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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, různé 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 2012

Rok 2012 byl ve světě i ČR na události velmi bohatý. V lednu zemřel spisovatel
Josef Škvorecký, Dominik Duka byl jmenován kardinálem a u Itálie ztroskotala loď
Costa Concordia. V únoru si poslanci zrušili tzv. doživotní imunitu. V březnu se
prezidentem SRN stal Joachim Gauck (první prezident pocházející z bývalé NDR) a na
Slovensku ve volbách drtivě zvítězil Smer Roberta Fica. V dubnu protestovalo proti
vládě v Praze zhruba sto tisíc lidí a obměněná vláda Petra Nečase (ODS, TOP 09 a
platforma Karolíny Peak) získala ve Sněmovně důvěru. V květnu zemřela herečka Zita
Kabátová a s krabicí od vína se sedmi miliony korun byl zatčen středočeský hejtman a
poslanec ČSSD David Rath. V červnu zemřela herečka Jaroslava Adamová a
v Chorvatsku při nehodě českého autobusu zemřelo 8 lidí. V červenci zemřel
světoznámý český chemik Antonín Holý a v Londýně byly za účasti královny
Alžběty II. zahájeny Hry XXX. olympiády. V srpnu naměřili v Dobřichovicích (Prahazápad) absolutní rekord v historii tuzemských měření (40,4°C) a zemřel první člověk na
Měsíci Neil Armstrong. V září zasáhla republiku vlna úmrtí na otravu metanolem, na
omezenou dobu vyhlásila vláda zákaz prodeje a nalévání lihovin s obsahem alkoholu
nad 20 % a zemřel herec Radoslav Brzobohatý. V říjnu zemřel scénárista a režisér
animovaných filmů Břetislav Pojar a volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu
ovládla ČSSD. V listopadu prosadila koalice zvýšení DPH od 1. 1. 1013 na 15 a 21
procent, zemřel karikaturista Vladimír Jiránek, v Ústeckém kraji se hejtmanem stal
poprvé komunista Oldřich Bubeníček a Barack Obama byl zvolen podruhé prezidentem
USA. V prosinci se český film Alois Nebel stal nejlepším evropským celovečerním
animovaným filmem roku a zemřela herečka Antonie Hegerlíková.

2. ČINNOST
ORGÁNŮ
2.1

OBECNÍHO

ZASTUPITELSTVA

A

JEHO

Činnost obecního zastupitelstva a jeho orgánů

V průběhu celého roku pracovalo obecní zastupitelstvo v nezměněném složení
podle výsledku voleb z roku 2010:
Černoch Miroslav – místostarosta
Ing. Groda Jiří
MVDr. Haas Dušan
Hůla Daniel
Ing. Krajíček Miroslav
Kubesa Pavel
Lederer Dušan – starosta
Mgr. Mička Stanislav
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Skarková Jarmila
Ing. Šamárek Petr
Vavroš Lubomír
Neměnné zůstalo rovněž složení výborů a komisí.
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
Miroslav Krajíček
Jarmila Skarková
4.
Přestupková komise
Lenka Veronika Benková – předsedkyně
Miroslav Černoch
Jiří Groda
ZO se v průběhu roku sešlo celkem 5x. Jednání byla vždy veřejná a probíhala
(s jednou výjimkou) v sále našeho KD.
 VIII. zasedání ZO – 12. března 2012
Byl schválen vyrovnaný rozpočet obce ve výši 13.334.500,- Kč. Neinvestiční
příspěvky byly rozděleny takto:
ZŠ a MŠ
1.013.000,- Kč
Junák (Domoradovice)
15.000,- Kč
Klub důchodců
5.000,- Kč
ČČK
5.000,- Kč
TAZI-TEAM
5.000,- Kč
Svaz chovatelů
3.000,- Kč
TJ Dubina
40.000,- Kč
Požární ochrana
25.000,- Kč
MS Větřkovice
5.000,- Kč
Tábor WDK
6.000,- Kč
Dále bylo mj. schváleno podání žádosti z Nadace OKD na parkové úpravy a
prostor pro maminky s dětmi (na ploše bývalé pily) a žádost o překlenovací úvěr ve výši
3.350.000,- Kč na akci „Příprava plochy pro výstavbu sportoviště“ (bývalá pila).


IX. zasedání ZO – 14. května 2012
Byl schválen mj. závěrečný účet obce (a to bez výhrad), vyhlášení místního
referenda k otázce výstavby bioplynové stanice (otázka: „Souhlasíte s výstavbou
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bioplynové stanice v areálu ZOD Slezská Dubina Větřkovice?“) na den 30. 6. 2012
v čase 800 – 1400 či žádost o úvěr 3,5 mil. Kč na realizaci akce zateplení KD, přístavba
střechy a úpravu prostranství před KD.


X. zasedání ZO – 3. září 2012
Byla schválena mj. žádost o poskytnutí úvěru na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu OÚ a KD v obci Větřkovice“, včetně výměny zdroje vytápění do
maximální výše 4,5 mil. Kč a žádost o povolení výjimky ZŠ a MŠ Větřkovice o snížení
žáků o 3 pod stanovený limit pro školní rok 2012/2013.


XI. zasedání ZO (mimořádné) – 4. října 2012
Byl schválen mj. plán společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy
k.ú. Větřkovice u Vítkova a k.ú. Nové Vrbno (předložené firmou Ekotoxa).


