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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 2011

Rok 2011 byl ve světě i ČR na události velmi bohatý. V lednu zemřel první
polistopadový ministr zahraničí Jiří Dienstbier. V únoru začal rozpad Kaddáfího Libye.
V březnu zasáhlo Japonsko zemětřesení a následná vlna tsunami (mj. došlo k výbuchům
v jaderné elektrárně ve Fukušimě), policisté našli ostatky pohřešované Aničky
Janatkové a zemřela herečka Elizabeth Taylorová. V dubnu se britský princ William
oženil s Kate Middletonovou. V květnu začaly na prvních středních školách státní
maturity a Američané zabili Usámu bin Ládina. V červnu skončil ve funkci dlouholetý
generální ředitel Sazky Aleš Hušák a zemi ohromila největší stávka od roku 1989.
V červenci postřílel v Norsku Anders Breivik desítky lidí. V srpnu zemřel v USA Ctirad
Mašín. V září spadlo letadlo s hokejisty ruské Jaroslavle, ve kterém zahynuli i 3 čeští
hokejisté (Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček), a zemřeli režisér Otakar Vávra a
scénárista Jiří Hubač. V říjnu v Libyi dopadli a zabili bývalého vůdce země Muammara
Kaddáfího. V listopadu přijala Sněmovna po obstrukcích balík reforem, které začnou
platit od ledna 2012. V prosinci přijel do Prahy ruský prezident Dmitrij Medvěděv a
zemřeli poslední československý a první český prezident Václav Havel a vůdce Severní
Koreje Kim Čong-il.
Co se života v obci týká, dostaly novou podobu dvě místa v obci – zahrada
v mateřské škole a kaplička na Novém Vrbně.

2. ČINNOST
ORGÁNŮ

OBECNÍHO

ZASTUPITELSTVA

A

JEHO

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
Skarková Jarmila
Ing. Šamárek Petr
Vavroš Lubomír

1.

Neměnné zůstalo rovněž složení výborů a komisí.
Finanční výbor
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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 Viktorínová – předsedkyně
Miroslav Černoch
Jiří Groda
ZO se v průběhu roku sešlo celkem 5x. Jednání byla vždy veřejná a probíhala
v sále našeho KD.
 III. zasedání ZO – 7. března 2011
Byl schválen vyrovnaný rozpočet obce ve výši 11.531.500,- Kč. Neinvestiční
příspěvky byly rozděleny takto:
ZŠ a MŠ
992.000,- Kč
Junák (Domoradovice)
15.000,- Kč
Klub důchodců
10.000,- 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
3.000,- Kč
Farnost
205.000,- Kč (150.000,- Kč + dřevo)
Dále bylo schváleno snížení měsíčních odměn pro členy ZO:
neuvolněný místostarosta
7.134,- Kč
předseda výboru, komise
836,- Kč
člen výboru, komise
542,- Kč
zastupitel
266,- Kč
Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
poskytuje pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
Bylo také mj. schváleno pořízení nového územního plánu obce.


IV. zasedání ZO – 13. června 2011
Byl schválen mj. závěrečný účet obce (a to bez výhrad), rozpočtové opatření č.
2, přijetí dotace z MMR Podpora obnovy a rozvoj venkova – akce „Děti obci – nová
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zahrada v areálu MŠ“ ve výši 372.138,- Kč, přijetí dotace z MMR Podpora obnovy a
rozvoj venkova – akce „Oprava kapličky ve Větřkovicích“ ve výši 274.085,- Kč, žádost o
dotaci na zateplení KD či jmenování Stanislava Mičky kronikářem obce.


V. zasedání ZO (mimořádné) – 8. července 2011
Bylo schváleno navýšení finančního příspěvku římskokatolické farnosti na
opravu střechy kostela ve výši 200.000,- Kč a poskytnutí dotace TJ Dubina Větřkovice
na rekonstrukci šaten v areálu TJ (150.000,- Kč + dodávka dřeva v hodnotě 150.000,Kč) – pouze v případě úspěšné žádosti na MŠMT a po předložení zajištění vlastních
prostředků na dofinancování projektu.


