
Počet platných hlasů:
433
Úplné kandidátky sestavilo 5 stran či uskupení, kandidovalo tedy 55 našich
spoluobčanů:
 Sdružení nezávislých kandidátů – VĚCI VĚTŘKOVSKÉ
11 kandidátů
 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
11 kandidátů
 Naše Větřkovice
11 kandidátů
 Sdružení nezávislých kandidátů VENKOV
11 kandidátů
 Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a drobných živnostníků
11 kandidátů
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Výsledky jednotlivých subjektů a počty zastupitelů:
 Sdružení nezávislých kandidátů – VĚCI VĚTŘKOVSKÉ
699 hlasů
2 zastupitelé
 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
715 hlasů
2 zastupitelé
 Naše Větřkovice
2436 hlasů
6 zastupitelů
 Sdružení nezávislých kandidátů VENKOV
470 hlasů
1 zastupitel
 Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a drobných živnostníků
325 hlasů
0 zastupitelů
Podrobnější výsledky viz přílohy.

2.3

„Nové“ zastupitelstvo

Po říjnových obecních volbách pracovalo ZO v tomto složení:
Černoch Miroslav
Ing. Groda Jiří
MVDr. Haas Dušan
Hůla Daniel
Ing. Krajíček Miroslav
Kubesa Pavel
Lederer Dušan
Mgr. Mička Stanislav
Skarková Jarmila
Ing. Šamárek Petr
Vavroš Lubomír
V tomto složení se ZO do konce roku 2010 sešlo celkem 2x. Jednání byla vždy
veřejná a probíhala v sále našeho KD.
 I. zasedání ZO (ustavující) – 10. listopadu 2010
Byl mj. zvolen uvolněný starosta obce (Dušan Lederer) a neuvolněný místostarosta
obce (Miroslav Černoch), schválen jednací řád ZO a zvoleny 2 výbory a 2 komise.
1.
Finanční výbor
Pavel Kubesa – předseda
Dušan Haas
Lubomír Vavroš
2.
Kontrolní výbor
Petr Šamárek – předseda
Jiří Groda
Daniel Hůla
3.
Letopisecká komise
Stanislav Mička – předseda
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Miroslav Krajíček
Jarmila Skarková
4.
Přestupková komise
Lenka Viktorínová – předsedkyně
Miroslav Černoch
Jiří Groda
Dále byly schváleny měsíční odměny pro členy ZO:
neuvolněný místostarosta
7.509,- Kč
předseda výboru, komise
880,- Kč
člen výboru, komise
570,- Kč
zastupitel
280,- Kč
 II. zasedání ZO – 13. prosince 2010
Bylo schváleno mj. rozpočtové provizorium na leden – březen 2011, odkoupení
pozemků bývalého skladu dřeva pro pilu (za 306.600,- Kč), zadání projektové
dokumentace na výstavbu multifunkčního hřiště (na místě bývalého skladu dřeva pro
pilu).

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 2010:
Dušan Lederer – starosta
Jaroslava Klapetková – účetní
Jan Přibyla – pracovník pro potřeby obce
Po obecních volbách na podzim 2010 vyšlo první číslo informačního měsíčníku
obce Větřkovice – Větřkovského zpravodaje (viz přílohy). Do podzimních voleb žádný
místní zpravodaj nevycházel.
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4.

HOSPODAŘENÍ OBCE

4.1

Rozpočet obce

4.1.1 Příjmy
Paragraf
0000
1032
2310
2341
3117
3314
3341
3349
3392
3399
3612
3613
3632
3633
3635
3639
3725
3769
5512
6171
6310
CELKEM

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Pitná voda
Vodní díla v zemědělské krajině
První stupeň základních škol
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
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Ostatní správa v ochraně ŽP
Požární ochrana – dobrovolná činnost
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací

Plánované
11 572 480
1 946 000
130 000
22 000
280 000
700
300
2 800
78 000
62 700
47 000
244 600
16 500
100
15 000
96 700
20 000
15 000
6 000
16 5000
13 100
14 585 480

Skutečné
10 843 268,31
1 946 906
126 404
22 001
280 000
860
290
2 850
77 921
62 750
47 052
242 075
10 000
1
0
96 354
13 874,50
15 000
6 000
6 151
10 724,45
13 810 482,26

Plánované
1 327 200
20 000
114 500
1 918 000
70 000
5 000
264 600
163 000
4 469 100
1 231 500
16 000