XII. zasedání ZO – 14. května 2012 (výjimečně v extrovně pohostinství – v sále
KD se měnila okna)
Bylo schváleno mj. rozpočtové provizorium na leden až březen 2013, OZV
1/2012 o místním poplatku za komunální odpad, navýšení příspěvku TJ Dubina
Větřkovice pro družstvo žáků ve výši 8.000,- Kč či zadání pro zpracování Územního
plánu obce Větřkovice.

2.2

Místní referendum

Dne 30. 6. v době od 800 do 1400 hodin proběhlo v obci místní referendum
k výstavbě bioplynové stanice v areálu ZOD Slezská Dubina Větřkovice. Otázka
místního referenda zněla: „Souhlasíte s výstavbou bioplynové stanice v areálu ZOD
Slezská Dubina Větřkovice?“
Výsledky hlasování občanů byly následující:
Počet osob zapsaných do seznamu voličů:
624
Počet oprávněných osob, kterým byly vydány obálky: 309 (tj. 49, 51 % voličů)
Počet odevzdaných úředních obálek:
309
Počet platných hlasů:
305
Počet neplatných hlasovacích lístků
4
Počet platných hlasů pro odpověď ANO
227 (tj. 73,46 % zúčastněných)
Počet platných hlasů pro odpověď NE
78 (tj. 25,24 % zúčastněných)
Referendum splnilo podmínky zákona a občané rozhodli o tom, že se stavba
může realizovat.

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
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středa
čtvrtek
pátek

7 – 1630
7 – 1500
7 – 1200

úřední den

Zaměstnanci OÚ v roce 2012:
Dušan Lederer – starosta
Jaroslava Klapetková – účetní
Jan Přibyla – pracovník pro potřeby obce
V průběhu roku 2012 vyšlo celkem 12 čísel Větřkovského zpravodaje (viz
přílohy). 11. 11. bylo také uspořádáno vítání občánků, na kterém bylo přivítáno celkem
7 nově narozených obyvatel 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
3635
3639
3723
3725
5512
6171
6310
CELKEM

Popis
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
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Požární ochrana – dobrovolná činnost
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací

6

Plánované
10 184 700
992 000
145 000
22 000
800
300
6 000
54 000
69 700
45 000
227 800
25 300
100
16 300
105 700
15 000
25 250
5 000
10 300
13 300
11 963 550

Skutečné
9 713 498,57
966 415
137 744
22 001
650
200
5 700
52 984
69 680
44 913
216 737
24 920
0
0
104 895
11 650
25 245,50
5 000
7 084
13 201,68
11 422 518,75

4.1.2 Výdaje
Paragraf
1032
1036
2212
2219
2221
2310
2341
3113
3119
3314
3319
3326
3341
3349
3391
3392
3399
3412
3429
3613
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3723
3745
5512
5512
6112
6115
6171
6310
6320
6399
6402
6409
CELKEM

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesním hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Vodní díla v zemědělské krajině
Základní školy
Ostatní záležitosti předškolní výchovy
Činnosti knihovnické
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 zájmová činnost a rekreace
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
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
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana – dobrovolná činnost
Zastupitelstva obcí
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
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Plánované
759 400
52 400
150 000
54 000
82 700
225 000
8 100
187 100
1 013 000
16 500
3 500
1 000
25 200
3 300
25 000
30 500
221 300
3 360 290
127 000
2 034 450
2 103 000
85 500
16 3000
485 200
28 710
411 000
64 000
112 900
5 000
66 500
755 300
19 000
1 103 800
62 000
45 100
120 000
4 000
7 800
13 874 859

Skutečné
757 942
51 840
134 159
46 834
82 634
221 306,80
8 040
186 650
1 013 000
16 014
0
0
11 747
3 235
5 053
30 392
186 722
3 001 988
109 257
567 781,91
2 55 226,35
76 071,72
13 200
476 264
28 701
405 059
55 457,20
35 058,50
0
25 050
755 278
18 944,30
1 073 580,92
48 649,10
45 054
50 995
3 974
7796,80
11 608 955,60

4.2

Investice

V roce 2012 proběhly dvě investiční akce – rekonstrukce veřejného osvětlení a
rekonstrukce prostoru za pilou (viz 4.3).

4.3

Různé dotace

V roce 2012 získala obec dotaci z Regionální rady soudržnosti
Moravskoslezského kraje, programu Rozvoje venkova na akci „Příprava plochy pro
výstavbu sportoviště“ ve výši 2.091.784,97 Kč. Během realizace této akce se provedla
rekonstrukce plochy skladu dřeva bývalé pily ve středu obce a její příprava pro
následné sportovní využití. Obec získala i dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení ve
výši 600.000,- Kč Dále získala obec dotaci na veřejně prospěšné práce ve výši 232.111,Kč nebo dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH od KÚ ve výši 1.000,- Kč.

5.

ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSL, SLUŽBY

5.1

Zemědělství

Na území obce hospodařili soukromí zemědělci (Jaromír Scholaster), Farma
Glauder (Martin Glauder) a ZOD Slezská Dubina.