VI. zasedání ZO – 26. září 2011
Bylo schváleno mj. přijetí dotace z ROP na projekt „Příprava plochy pro
výstavbu sportoviště“ ve výši 2.793.525,- Kč, směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu či výjimka ZŠ a MŠ Větřkovice z nejmenšího počtu žáků v ZŠ pro
školní rok 2011/2012 na počet 23 žáků.


VII. zasedání ZO – 12. prosince 2011
Bylo schváleno mj. přijetí dotace z POV MSK na akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Větřkovice“ ve výši 600.000,- Kč, rozpočtové provizorium na leden až
březen 2012, zápis do kroniky obce za rok 2010, jmenování Ing. Františka Hellebranda
za člena školské rady ZŠ a MŠ Větřkovice (jako zástupce zřizovatele) či žádost o dotaci
TJ Dubina ve výši 10.000,- Kč pouze v případě, že budou splněny podmínky z července
2011, a pouze na činnost družstva žáků.

3.

OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad sídlí v prvním patře budovy KD (Větřkovice 197). Obecní úřad byl
pro veřejnost otevřen:
pondělí
7 – 1630
úřední den
úterý
7 – 1500
středa
7 – 1630
úřední den
čtvrtek
7 – 1500
pátek
7 – 1200
Zaměstnanci OÚ v roce 2011:
Dušan Lederer – starosta
Jaroslava Klapetková – účetní
Jan Přibyla – pracovník pro potřeby obce
V průběhu roku 2011 vyšlo celkem 12 čísel Větřkovského zpravodaje (viz
přílohy). 16. 10. bylo také uspořádáno vítání občánků, na kterém bylo přivítáno celkem
8 nově narozených obyvatel Větřkovic.
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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
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
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
10 380 116
1 000 000
140 000
22 000
199 200
800
300
5 500
60 000
103 600
47 000
219 600
114 500
100
97 700
18 000
15 000
3 000
6 000
10 000
12 427 416

Skutečné
10 356 738,40
990 803
140 153
22 001
199 200
790
240
6 100
50 070
103 650
39 384
201 928
110 555
1
97 725
18 548
15 000
3 000
5 417
9 843,25
12 356 146,65

Plánované
1 236 000
20 000
250 000
66 000
80 000
310 000
12 000
165 000
678 100
1 165 000
15 000
2 000

Skutečné
927 662
19 440
77 748
17 550
74 867
309 151,60
12 000
165 002
651 236
1 165 024,40
14 046
1 490

4.1.2 Výdaje
Paragraf
1032
1036
2212
2219
2221
2310
2341
3113
3117
3119
3314
3319

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesních hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Vodní díla v zemědělské krajině
Základní školy
První stupeň základních škol
Ostatní záležitosti předškolní výchovy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
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Paragraf
3326
3330
3341
3349
3391
3392
3399
3412
3429
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3744
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409
CELKEM

4.2

Popis
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
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Protieroz., protilavin. a protipožár. ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana – dobrovolná činnost
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
472 500
440 600
106 000
14 100
9 500
30 000
264 000
241 000
102 000
1 221 016
183 700
70 000
422 900
20 000
450 000
50 000
8 000
158 000
28 000
750 000
1 115 000
100 000
45 000
250 000
9 000
9 000
10 568 416

Skutečné
472 133,20
440 513,50
5 331,80
13 966
9 408
22 904
263 335
232 281,90
86 730
361 403,37
87 111,30
52 092,10
421 468
0
408 705,10
33 750,20
8 000
99 079,40
19 361
747 487
1 062 572,72
68 054,90
43 881
175 289
8 399,50
7 264
8 585 738,99

Investice

V roce 2011 byly realizovány dvě investiční akce – úprava zahrady v mateřské
škole a oprava kapličky na Novém Vrbně (viz 4.3).

4.3

Státní dotace

V roce 2011 získala obec dvě dotace. První z MMR programu Podpora obnovy a
rozvoj venkova na akci „Děti obci – nová zahrada v areálu MŠ“ ve výši 372.073,- Kč.
V rámci této akce byla nově upravena zahrada MŠ a zároveň byly osazeny nové hrací
prvky pro děti. Druhá dotace byla také z MMR programu Podpora obnovy a rozvoj
venkova na akci „Oprava kapličky ve Větřkovicích“ ve výši 274.085,- Kč. Během
realizace této akce se provedla rekonstrukce kapličky na Novém Vrbně; mj. nové
vnitřní omítky a fasáda, izolace či nové vstupní dveře.
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5.

ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSL, SLUŽBY

5.1

Zemědělství

Na území obce hospodařili soukromí zemědělci Jaromír Šolaster a Jiří Zeisberger
a také Farma Glauder.

5.1.1 Zemědělské a odchodní družstvo Slezská Dubina
Představenstvo ZOD v roce 2011 tvořilo 7 osob – předsedou představenstva byl
Ing. František Hellebrand, místopředsedkyní Ing. Marie Řehounková. K 31. 12. mělo
ZOD 140 členů, průměrně pak 55 zaměstnancův roce. Na tržbách ve výši 51,2 mil. Kč
se podílely rostlinná výroba (44%), živočišná výroba (42%) a ostatní (14%). Zisk činil
4,3 mil. Kč.
V rostlinné výrobě družstvo obhospodařovalo půdu o rozloze 1.526 ha (z toho
orná půda 920 ha, zbytek tvořily louky a pastviny). Kromě „tradičních“ plodin se
pěstovala také kukuřice, bojínek či hrách. Jarní práce začaly 14. 3., sázení brambor pak
11. 4. Sklizňové práce byly zahájeny 14. 7., sklizeň brambor 24. 8.; většina sklizňových
prací byla ukončena na konci září.
Plodina
Výměra [ha]
Průměrný výnos [q/ha]
ozimá pšenice
200,86
62,02
ozimý ječmen
43,57
76,3
ozimé žito
55,33
69,39
jarní ječmen
239,19
56,6
ozimá řepka
173,9
36,1
brambory
32
401
V živočišné výrobě bylo chováno 140 ks prasat (většina byla prodána na domácí
zabijačky) a 786 ks skotu. Ve středisku Větřkovice to bylo 599 ks skotu (z toho 327
dojnic a 162 telat), ve středisku Vlkovice 187 ks (z toho 81 krav na pastvě a 2 plemenní
býci). Průměrná dojivost se pohybovala okolo 7.500 litrů na dojnici a rok, denní
užitkovost na krávu činila 20,5 l. Mléko ZOD dodávalo do mlékárny KUNÍN,
provozovny Martinov; celkem 2,3 mil. litrů za průměrnou cenu 8,24 Kč/l.
ZOD má k dispozici 5 traktorů s výkonem nad 100 koní (2x John Deer, Deutz
Fahr, Fastrac a Zetor) 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






V obci působila v roce 2011 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,
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5.3

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
výroba sušené zeleniny a koření – Jaroslav Kostera.

Služby

V roce 2011 byla nabídka služeb pro občany obce rozšířena o hospodu Na Druhé
straně manželů Jourových.

6.

VÝSTAVBA
V roce 2011 nebyl v obci zkolaudován žádný nový RD.

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
2011 na dopravní obslužnost doplatila 74.867,- 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
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8.

POLITICKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

8.1

Politické strany

8.1.1 KDU-ČSL
Předseda – Ing. Miroslav Krajíček
Ke konci roku 2011 měla místní organizace KDU-ČSL 13 členů (6 mužů a 7 žen;
zemřel pan Václav Hluchý, člen od roku 1968). Šestičlenný výbor se scházel podle
potřeby.
V průběhu roku výbor místní organizace pomáhal při zateplení kostela a opravě
střechy, při úpravě okolí fary a kostela, měl zástupce v redakční radě časopisu Vánek a
ve farní radě, navštěvoval členy u příležitosti životního jubilea. Předseda MO se
účastnil zasedání okresního výboru KDU-ČSL v Opavě, pracoval také v Komisi pro
informační a komunikační technologie za okres Opava, která pracuje pod vedení RNDr.
Tomáše Svobody.
V obecním zastupitelstvu pracují 2 členové – Petr Šamárek (předseda kontrolní
komise) a Miroslav Krajíček (člen letopisecké komise).
Výroční členské schůze se 13. 3. v sále KD zúčastnil také předseda KDU-ČSL
Pavel Bělobrádek.