Skutečné
1 315 698
19 440
103 576
1 900 207,50
69 702
1 260
264 509,60
162 089
4 467 203
1 231 536,60
12 640

4.1.2 Výdaje
Paragraf
1032
1036
2212
2219
2221
2223
2310
3113
3117
3119
3314

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesních hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
Pitná voda
Základní školy
První stupeň základních škol
Ostatní záležitosti předškolní výchovy
Činnosti knihovnické
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Paragraf
3319
3326
3341
3349
3391
3392
3399
3412
3419
3429
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3745
5512
6112
6114
6115
6171
6310
6320
6399
6402
6409
CELKEM

4.2

Popis
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot
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 tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana – dobrovolná činnost
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev ÚSC
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
2 000
0
6 200
500
23 600
28 500
163 500
4 000
4 500
117 000
543 500
129 000
76 000
856 600
18 300
395 000
34 000
30 000
59 900
773 100
20 000
20 000
1 103 180
141 000
45 000
516 500
5 000
89 000
14 803 780

Skutečné
0
0
5 015
201
23 474
27 320
159 518,50
0
4 465
114 243
532 286,29
128 257,60
71 405,50
852 038
18 268
394 660,30
33 616
29 025
55 918
772 822
17 978,50
15 434,50
1 089 699,50
141 823,30
44 279
516 411
4 185,50
87 771,60
14 687 977,79

Investice
Jedinou investiční akcí v roce 2010 byly stavební úpravy v objektu ZŠ (viz 4.3).

4.3

Státní dotace

V roce 2010 získala obec dotaci z Regionální rady soudržnosti
Moravskoslezského kraje, programu Rozvoje venkova na akci „Stavební úpravy a půdní
vestavba objektu ZŠ Větřkovice“. Náklady na akci činily 6.003.078,51,- Kč, z toho
dotace byla ve výši 5.249.986,39,- Kč. Během realizace této akce se provedla
rekonstrukce sociálních zařízení, byla vybudována nová půdní vestavba, nová střecha a
nové žlaby a svody. Ve třídách pak bylo částečně rekonstruováno osvětlení a
instalovány 2 interaktivní tabule.
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5.

ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSL, SLUŽBY

5.1

Zemědělství

Na území obce hospodařili 3 soukromí zemědělci – Zdeněk Glauder, Jaromír
Scholaster a Jiří Zeisberger.
Dalším zemědělským podnikem bylo Zemědělské a obchodní družstvo Slezská
Dubina.

5.2

Podnikatelé a živnostníci












5.3

Služby









6.

V obci působila v roce 2010 celá řada živnostníků, podnikatelů a firem:
autodoprava – Jiří Hopp, Zdeněk Hellebrand, 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 – Vlastimil Buchwald, Jaroslav Černín, Zdeněk Černoch, Vlastimil
Dubový, Hubert Mička, Ferdinand Vícha, Jaroslav Zeisberger,
truhlářství – Richard Binar,
výroba sušené zeleniny a koření – Jaroslav Kostera.

V roce 2010 byly občanům v obci k dispozici tyto služby:
Agility Camp – Jiřina Máčková,
kadeřnictví – Kristýna Janíková,
pohostinství – Milan Martínek,
prodejna Jednota,
prodejna zemědělských potřeb – Zdeněk Glauder ml.,
servis hasicích přístrojů – Jindřich Gintar,
zahradnické služby – Stanislav Šamárek,
vedení účetnictví – Jiří Krejčí.

VÝSTAVBA
V roce 2010 nebyl v obci zkolaudován žádný nový RD.
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7.

DOPRAVA, SPOJE

7.1

Doprava

V roce 2010 měla obec přímé autobusové spojení na Vítkov, Opavu (přes
Březovou) a Ostravu (přes Fulnek). Dopravu zajišťovala firma TQM Opava. Obec v roce
2010 na dopravní obslužnost doplatila 69.702,- Kč.
Průměrná četnost jednotlivých přímých spojů ve směru:
pracovní dny
víkend
Vítkov
26x
7x
Opava
10x
3x
Ostrava
7x
3x
Vlakové spojení obec nemá.