5.1.1 Zemědělské a odchodní družstvo Slezská Dubina
V roce 2012 proběhly volby do statutárních a dozorčích orgánů. Představenstvo
nově tvořilo 9 osob – předsedou představenstva byl zvolen Ing. František Hellebrand,
místopředsedkyní Ing. Marie Řehounková. K 31. 12. mělo ZOD 135 členů, průměrně
pak 57 zaměstnanců v roce. Na tržbách ve výši 54 mil. Kč se podílely rostlinná výroba
(45%), živočišná výroba (44%) a ostatní (11%). Zisk činil 6,7 mil. Kč.
V rostlinné výrobě družstvo obhospodařovalo půdu o rozloze 1.502 ha (z toho
orná půda 897 ha, zbytek tvořily louky a pastviny). Mezi hlavní plodiny patřily
sladovnický ječmen, potravinářská pšenice, ozimá řepka a brambory. Jarní práce začaly
19. 3., sázení brambor pak 24. 4. Sklizeň obilovin začala 10. 7., ukončena byla 8. 8.
Sklizeň brambor probíhala od 20. 8. do 24. 9.
Plodina
Výměra [ha]
Průměrný výnos [q/ha]
ozimá pšenice
193
53,32
ozimý ječmen
70
67,49
ozimé žito
59
62,03
jarní ječmen
187
50,41
ozimá řepka
173
36,72
brambory
30
393,12
kukuřice silážní
61
325,17
V živočišné výrobě bylo chováno 250 ks prasat (z toho 100 ks bylo prodáno na
domácí zabijačky) a 771 ks skotu. Ve středisku Větřkovice to bylo 589 ks skotu (z toho
315 dojnic a 172 telat), ve středisku Vlkovice 182 ks (z toho 85 krav na pastvě a
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2 plemenní býci). Průměrná dojivost se pohybovala okolo 8.640 litrů na dojnici a rok,
denní užitkovost na krávu činila 23,7 l. Mléko ZOD dodávalo do mlékárny KUNÍN,
provozovny Martinov; celkem 2,75 mil. litrů.
Traktorové práce zajišťovalo 5 traktorů s výkonem nad 100 koní (2x John Deer,
Deutz Fahr, Fastrac a nově Fendt s výkonem 260 PS) a 6 traktorů s nižším výkonem.
Nákladní auta zajišťovala přepravu v kamenolomu EUROVIA v Jakubčovicích nad
Odrou. Pro Správu silnic Moravskoslezského kraje zajišťovalo ZOD zimní údržbu silnic
v délce 50 km.

5.2

Podnikatelé a živnostníci












5.3

Služby










6.

V obci působila v roce 2012 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, Hubert Mička,
Jaroslav Zeisberger,
truhlářství – Richard Binar,
výroba sušené zeleniny a koření – Jaroslav Kostera.

V roce 2012 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,
zahradnické služby – Stanislav Šamárek,
vedení účetnictví – Jiří Krejčí.

VÝSTAVBA
V roce 2012 nebyl v obci zkolaudován žádný nový RD.
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7.

DOPRAVA, SPOJE

7.1

Doprava

V roce 2012 měla obec přímé autobusové spojení na Vítkov, Opavu (přes
Březovou) a Ostravu (přes Fulnek). Dopravu zajišťovala firma TQM Opava. Obec v roce
2012 na dopravní obslužnost doplatila 78.442,- 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 rok 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 2012 měla místní organizace KDU-ČSL 15 členů (7 mužů a 8 žen;
zemřela paní Ludmila Šenková, členka od roku 1990, a Anna Šamárková, členka od
roku 1981 a dlouholetá aktivní členka výboru). Šestičlenný výbor pracoval ve složení:
předseda Miroslav Krajíček, místopředseda Jaromír Hellebrand, jednatel Anna
Šamárková, hospodář Marie Buchwaldová a členové výboru Richard Binar a František
Moravec.
Předseda MO se zúčastnil 4 zasedání okresního výboru KDU-ČSL v Opavě. Na
okresní konferenci byl zvolen do okresního výboru. Zúčastnil se krajské konference
KDU-ČSL v Mořkově a celostátní konference KDU-ČSL v Olomouci. Třetím rokem
pracoval v odborné Komisi pro informační a komunikační technologie za okres Opava.
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V průběhu roku výbor místní organizace pomáhal při dokončení zateplení
kostela a při úpravě okolí fary a kostela., měl zástupce v redakční radě časopisu Vánek a
ve farní radě.
Před volbami do Senátu zorganizovali na faře besedu s kandidátem Josefem
Stiborským. Dále zorganizovali v rámci prezidentské kampaně na podporu kandidátky
Zuzany Roithové jedno dopoledne se skákacím hradem. V krajských volbách skončila
strana v obci na třetím místě se ziskem téměř 18 % hlasů.
V obecním zastupitelstvu pracovali 2 členové – Petr Šamárek (předseda
kontrolní komise) a Miroslav Krajíček (člen letopisecké komise).

8.2

Spolky a sdružení

8.2.1 Český červený kříž
Předsedkyně – Jarmila Skarková
V roce 2012 měl ČČK 70 členů (65 žen a 5 mužů).
30. 1. proběhla v základní škole pro děti přednáška o první pomoci
s praktickými ukázkami. Tradiční sáňkiádu se konala 12. 2.
Dvakrát byl uspořádán zájezd do Slezského divadla v Opavě – na činohru Sluha
dvou pánů (18. 3.) a operetu Uličnice (28. 11.). V hospodě Na Druhé straně se 14. 3.
uskutečnila přednáška s ručně dělanými svíčkami; účast byla překvapivě vysoká. Na
soutěži T. F. A. (pořádané místními hasiči 22. 9.) zajišťoval zdravotní dohled nový člen
– záchranář Jakub Reček.
V říjnu a listopadu probíhal (díky panu Miroslavu Černochovi a paní Kamile
Kubesové) v sále KD taneční kurz pro manželské a spřátelené páry, který byl zakončen
22. 11. slavnostní kolonou.

8.2.2 Český svaz chovatelů
Předseda – Jan Hopp
V roce 2012 vystavovali chovatelé na mnoha výstavách – v Chlebičově, Hradci
nad Moravicí (čestnou cenu zde získal Zdeněk Hopp za drůbež), Kylešovicích (čestná
cena za drůbež pro Jana Hoppa), ve Vítkově (čestná cena pro Jozefa Štencla za holuby)
a Studénce (Zdeněk Hopp zde získal čestnou cenu za králíky).
Speciální výstavy velkých voláčů v Litovli se účastnili holubáři Štenclovi
(čestnou cenu získal Přemysl Štencel); na speciální výstavě rousných a zakrslých
plemen ve Studénce pak získal čestnou cenu Zdeněk Hopp.
Holubáři Štenclovi zajeli se svými holuby i do zahraničí – ze Senice na
Slovensku si čestnou cenu odvezl Přemysl Štencel.
Na konci sezony se pak členové zúčastnili Výstavy Moravy a Slezska drobného
zvířectva v Přerově.

8.2.3 Klub důchodců
Předseda – Václav Gintar
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V roce 2012 měl klub důchodců 32 členů. Členové se scházeli jednou za 14 dní
v klubovně hasičské zbrojnice a jednou za čtvrt roku probíhala setkání s jubilanty
s malou oslavou.
V roce 2010 zorganizoval klub tyto akce – výroční schůzi, smažení vajec, zájezd
do Hustopečí nad Bečvou na kulturní program Galashow s Mistříňankou, mikulášskou
nadílku v klubovně. Členové se dále zúčastnili předvánoční besídky žáků ZŠ.
V průběhu roku navštěvovali členové kluby své nemocné členy.
V roce 2012 se rozloučili se 2 členy klubu (Janem Černínem a Jiřím
Hellebrandem).

8.2.4 Myslivecké sdružení DUBINA Větřkovice
Předseda – Zdeněk Glauder
Tradiční akcí byl 7. 1. Večer honebního společenstva – myslivecký ples
s bohatou zvěřinovou tombolou.
MS Dubina Větřkovice hospodařila na ploše 2064 ha. Členská základna čítala 18
členů a 3 čekatelé na členství v MS. Výbor pracoval ve složení: předseda Zdeněk
Glauder, myslivecký hospodář Petr Šamárek, místopředseda Vlastimil Elbl, jednatel
Vlastimil Dubový, finanční hospodář Jiří Groda, kynologický referent Vladimír Vladař
a střelecký referent Mojmír Pretsch.
Ve dnech 1. – 2. 9. proběhl Memoriál Richarda Knolla, nejvyšší všestranná
soutěž ohařů, na kterou jsou nominováni nejlepší psi z ČR. Do organizace se aktivně
zapojili i místní myslivci, kteří měli na starost práci psů v lese, na zahajovacím
ceremoniálu vystoupili také místní zpěváci.
Nejvíce běžně lovenou zvěří byla zvěř srnčí a černá; třetím méně zastoupeným
druhem pak zvěř dančí a muflon. Nejméně zastoupenou zvěří byla zvěř jelení; loví se
maximálně 3 ks ročně. V honitbě se vyskytují i vzácné a chráněné druhy zvěře; je to
především čáp černý, výr velký, ledňáček říční, vydra říční a občas se vyskytne i orel
mořský.
29. 12. proběhl v údolí řeky Moravice hon na drobnou a černou zvěř.

8.2.5 Sbor dobrovolných hasičů
Starosta – Cyril Schiller
SDH jako každoročně pořádal řadu kulturních či jiných akcí. Mezi ty tradiční
patřil Hasičský ples (14. 1.), Pochování basy (18. 2.), taneční zábava (1x) a dvě hasičské
soutěže – V. ročník noční soutěže (a zároveň II. ročník Memoriálu Josefa Šmída – 1. 6.)
a XII. ročník Memoriálu Karla Moravce, společně s 12. kolem Moravskoslezské ligy
(18. 8.). Druhým rokem pak pořádal turnaj v nohejbale (15. 9.) a soutěž T. F. A. –
Nejtvrdší hasič přežívá (22 9.). Sbor se rovněž spolupodílel na rozsvícení vánočního
stromu (2. 12.). A jako každý rok se členové (mnozí ve stejnokrojích) zúčastnili
Floriánské mše v našem kostele (6. 5.). Pro děti uspořádali hasiči besedu v základní
škole (6. 1.), zájezd do Hasičského muzea v Ostravě a vypouštění balónků Ježíškovi
(14. 12.).
Jednotka se zúčastnila zásahu při požáru lesa (pana Miroslava Černocha), při
kácení nebezpečných stromů (v parku u ZOD a u pana Miroslava Zuzaníka),
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periodického školení odborné přípravy členů zásahové jednotky či periodického
školení velitelů na stanici HZS MSK Vítkov; dva členové absolvovali kurz nositele
dýchací techniky. Rovněž bylo provedeno námětové cvičení na horním konci vesnice.
Sportovní družstvo se zúčastnilo celkem 36 soutěží u nás a 2 na Slovensku. 18x
se umístilo do 10. místa, z toho 10x do 3. místa:
 1. místo – Větřkovice (noční), Svinov, Jílovec, Velké Albrechtice, Lesní
Albrechtice, Proskovice (2. kolo),
 2. místo – Závišice, Písečná,
 3. místo – Bílovec, Tísek (noční).
V Moravskoslezské lize v PÚ mužů a žen obsadilo družstvo se 154 body 10. místo
z celkem 26 účastníků.
Družstvo Větřkovice B se zúčastnilo pouze Memoriálu Karla Moravce, kde se
umístilo na 22. místě.
Jednotlivci ze sboru se v roce 2012 zúčastnili celkem 11 soutěží T. F. A.
V. ročníku noční soutěže a zároveň II. ročníku Memoriálu Josefa Šmída se 1. 6.
zúčastnilo 16 družstev mužů a 7 družstev žen. V kategorii mužů zvítězilo domácí
družstvo (čas 14, 957 s), před mužstvy Výškovic a Luboměře. Mezi ženami si vítězství
odnesly ženy z Tísku (čas 18, 870 s), druhé skončily ženy z Partutovic, třetí pak
z Březové u Stěbořic.
XII. Memoriálu Karla Moravce a II. ročníku O putovní proudnici starosty obce
se 18. 8. zúčastnilo celkem 46 družstev (34 mužských a 12 ženských). Mezi muži
zvítězilo družstvo Petřvaldíku (čas 13,627 s – nový traťový rekord), na druhém místě se
umístil tým z Vrbice a na třetím tým z Bartovic. Mezi ženami pak zvítězilo družstvo
Oprechtic (čas 16,500 s), na druhém místě skončil tým žen Bartovice B, na třetím tým
Bartovice A.
II. ročníku soutěže T. F. A. (Nejtvrdší hasič přežívá) se 22. 9. v okolí KD
zúčastnilo celkem 19 soutěžících (z toho 1 žena – Zuzana Víchová z Lesních
Albrechtic). V náročných disciplínách nejlépe obstál Martin Koliba (HZSP Letiště
Mošnov), na druhém místě skončil Josef Palát (HZSP Deza Valašské Meziříčí) a na
třetím Jiří Štábl (Armaturka Vranova Lhota). Ze 3 domácích závodníků se na 11. místě
umístil Stanislav Fabík.