7.2

Spoje

Česká pošta, s. p. nabízí občanům své služby v obecních prostorách v budově KD
(Větřkovice 197). Vedoucí pobočky byla po celý paní Marie Michlíčková. 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
Ke konci roku 2010 měla místní organizace KDU-ČSL 14 členů (7 mužů a 7
žen). Šestičlenný výbor se scházel podle potřeby.
V průběhu roku výbor místní organizace pomáhal při dokončovacích pracích na
faře a při úpravě okolí fary a kostela, měl zástupce v redakční radě časopisu Vánek a ve
farní radě, navštěvoval členy u příležitosti životního jubilea.
V parlamentní volbách získala KDU-ČSL ve Větřkovicích 16,78 %, v obecních
volbách pak 15,39 %, což jí vyneslo 2 mandáty v obecním zastupitelstvu (Petr Šamárek,
Miroslav Krajíček) – oproti posledním obecním volbám nárůst mandátů o 100 %.
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8.2

Spolky a sdružení

8.2.1 Český červený kříž
Předsedkyně – Jarmila Skarková
V roce 2010 měl ČČK 72 členů (70 žen a 2 muži) a pořádal tradiční akce –
sáňkiádu (31. 1.) a drakiádu (10. 10.).

8.2.2 Český svaz chovatelů
Předseda – Jan Hopp
V roce 2010 vystavovali chovatelé na výstavách v Hradci nad Moravicí,
Kylešovicích a ve Vítkově; na těchto výstavách získali někteří členové čestné ceny.
Speciální výstavy v Litovli se účastnili holubáři Štenclovi (Jozef, René, Přemysl),
speciální výstavy zakrslých rousných se zúčastnil Zdeněk Hopp.
Na konci sezony se pak členové zúčastnili dvou velkých výstav. Celostátní
výstavu zvířat v Lysé nad Labem obsadili holubáři, z nichž Přemysl Štencel získal
čestnou cenu za holuba saský voláč. Na Výstavě Moravy a Slezska v Přerově vystavoval
Zdeněk Hopp králíky a drůbež.

8.2.3 Klub důchodců
Předseda – Václav Gintar
V roce 2010 měl klub důchodců 41 členů. Scházel se jednou za 14 dní
v klubovně hasičské zbrojnice a jednou za čtvrt roku v extrovně pohostinství (zde
probíhaly zejména malé oslavy jubilantů).
V roce 2010 zorganizoval klub tyto akce – novoroční posezení spojené s výroční
schůzí, smažení vajec, zájezd do Skřipova na představení Galánečka, mikulášskou
nadílku v klubovně. Členové se dále zúčastnili velikonoční besídky žáků ZŠ a
mikulášské besídky organizované OÚ. V průběhu roku navštěvovali členové kluby své
nemocné členy. V roce 2010 se rozloučili se 3 členy klubu (Kristinou Moravcovou,
Marií Paulerovou a Emou Víchovou).