8.2.6 Skauti
Vůdce oddílu – Jan Vícha (Žimrovice)
V roce 2012 bylo v 2. oddílu Domoradovice registrováno 43 členů, z toho 30 do
15 let, 8 do 18 let a 5 nad 18 let. Oddíl tvořilo dohromady 5 družin. Ve Větřkovicích
fungovaly 2 družiny – družina světlušek a skautek (pod vedením Anny Krajíčkové a
Kateřiny Kubesové) a chlapecká družina (rádce Michal Hopp).
V roce 2012 se prožitkově vzdělávací akce na Kuříně v Domoradovicích
nekonala. Během postní doby vedli skautskou křížovou cestu v kostele ve Větřkovicích.
21. 4. se oddíl zúčastnil skautské pouti na Svatém Kopečku u Olomouce.
Tradiční tábor se uskutečnil v termínu 21. 7. – 4. 8. v Jeseníkách – kousek od
obce Andělská Hora u kostela sv. Anny na Annenském kopci; táborová hra se nesla
v duchu Divokého západu.
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Společné zahájení školního roku ve Větřkovicích proběhlo 23. 9.; součástí byla
účast na mši a zábavný program v okolí fary. 9. – 11. 11. proběhlo potáborové setkání,
opět v Andělské Hoře. Vánoční besídka se ve Větřkovicích uskutečnila 21. 12.
Tradičně před Vánoci skauti roznášeli do domácností betlémské světlo.

8.2.7 TAZI-TEAM Větřkovice
Předseda – Pavel Klapetek
28. 4. upořádal TAZI-TEAM už X. slet čarodějnic a skřetů za domem Pavla
Klapetka.
V. ročník Větřkovské traktoriády se konal na poli za domem Pavla Klapetka
25. 8. Počasí přálo a akce se zúčastnilo přes 1.200 diváků.
Závodilo se v několika disciplínách (např. sprint, šnečí jízda, jízda zručnosti,
průjezd vodním příkopem). Akce se zúčastnilo 41 jezdců (z toho 6 juniorů), a to jak
místních, tak z dalekého okolí (Plzeň, Český ráj, Český Těšín, Dětmarovice aj.).
V kategorii 4x2 (pohon jedné nápravy) soutěžilo 18 traktorů a zvítězil Jiří Nekola
z Plzně, v kategorii 4x4 (pohon obou náprav) soutěžilo 17 traktorů a vítězství si odnesl
Miroslav Štajer z Dětmarovic. Celkovým vítězem a držitelem putovního poháru se stal
Jiří Nekola z Plzně. Nejlepší domácí závodníci obsadili v obou kategoriích shodně
čtvrté místo – v kategorii 4x2 Jaroslav Černoch, v kategorii 4x4 Libor Scholaster. Mezi
juniory se nejlépe umístil Jakub Moravec z Větřkovic, druhé a třetí místo obsadili také
domácí Tomáš Binar a Tomáš Černoch. Běhu přes vodní příkop o uzené selátko se
zúčastnilo 14 chlapců a 4 děvčata. Byl připraven také bohatý doprovodný program –
projížďka truck trialovou tatrou z Librosu Ostrava, jízda na koni, střelba z luku či
malování obrázků.
V prosinci (14. 12.) se spolu s SDH podíleli na vypouštění balónků Ježíškovi.

8.3

Kulturní dění

Kulturní dění v obci bylo poměrně bohaté. Mezi ty nejzdařilejší akce v roce
2012 patřily opět plesy v místním KD, zábavy v KD či areálu TJ, nejrůznější besídky pro
seniory, maminky apod., tradiční masopustní průvod s pochováním basy, slet
čarodějnic, traktoriáda, rozsvícení vánočního stromu, živý betlém na farním dvoře
apod. Výčet akcí (i s termíny) je uveden v kalendáriu (kap. 15).
Desáté Mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných kuriozit se
v sále našeho KD uskutečnilo 21. 10. Zúčastnilo se ho cca 40 vystavovatelů z České
republiky a Slovenska, z nichž 2/3 tvořili výrobci a sběratelé hlavolamů; akce se na
otočku zúčastnil také „šéf“ evropských sběratelů pan Petr Hájek z Londýna. Tato akce
přilákala do našeho KD asi 1.100 návštěvníků. K vidění byly opět trofeje tenistky Petry
Kvitové (včetně Fed Cupu a olympijského oblečku s holínkami), dále pak nově ukázky
paličkování, funkční model železnice (8 x 5 metrů), zdobení vajíček, kapesní kalendáře
či mince a bankovky. Akce byla propagována v Dobrém ránu ČT a MF Dnes.
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8.4

Družební vztahy

Družební vztahy se slovenskou obcí Turčianské Kľačany probíhaly v roce 2012
v rámci aktivit naší školy. Jedno společné setkání proběhlo u příležitosti Dne dětí dne
1. 6. 2012 ve Větřkovicích. Děti z obou škol se setkaly kvůli nepříznivému počasí v sále
našeho KD, kde byl pro mě připraven program klauna Kuka, kapitána Mořského vlka a
diskotéka s tetou Ditou. Pro děti tak byly připraveny kouzelnické triky, různé soutěže a
tombola, ale také třeba stanoviště s hlavolamy.

8.5

Místní periodické a neperiodické tiskoviny

V obci v roce 2012 vycházely dvě tiskoviny. Obecní úřad vydával informační
měsíčník Větřkovský zpravodaj (roce 2012 vyšlo 12 čísel). Římskokatolická farnost
vydávala občasník farnosti Větřkovice Vánek (v roce 2012 vyšla 2 čísla).

8.6

Obecní knihovna

Obecní knihovna sídlila v prvním patře budovy KD (Větřkovice 197). Knihovnu
i v roce 2012 vedla paní Eva Vernerová. Půjčovní doba knihovny byla v úterý (1500 –
1800).

8.7

Římskokatolická farnost

Slavnostní mše svatá k výročí posvěcení chrámu se konala v našem kostele
Nanebevzetí Panny Marie dne 9. 9. Po mši svaté si věřící i ostatní občané mohli
prohlédnout opravenou střechu kostela a půdu; velký zájem byl také o prohlídku
zvonů. Poté bylo pro všechny nachystáno na farním dvoře pohoštění – drobné cukroví,
moučníky a koláče.
Další významnou událostí v životě farnosti bylo 1. svaté přijímání, které se
konalo 20. 5. a kterého se zúčastnily 2 děti z Větřkovic.
Z dalších aktivit lze určitě zmínit účasti na poutích (Hostýn, Cvilín), farní
zájezdy (Bruntálsko, Ostrava a Darkovičky), posezení na faře po mši svaté při různých
příležitostech (smažení vajec, poděkování za úrodu) či promítání filmů na faře. Na
farním dvoře byla 26. 12. po mši svaté odehrána dětmi scénka „Z kroniky broučků –
v Betlémě“.
Pro děti bylo uspořádáno hledání pokladu (8. 6.) nebo zapůjčen skákací hrad na
farní dvůr (23. 9.).
Farnost rovněž vydávala občasník Vánek (2 čísla), který informoval o dění a
přinášel přehled aktivit na půdě farnosti.
Zkraje roku – 4. 1. – se konal koncert pěveckého sboru Komenský z Vítkova,
který přednesl Českou mší vánoční Jana Jakuba Ryby.
Tradiční mše svatá v kapli na Novém Vrbně se uskutečnila 16. 9.
Při Tříkrálové sbírce (7. 1.) bylo vybráno 33.539,- Kč.
V církevním roce (listopad 2011 – listopad 2012):
 přijalo svátost křtu – 5 dětí,
 přijaly svátost manželství – žádný pár,
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poslední rozloučení proběhlo – s 11 farníky.

9.

SPORT

9.1

TJ DUBINA Větřkovice

Předseda – Zbyněk Vacula
V rámci TJ působila v roce 2012 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 březnu (pro muže v okresním přeboru) a v dubnu
(pro žáky) a skončila v červnu. Družstvo mužů s 16 body a bilancí 4 výhry, 4 remízy a
18 proher (skóre 38:71) obsadilo poslední 14. místo a po roce účinkování v okresním
přeboru sestoupilo do III. třídy. Družstvo žáků s 16 body a bilancí 6 výher a 10 proher
(skóre 41:55) obsadilo 7. místo z 9 mužstev a udrželo se v okresním přeboru. Podzimní
část sezóny 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; zvítězil
tým Melecký Vítkov, druhý byl Traktor Team z Kujav a třetí FC Dravci z Dolního
Benešova. V červenci se družstvo „staré gardy“ zúčastnilo pravidelného turnaje o nový
putovní pohár, tentokrát v domácím prostředí. V srpnu byl na hřišti v Budišově nad
Budišovkou uspořádán turnaj pro žáky, který vyhráli žáci TJ Dubina.
TJ jako každoročně pořádala různé akce. Mezi ty tradiční patřily v pořadí již 15.
Sportovní ples (únor) či silvestrovský fotbálek na hřišti. TJ se rovněž spolupodílela na
rozsvícení vánočního stromu (2. 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.