8.2.4 Myslivecké sdružení DUBINA Větřkovice
Předseda – Zdeněk Glauder
MS DUBINA Větřkovice obhospodařovalo honební plochu cca 2.000 ha.
Vyskytovala se zde nejčastěji zvěř srnčí a černá (divočák), dále pak daňčí, muflon a
sporadicky vysoká (jelen). Velkým problémem byl úhyn zvěře po srážce s motorovými
vozidly; jen na obchvatu Větřkovic došlo v roce ke 24 srážkám se zvěří.
Tradiční akcí byl 9. 1. Večer honebního společenstva – myslivecký ples
s bohatou zvěřinovou tombolou. 20. 11. se uskutečnil hon v části honitby zvané
„Kozlák“, který po mnoha letech skončil bez jediného uloveného kusu zvěře.
V průběhu roku proběhlo mnoho menších akcí, např. stavění posedů, opravy
krmných zařízení, zimní přikrmování zvěře či podání medikačního krmiva Cermix
proti parazitům volně žijící zvěře. Společně s chrámovým sborem členové zazpívali
Svatohubertskou mši (za doprovodu trubačů VLS Lipník nad Bečvou) na mysliveckých
slavnostech v kostele sv. Anny ve Staré Libavé, v Lidečku a na Prostřední Bečvě.
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8.2.5 Sbor dobrovolných hasičů
Starosta – Cyril Schiller
SDH jako každoročně pořádal řadu kulturních či jiných akcí. Mezi ty tradiční
patřil Hasičský ples (16. 1.), Pochování basy (13. 2.), taneční zábavy (6x) a dvě hasičské
soutěže – II. ročník noční soutěže (4. 6.) a X. ročník Memoriálu Karla Moravce,
společně s 13. kolem Moravskoslezské ligy (21. 8.). Sbor se rovněž spolupodílel na
rozsvícení vánočního stromu (5. 12.). A jako každý rok se členové (mnozí ve
stejnokrojích) zúčastnili Floriánské mše v našem kostele (2. 5.).
Obecní úřad dovybavil jednotku zásahovými přilbami značky Kalish (4 ks),
ochrannými opasky (4 ks) a přenosnou svítilnou (1 ks). Jednotka se zúčastnila zásahu u
padlých stromů (mezi Větřkovicemi a Jančím) v rámci povodní, které postihly kraj, a
taktického cvičení (požár včelína v blízkosti lesa u 3. rybníka). Jednotka se také 8. 5.
zúčastnila úspěšného pokusu o překonání rekordu v dálkové dopravě vody, který se
konal ve Žďárských vrších (z Dolních Louček na vrchol Devět skal). Délka trasy
63,4 km byla uznána jako český rekord a neoficiální světový rekord. Vybraní členové
pak absolvovali periodické školení velitelů a strojníků v Jánských Koupelích.
Co se sportovní činnosti týče, fungovala dvě družstva mužů a jedno družstvo
žáků.
Družstvo starších mužů se účastnilo už jen soutěží v blízkém okolí.
Tým mladších mužů kromě ostatních soutěží startoval v Moravskoslezské lize
v požárním sportu, kde obsadil konečné 12. místo (z 26 družstev) – je to zatím nejlepší
výsledek, který družstvo v této soutěži dosáhlo. Zároveň se družstvu v této soutěži
podařilo překonat hranici 14 s, a to na soutěži v Petřvaldíku (13,653 s).
Celkem se obě družstva zúčastnila 51 soutěží u nás a 2 na Slovensku. 37x se
umístila do 10. místa, z toho 15x do 3. místa:
 1. místo – Jakubčovice (rekord tratě – 13,28 s), Fulnek, Odry, Větřkovice,
Bukovec,
 2. místo – Bernartice nad Odrou, Závišice, Lesní Albrechtice, Březová,
Studénka, Fulnek,
 3. místo – Odry, Véska, Jílovec, Vrbka.
Družstvo žáků absolvovalo 5 soutěží a z Kajlovce si odvezlo 1. místo.
X. Memoriálu Karla Moravce se 21. 8. zúčastnilo celkem 42 družstev. Mezi muži
zvítězilo družstvo z Košatky (čas 14,318 s), na druhém místě se umístil tým z Oprechtic
a na třetím tým z Mošnova. Mezi ženami pak zvítězilo družstvo z Oprechtic (čas
17,741 s), na druhém místě skončil tým žen z Petřvaldíku, na třetím tým z Kozmic.

8.2.6 Skauti
Vůdce oddílu – Jan Vícha (Žimrovice)
V roce 2010 bylo v 2. oddílu Domoradovice registrováno 48 členů, z toho 37
mladších 18 let; asi polovina oddílu pocházela z Větřkovic a okolí. Ve Větřkovicích
fungovaly v polovině roku 3 družiny – vlčata (pod vedením Jana Víchy), světlušky (pod
vedením Alexandry Šenkové) a skautky (pod vedením Anny Krajíčkové). V září došlo
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ke spojení družiny světlušek a skautek (pod vedením Anny Krajíčkové a Kateřiny
Kubesové).
17. – 21. 2. byla uspořádána prožitkově vzdělávací akce na Kuříně
v Domoradovicích pro mládež (nejen skautskou) ve věku 15 – 20 let. 13. 3. se skauti
zúčastnili turnaje opavských skautských oddílů; v kategorii vlčat a roverů obsadili 1.
místo. 14. 3. vedli skautskou křížovou cestu v kostele ve Větřkovicích. Víkendová
výprava spojená se skautskou poutí k památníku na Ivančeně proběhla 24. – 25. 4.
Proběhla také 2 předtáborová setkání – skautů a skautek (4. – 6. 6.) a světlušek a vlčat
(12. 6.).
Tradiční tábor se konal v termínu 1. – 14. 8. na tábořišti VATRA poblíž Radkova
v údolí Melčského potoka. Celotáborová hra se nesla v duchu hledání pátého elementu
za pomoci 4 ostatních (oheň, voda, země, vzduch). Bohužel se ve větší míře projevil
„nešvar“, který se začal objevovat v předešlých letech, asi třetina dětí se neúčastnila
celého tábora, což způsobovalo problémy jak s financováním tábora, tak s tvorbou
programu či hodnocením. Odměnou pro starší, kteří se podíleli na pořádání tábora, byl
26. 8. paintball.
Společné zahájení skautského roku ve Větřkovicích proběhlo 19. 9.; součástí
byla účast na mši a zábavný program v hasičské zbrojnici. Potáborové setkání se
uskutečnilo 12. – 14. 10. na základně krnovských skautů v Pochni. Na vánočním turnaji
ve „skautských“ disciplínách v Opavě se dívčí hlídka umístila na 2. místě.
Tradičně před Vánoci skauti roznášeli do domácností betlémské světlo.