11. ŠKOLSTVÍ
Jediným školským zařízením na území obce je Základní škola a Mateřská škola
Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace. Ředitelkou byla i v roce 2012
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 2011/2012 dojíždělo do ZŠ a MŠ Březová 32
žáků.
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11.1 Mateřská škola
Ve školním roce 2011/2012 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. 2011 docházelo 25 dětí, k 1. 1.
2012 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. 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 odehrála celkem 4 divadelních představení pro žáky, z nichž jedno připravili žáci
místní ZŠ. Během školního roku fungovaly tři zájmové kroužky – zumba, hra na flétnu
a angličtina. V průběhu roku se žáci MŠ zúčastňovali různých soutěží, např. literární,
hudební či výtvarné. Ve výtvarné soutěži Malovaná písnička se jedno dítě umístilo
v krajském kole na velmi pěkném 3. místě. Děti rovněž navštěvovaly 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. 2012 mělo nastoupit 7 žáků.

11.2 Základní škola
Ve školním roce 2011/2012 působili v ZŠ 4 zaměstnanci – 2 učitelky,
1 vychovatelka ŠD a 1 školnice a uklízečka. Ve všech ročnících se pracovalo podle
školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola je naše budoucnost“. ZŠ navštěvovalo
23 dětí (1. ročník 5 dětí, 2. ročník 3 děti, 3. ročník 7 dětí, 4. ročník 8 dětí). 5 dětí k 1. 9.
2012 nastoupilo do 5. ročníku v ZŠ a MŠ Březová, 3 děti do ZŠ Vítkov, Komenského ul.
Při ZŠ působila také školská rada, která měla 3 členy 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.
S vlastním divadelním představením se žáci představili v místní MŠ a také v ZŠ
Březová. Žáci navštívili několik výstav a besed ve vítkovské městské knihovně. Během
školního roku fungovalo na škole celkem 8 zájmových kroužků (např. sportovní
aktivity, výtvarný, automodelářský, hudebně-dramatický, zumba či keramický). Žáci se
zúčastnili celé řady soutěží jak na školní, tak na vyšších úrovních (výtvarná, recitační,
olympiáda v ČJ, nejlepší písař ročníku, nejlepší čtenář aj.). Žáci také navštěvovali
plavecký kurz v Plavecké škole Opava.
Jednou proběhlo společné setkání s družební školou z Turčianských Kľačan –
1. 6. 2012 ve Větřkovicích, kde byl pro všechny děti připraven program „Klauni“.
Ve školním roce 2011/2012 pokračovala realizace projektu „Moderně a
interaktivně“ – EU peníze školám (předpokládané datum ukončení 31. 3. 2013). ZŠ se
dále zúčastnila na projektech Školní mléko, Ovoce do škol a Zdravé zuby.
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30. 6. 2012 byl ukončen projekt „Návraty ke kořenům“ v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který škola realizovala společně se
školami ZŠ a MŠ Kyjovice, ZŠ a MŠ Opava – Vávrovice, ZŠ Mokré Lazce a ZŠ Hradec
nad Moravicí – Žimrovice. Celý projekt vyvrcholil putovním filmovým festivalem ve
dnech 14. – 18. 5. Každá škola vytvořila asi dvacetiminutový filmový dokument
o významné osobnosti svého regionu – žáci naší školy si vybrali ke zpracování osobnost
Karla Moravce. 17. 5. se putovní festival zastavil i sále našeho KD, kde mohli
návštěvníci zhlédnout všechny soutěžní snímky. Odborná porota ocenila snímek
Továrník Karel Weisshuhn žáků ZŠ a MŠ Žimrovice, cenu diváků získal snímek žáků
naší školy Karel Moravec – Osobnost obce Větřkovice.
Tradiční akcí, kterou pořádala ZŠ a MŠ Větřkovice, byl také dětský maškarní
ples, který se uskutečnil 22. 1. 2012.

11.3 Školní družina
Ve školním roce 2011/2012 působila v 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. Babí léto, Jaro je tady, Malovaná písnička nebo Stroj času) nebo
hudební (např. Zpívá celá družina či Družinový slavíček), aktivity výtvarné, hudební či
sportovní a mnohá vystoupení, účasti na přehlídkách a soutěžích mimo školu.

11.4 Školní jídelna
Ve školním roce 2011/2012 působila v ŠJ 1 kuchařka (plný úvazek), 1 pracovnice
provozu (úvazek 1,6 hodiny denně) a vedoucí ŠJ (úvazek 3,5 hodiny 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 osobám. V roce 2012 se ve ŠJ stravovalo
28 dětí MŠ, 20 dětí ZŠ, 9 zaměstnanců ZŠ a MŠ a 10 cizích strávníků. Uvařeno,
připraveno a vydáno bylo 10.991 obědů.
Sazby stravného v roce 2012:
děti MŠ
28,- Kč,
žáci ZŠ
20,- Kč,
závodní stravování 29,- Kč,
cizí strávníci
52,- 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,
čtvrtek
1230 – 15.
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Ostatní zdravotní služby poskytují zařízení ve Vítkově (zejm. nemocnice a
ordinace stomatologů), Opavě (nemocnice) či v Bílovci.
Údaje o nezaměstnanosti v obci za rok 2012 v důsledku přechodu na nový
počítačový systém nebyl ÚP schopen podat; k dispozici jsou pouze údaje mikroregion
Vítkovska (k 31. 12. evidováno 1 270 uchazečů, tj. 17,25 %).