8.2.7 TAZI-TEAM Větřkovice
Předseda – Pavel Klapetek
30. 4. upořádal TAZI-TEAM už VIII. slet čarodějnic a skřetů za domem Pavla
Klapetka. Čarodějnice projely celou vesnicí (včetně Nového Vrbna) a zábava mohla
začít. Počasí bylo nádherné a pro děti byl opět připraven program pod vedením
Markéty Stixové.
III. ročník Větřkovské traktoriády se konal na poli za domem Pavla Klapetka
28. 8. Závodilo se v několika disciplínách (např. sprint, šnečí jízda, průjezd vodním
příkopem). Akce se zúčastnilo 25 strojů, a to jak místních, tak z dalekého okolí (Český
Těšín, Dobrotice, Polanka nad Odrou aj.). V kategorii 4x2 (pohon jedné nápravy)
zvítězil Vladimír Wolkmer z Mikolajic, v kategorii 4x4 (pohon obou náprav) pak Libor
Scholaster z Větřkovic. Soutěže se zúčastnili také 4 junioři, z nichž se nejlépe umístil
Jakub Moravec z Větřkovic. I přes nepříznivé počasí byla akce hojně navštívena diváky.
Na trati pro traktoriádu se uskutečnilo také silvestrovské závodění.
Celkem se jely 4 rodeocrossové závody ve Vřesinské Strži. 18. 9. se Pavel Fabík a
Pavel Klapetek ve svých kategoriích umístili na 1. místě.

8.3

Kulturní dění

Kulturní dění v obci bylo poměrně bohaté. Mezi ty nejzdařilejší akce v roce
2010 patřily plesy v místním KD, zábavy v KD či areálu TJ, nejrůznější besídky pro
seniory, maminky apod., tradiční masopustní průvod s pochováním basy, slet
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čarodějnic, koncerty pěveckého sboru Komenský a ženského sboru z Turčianských
Kľačan, rozsvícení vánočního stromu, živý betlém na farním dvoře apod. Výčet akcí
(i s termíny) je uveden v kalendáriu (kap. 15).
Další významnou kulturní akcí bylo již osmé Mezinárodní setkání sběratelů a
výrobců hlavolamů a jiných kuriozit, které se v sále našeho KD uskutečnilo 24. 10.
Zúčastnilo se ho celkem 31 vystavovatelů – 19 výrobců a prodejců hlavolamů a 12
ostatních vystavovatelů.

8.4

Družební vztahy

Družební vztahy se slovenskou obcí Turčianské Kľačany probíhaly v roce 2010
především v rámci aktivit naší školy – 28. 5. 2010 v Turčianských Kľačanoch (návštěva
Muzea slovenskej dediny v Martině) a 3. 6. 2010 ve Větřkovicích (návštěva zámku
v Hradci nad Moravicí a sportovní odpoledne v areálu Heiparku v Tošovicích). V rámci
návštěvy ve Větřkovicích došlo k setkání na úrovni obce – se starostkou Turčianských
Kľačan a vedením školy. 23. 5. také zazpíval v našem kostele ženský pěvecký sbor z
Turčianských Kľačan.

8.5

Místní periodické a neperiodické tiskoviny

V obci v roce 2010 vycházely dvě tiskoviny. Obecní úřad začal po obecních
volbách na podzim vydávat informační měsíčník Větřkovský zpravodaj (v roce 2010
vyšlo jedno číslo); do voleb byl vydáván jen občasník (cca 2 – 4 čísla ročně).
Římskokatolická farnost vydávala občasník farnosti Větřkovice Vánek (v roce 2010
vyšla 2 čísla).

8.6

Obecní knihovna

Obecní knihovna sídlila v prvním patře budovy KD (Větřkovice 197). Knihovnu
i v roce 2010 vedla paní Eva Vernerová. Půjčovní doba knihovny byla v úterý (1500 –
1800).

8.7

Římskokatolická farnost

Rok 2010 se nesl ve znamení 110. výročí osamostatnění farnosti. Slavnostní mše
svatá k tomuto jubileu se konala v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie dne 12. 9.
Po mši svaté se věřící i ostatní občané sešli v prostorách fary a farního dvora. Zde bylo
připraveno krátké vystoupení dětí s izraelskými tanci a country tanci. Pro všechny pak
bylo nachystáno pohoštění – drobné cukroví, moučníky a koláče.
Další významnou událostí v životě farnosti bylo 1. svaté přijímání, které se
konalo 16. 5. a kterého se zúčastnilo 9 dětí z Větřkovic.
8 větřkovských farníků přijalo také 30. 10. v březovském kostele sv. Mikuláše
svátost biřmování z rukou biskupa Mons. Františka Václava Lobkovice.
Z dalších aktivit lze určitě zmínit účasti na poutích (Hostýn, Cvilín, Rychaltice),
farní zájezdy (Olomouc, Ostrava), zájezd pro biřmovance do Polska (Osvětim a Krakov)
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či posezení na faře po mši svaté při různých příležitostech. Na farním dvoře byla 26. 12.
po mši svaté odehrána dětmi scénka „U dobrého anděla“, už podruhé v novém altánku.
Farnost rovněž vydávala občasník Vánek, který informoval o dění a přinášel
přehled aktivit na půdě farnosti.
Dvakrát byl také náš kostel svědkem kulturních událostí – 3. 1. se konal koncert
pěveckého sboru Komenský z Vítkova a 23. 5. (po mši svaté) zazpíval ženský pěvecký
sbor z družebních Turčianských Kľačan.
Tradiční mše svatá v kapli na Novém Vrbně se uskutečnila 19. 9.
Při Tříkrálové sbírce (2. 1.) bylo vybráno 31.258,- Kč.
V církevním roce (listopad 2009 – listopad 2010):
 přijalo svátost křtu – 10 dětí,
 přijaly svátost manželství – 2 páry,
 poslední rozloučení proběhlo – s 8 farníky.

9.

SPORT

9.1

TJ DUBINA Větřkovice

Předseda – Zbyněk Vacula
V rámci TJ působila v roce 2010 dvě družstva – žáků a mužů. Zimní příprava
družstva mužů probíhala v tělocvičně v Podhradí, příprava družstva žáků v tělocvičně v
Březové. Jarní část sezony začala v dubnu a skončila v červnu. Družstvo mužů
postoupilo do III. třídy okresní soutěže, žáci zůstali v okresním přeboru. Podzimní část
sezony pak začala pro muže v srpnu, pro žáky v září a skončila v listopadu.
Turnaje Slivaky cup v malé kopané se v červnu zúčastnilo 18 mužstev; zvítězili
Borci nakonec. V červenci se družstvo „staré gardy“ zúčastnilo pravidelného turnaje
v Sedlnici, kde zvítězilo. V srpnu byl na místním hřišti uspořádán turnaj pro žáky,
kterého se účastnila družstva z Radkova, Budišova nad Budišovkou a TJ Dubina.
Vítězem se stalo družstvo žáků z Radkova, místní žáci skončili druzí.
TJ jako každoročně pořádala různé akce. Mezi ty tradiční patřily v pořadí již 13.
Sportovní ples (únor), kácení máje s původem alegorických vozů a májovou veselicí
v předvečer (květen), dětský sportovní den (červen) či silvestrovský fotbálek na hřišti.
TJ se rovněž spolupodílela na rozsvícení vánočního stromu (5. 12.).

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 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 2010
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. Ve školním roce 2009/2010 dojíždělo do ZŠ a MŠ Březová 32
žáků, do Vítkova pak 2 a do Fulneku také 2 žáci.

11.1 Mateřská škola
Ve školním roce 2009/2010 působili v MŠ 3 zaměstnanci – 2 učitelky a 1
školnice a uklízečka. Pracovalo se podle školního vzdělávacího programu „Beruško,
vyleť za sluníčkem“. K předškolnímu vzdělávání k 30. 9. 2009 docházelo 21 dětí, k 1. 1.
2010 pak 23 dětí.
Během 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 se odehrálo 6 divadelních
představení pro žáky, 1 divadelní představení navštívili žáci ve Vítkově. Během
školního roku fungovaly dva zájmové kroužky – výtvarný a hudební. Žáci se zúčastnili
cca 10 soutěží (recitační, výtvarné či pěvecké). Rovněž navštěvovali plavecký kurz
v Plavecké škole Opava. Pro žáky byl také uspořádán Den dětí v zahradě MŠ spojený
s různými soutěžemi a opékáním.
Do 1. ročníku ZŠ by k 1. 9. 2010 měli nastoupit 3 žáci.