13. POČASÍ
Průměrná teplota vzduchu činila 7,6 °C, úhrn srážek za rok byl 662,1 mm. Údaje
za jednotlivé měsíce:
průměrná teplota (°C)
úhrn srážek (mm)
leden
-2,2
56,2
únor
-6,8
31,5
březen
3,7
11,9
duben
8,2
38,9
květen
13,3
48,1
červen
16,8
97,8
červenec
18,4
70,7
srpen
17,2
71,5
září
12,4
69,7
říjen
7,2
112,2
listopad
5,4
29,6
prosinec
-2,4
24,0

14. POHYB OBYVATELSTVA
Počet občanů k 1. 1. 2012:
Počet narozených:

Počet zemřelých:

Počet přihlášených:
Počet odhlášených:
Počet občanů k 31. 12. 2012:

762
7
Veronika Blahetová, Sára Jourová, Jakub Mička,
Sofie Pekárková, Jakub Řehounek, Markéta Slívová,
Elena Smékalová
9
Josef Bria, Rudolf Bria, Alžběta Forstová, Jiří
Hellebrand, Anna Šamárková, Ludmila Šenková,
Anna Vladařová, Jiří Zeisberger,
Anežka
Zeisbergerová
11
11
760

Nejstarší občané v roce 2012:
 nejstarší muž – Hubert Mička (86 let),
 nejstarší žena – Anna Moravcová (88 let).
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15. KALENDÁRIUM
4. 1.
7. 1.
7. 1.
14. 1.
20. 1.
22. 1.
28. 1.

Vánoční koncert PS Komenský (kostel)
Tříkrálová sbírka – ŘKF
XIX. večer honebního společenstva (KD) – MS Dubina
Hasičský ples (KD) – SDH
XVII. obecní ples (KD) – OÚ
Dětský maškarní ples (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
Družstevní ples (KD) – ZOD Slezská Dubina

2. 2.
12. 2.
18. 2.
24. 2.
25. 2.

Zápis žáků do 1. ročníku (ZŠ)
Sáňkiáda – ČČK
Masopustní průvod a pochovávání basy – SDH
XV. sportovní ples (KD) – TJ Dubina
Motoristický ples (KD) – Motoristé Odry

12. 3.
14. 3.
18. 3.
30. 3.
31. 3.

VIII. zasedání ZO (KD)
Přednáška Party Lite (hospoda Na Druhé straně) – ČČK
Zájezd do Slezského divadla, činohra Sluha dvou pánů – ČČK
Malá přehlídka rockových kapel (extrovna pohostinství)
Posezení u cimbálovky Výhonek (hospoda Na Druhé straně) –
hospoda Na Druhé straně

6. 4.
16. 4.
28. 4.

Velikonoční zábava (KD) – SDH
Exkurze po bioplynových stanicích – ZOD Slezská Dubina
Slet čarodějnic – TAZI-TEAM

5. 5.
6. 5.
11. 5.
14. 5.
17. 5.
20. 5.

Farní zájezd (Bruntálsko) – ŘKF
Floriánská mše (kostel)
Přednáška „Místo, kde končí čas a prostor“ (ZŠ) – Marek Skarka
IX. zasedání ZO (KD)
Filmový festival „Návraty ke kořenům“ (KD) – ZŠ a MŠ
Větřkovice
1. svaté přijímání (kostel)

1. 6.
28. 6.
30. 6.
30. 6.

V. noční soutěž v požárním útoku (areál JK Food) – SDH
Rozloučení s žáky 4. ročníku – OÚ
Místní referendum o výstavbě bioplynové stanice
X. ročník turnaje Slivaky cup (hřiště) – TJ Dubina

5. 7.
14. 7.

Fotbalový turnaj „Starých gard“ (hřiště) – TJ Dubina
Pouť na Hostýn – ŘKF

1. 8.

XII. ročník Memoriálu Karla Moravce (hřiště) – SDH
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25. 8.

V. ročník Větřkovské traktoriády – TAZI-TEAM

1. 9.
1. – 2. 9.

Pouť na Cvilín – ŘKF
35. ročník Memoriálu Richarda Knolla – MČR ohařů (okolí
Větřkovic) – MS Dubina
X. zasedání ZO (KD)
Slavnostní mše svatá u příležitosti 112. výročí osamostatnění
farnosti (kostel)
Den otevřených dveří spojený s prohlídkou opravené střechy a
půdy (kostel)
Turnaj v nohejbale – II. ročník (hřiště u ZŠ) – SDH
Mše svatá v kapli na Novém Vrbně
II. ročník soutěže T. F. A. (KD a okolí) – SDH

3. 9.
9. 9.
9. 9.
15. 9.
16. 9.
22. 9.
4. 10.
20. 10.
21. 10.

XI. zasedání ZO (KD)
Farní zájezd (Ostrava a Darkovičky) – ŘKF
X. mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných
kuriozit (KD)

11. 11.
28. 11.

Vítání občánků (zasedací místnost OÚ) – OÚ
Zájezd do Slezského divadla, opereta Uličnice – ČČK

2. 12.
6. 12.
10. 12.
14. 12.
14. 12.
26. 12.
31. 12.

Rozsvícení vánočného stromu – SDH, OÚ, TJ, ZŠ
Vánoční besídka pro seniory (ZŠ) – ZŠ
XII. zasedání ZO (extrovna pohostinství)
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi (před HZ) – SDH
Přednáška „Ten letošní a jiné konce světa“ (ZŠ) – Marek Skarka
Představení „Z kroniky broučků – v Betlémě“ (farní dvůr)
Silvestrovský fotbálek (hřiště) – TJ
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