11.2 Základní škola
Ve školním roce 2009/2010 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. – 3. ročník) a „Základní škola“
(4. ročník). ZŠ navštěvovalo 31 dětí (1. ročník 6 dětí, 2. ročník 8 dětí, 3. ročník 12 dětí,
4. ročník 5 dětí). 5 dětí k 1. 9. 2010 nastoupilo do 5. ročníku v ZŠ a MŠ Březová. Při ZŠ
působila také školská rada, která měla 3 členy (Monika Kosterová, 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, jarní besídka pro seniory, besídka ke Dni matek. V ZŠ se odehrála 3
divadelních představení pro žáky, 1 divadelní představení navštívili žáci ve Vítkově a 1
v našem KD. Žáci navštívili také koncert skupiny JUMPING DRUMS či několik výstav
a besed ve vítkovské městské knihovně. Během školního roku fungovalo na škole
celkem 9 zájmových kroužků (např. sportovní aktivity, výtvarný, automodelářský,
hudebně-dramatický), které navštěvovalo celkem 64 dětí. Žáci se zúčastnili celé řady
soutěží jak na školní, tak na vyšších úrovních (výtvarná, recitační, olympiáda v ČJ,
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nejlepší písař třídy, Dětská scéna 2010 v Opavě aj.). Pro žáky byl uspořádán Den dětí
v Tošovicích. Žáci také navštěvovali plavecký kurz v Plavecké škole Opava.
Dvakrát proběhla společná setkání s družební školou z Turčianských Kľačan (v
rámci mezinárodního programu INTERREG III A SR ČR) – 28. 5. 2010 v Turčianských
Kľačanoch (návštěva Muzea slovenskej dediny v Martině) a 3. 6. 2010 ve Větřkovicích
(návštěva zámku v Hradci nad Moravicí a sportovní odpoledne v areálu Heiparku
v Tošovicích).
Ve školním roce 2009/2010 byl předložen a realizován projekt „Pilotní
ověřování metodik pro výuku EVVO různých předmětů žáků v přírodním prostředí“
CZ.1.07/1.1.00/08.0256 prostřednictvím institutu EUROSCHOLA. Tento projekt byl
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. ZŠ se dále
zúčastnila na projektech Mléko v evropských školách, Ovoce do škol, Zdravé zuby a
M.R.K.E.V.
Tradiční akcí, kterou pořádala ZŠ a MŠ Větřkovice, byl také dětský maškarní
ples, který se uskutečnil 17. 1. 2010.

11.3 Školní družina
Ve školním roce 2009/2010 působila v ŠD 1 vychovatelka. ŠD pracovala
v jednom oddělení podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“. Ve ŠD
bylo zapsáno 30 žáků. Také činnost ŠD byla v tomto školním roce velice pestrá,
zahrnovala nejrůznější aktivity výtvarné, hudební či sportovní, různé soutěže a mnohá
vystoupení, účasti na přehlídkách a soutěžích mimo školu (např. Dramatická tvorba ŠD
a ŠK v Opavě).

11.4 Školní jídelna
Ve školním roce 2009/2010 působila v ŠJ 1 kuchařka, 1 pracovnice provozu a
vedoucí ŠJ. 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 osobám. V roce 2010 se ve ŠJ
stravovalo 28 dětí MŠ, 29 dětí ZŠ, 9 zaměstnanců ZŠ a MŠ a 21 cizích strávníků.
Uvařeno, připraveno a vydáno bylo 6.994 svačinek a 13.982 obědů.
Sazby stravného v roce 2010:
děti MŠ
25,- Kč,
žáci ZŠ
18,- Kč,
závodní stravování 26,- Kč,
cizí strávníci
49,- Kč.

12. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CHARAKTERISTIKA
V obci má ordinaci (v obecních prostorách, Větřkovice 148) praktický lékař pro
dospělé MUDr. Vladimír Zakreničnyj. Ordinační hodiny:
úterý
13 – 1530,
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čtvrtek
1230 – 15.
Ostatní zdravotní služby poskytují zařízení ve Vítkově (zejm. nemocnice a
ordinace stomatologů), Opavě (nemocnice) či v Bílovci.
V roce 2010 bylo z naší obce v evidenci ÚP na pobočce Vítkov evidováno 38
uchazečů o zaměstnání.

13. POČASÍ
Průměrná teplota vzduchu činila 6,7 °C, úhrn srážek za rok byl 1187,9 mm.
Údaje za jednotlivé měsíce:
průměrná teplota (°C)
úhrn srážek (mm)
leden
-6,4
84,1
únor
-1,7
39,6
březen
2,1
18,2
duben
7,2
94,9
květen
11,2
302,1
červen
16,2
91,2
červenec
18,8
149,0
srpen
16,6
158,4
září
10,7
97,9
říjen
5,0
12,5
listopad
5,5
84,3
prosinec
-5,1
55,7

14. POHYB OBYVATELSTVA
Počet občanů k 1. 1. 2010:
Počet narozených:

Počet zemřelých:

Počet přihlášených:
Počet odhlášených:
Počet občanů k 31. 12. 2010:

749
11
Dominik Binar, Karolína Briová, Eliška Grodová,
Ondřej Hůla, Vladan Krajíček, Kristýna Kútníková,
Michael Máček, Hubert Mička, Vojtěch Němčík,
Barbora Slívová, Zuzana Vlčková
5
Marie Hellebrandová, Hartmut Lamla, Otto Melar,
Kristina Moravcová, Augustina Pekárková
8
8
755

Nejstarší občané v roce 2010:
 nejstarší muž – František Hopp (88 let),
 nejstarší žena – Marie Černochová (91 let).
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15. KALENDÁRIUM
2. 1.
3. 1.
9. 1.
16. 1.
17. 1.
23. 1.
31. 1.

Tříkrálová sbírka – ŘKF
Koncert pěveckého sboru Komenský z Vítkova (kostel)
Večer honebního společenstva (KD) – MS DUBINA
Hasičský ples (KD) – SDH
Dětský maškarní ples (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
Obecní ples (KD) – OÚ
Sáňkiáda – ČČK

10. 2.
13. 2.

Zápis žáků do 1. ročníku (ZŠ)
Masopustní průvod a pochovávání basy – SDH

15. 3.
25. 3.

XVII. zasedání ZO (KD)
Jarní besídka pro seniory (ZŠ)

4. 4.
30. 4.

Velikonoční zábava (KD) – SDH
VIII. slet čarodějnic a skřetů – TAZI-TEAM

2. 5.
9. 5.
12. 5.
16. 5.
23. 5.

Floriánská mše (kostel)
Besídka ke Dni matek (KD)
XVIII. zasedání ZO (KD)
1. svaté přijímání (kostel)
Koncert ženského pěveckého sboru z Turčianských Kľačan
(kostel)

4. 6.
7. 6.
24. 6.

III. ročník noční soutěže – SDH
XIX. zasedání ZO (KD)
Rozloučení s žáky 4. ročníku – OÚ

11. 8.
21. 8.
21. 8.
28. 8.

XX. zasedání ZO (KD)
X. ročník Memoriálu Karla Moravce
Taneční zábava (hřiště) – SDH
III. ročník Větřkovské traktoriády – TAZI-TEAM

2. 9.
12. 9.
19. 9.

XXI. zasedání ZO (KD)
Slavnostní mše svatá u příležitosti 110. výročí osamostatnění
farnosti (kostel)
Mše svatá v kapli na Novém Vrbně

4. 10.
10. 10.
15. – 16. 10.

XXII. zasedání ZO (KD)
Drakiáda – ČČK
Volby do obecního zastupitelstva
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24. 10.

VIII. mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných
kuriozit (KD)

6. 11.
10. 11.

Taneční zábava (KD) – SDH
I. zasedání ZO – ustavující (KD)

3. 12.
4. 12.
5. 12.
13. 12.
26. 12.

Mikulášsko-vánoční posezení pro seniory (KD) – OÚ
Mikulášská zábava (KD) – SDH
Rozsvícení vánočného stromu – SDH, OÚ, TJ, ZŠ
II. zasedání ZO (KD)
Scénka „U dobrého anděla“ (farní dvůr)
Štěpánská zábava (KD) – SDH
Silvestrovský fotbálek (hřiště) – TJ

31. 12.
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