8.2

Spolky a sdružení

8.2.1 Český červený kříž
Předsedkyně – Jarmila Skarková
Tradiční sáňkiádu se letos bohužel pro nepřízeň počasí nepodařilo uskutečnit
(nedostatek sněhu). Na obecním plese (22. 1.) měl ČČK na starosti bar. 1. 2. proběhlo
malé školení dětí z naší základní školy v první pomoci; děti si vyzkoušely zastavení
krvácení, kříšení s figurínou, fixaci zlomenin a další úkony spojené s první pomocí.
Podobná přednáška se uskutečnila 24. 3. na faře pro skauty.
5. 4. byl uspořádán zájezd do Slezského divadla v Opavě na operetu Giuditta.
V září (4. 9.) se konečně uskutečnil „Pochod k Moravici“, který se plánoval už od jara.
Děti i dospělí šli lesem k řece Moravici. Cestou se hrály různé hry a jako občerstvení a
svačinka bylo opékání buřtů nad ohněm. Na prvním ročníku soutěže T. F. A.
(pořádaném místními hasiči 1. 10.) pak členky zajišťovaly zdravotní dohled. Další
tradiční akce – drakiáda – se uskutečnila 29. 10. na louce za panem Koplem.
Od listopadu probíhalo každou středu cvičení zumby; pro velký zájem se cvičilo
nebo tančilo v sále KD.

8.2.2 Český svaz chovatelů
Předseda – Jan Hopp
V roce 2011 se chovatelé zúčastnili tradičních výstav v Hradci nad Moravicí,
Kylešovicích (čestná cena pro Zdeňka Hoppa za vídeňské šedé) a ve Vítkově (čestná
cena pro Zdeňka a Jana Hoppovy za drůbež – rousnou zakrslou porcelánovou). Další
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velká výstava se uskutečnila ve Studénce (čestná cena za králíky pro Zdeňka Hoppa).
Speciální výstavy v Litovli se účastnili holubáři Štenclovi (Jozef, René, Přemysl), kteří
na závěr roku poprvé v historii se svými holuby obsadili výstavu v zahraničí, a to
v Polsku.
Významné životní jubileum (75 let) oslavil v roce 2011 dlouholetý člen Václav
Gintar.

8.2.3 Klub důchodců
Předseda – Václav Gintar
V roce 2011 měl klub důchodců 34 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 2011 zorganizoval klub tyto akce – novoroční posezení spojené s výroční
schůzí, smažení vajec, mikulášská besídka v klubovně. Členové se dále zúčastnili mj.
velikonoční besídky žáků ZŠ a dalších akcí organizovaných OÚ. V průběhu roku
navštěvovali členové klubu své nemocné členy. V roce 2011 se rozloučili se 2 členy
klubu (Josefem Šmídem a Janem Hluchým).

8.2.4 Myslivecké sdružení DUBINA Větřkovice
Předseda – Zdeněk Glauder
Tradiční akcí byl 8. 1. Večer honebního společenstva – myslivecký ples
s bohatou zvěřinovou tombolou. V průběhu večera vystoupili trubači VLS divize Lipník
nad Bečvou společně s místními zpěváky a předvedli lovecké signály a skladby. 5. 6.
uspořádalo MS dětský den, který proběhl formou zábavné a naučné stezky od chaty MS
podél rybníků k chatě ZOD Dubina. Na chatě byla ukázka trofejí, zbraní a myslivecké
literatury, na stezce byla pro děti připravena střelba z luku, ze vzduchovky, malé
lanové centrum, plavba na člunu přes třetí rybník, u chaty ukázka plemen loveckých
psů a jejich výcvik. Na závěr bylo připraveno občerstvení pro děti a rodiče s opékáním
párků. 23. 10. byla při mši byla troubena svatohubertská mše autorů Dyka a Selementa.
Mši troubili trubači VLS divize Lipník nad Bečvou a zpěvem doprovázel místní mužský
chrámový sbor. Před mší byly položeny květiny na hroby zemřelých myslivců a kněz
posvětil „boží muka“ u chaty s obrazem sv. Huberta, které nechal zhotovit člen MS
Vlastimil Elbl. Po mši byl na faře připraven dančí guláš. Výtěžek z prodeje guláše byl
věnován na opravu střechy kostela.
17. 12. proběhl hon v oblasti údolí Moravice. Ulovila se dančí a černá 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 (15. 1.), Pochování basy (5. 3.), taneční zábavy (3x) a dvě hasičské
soutěže – IV. ročník noční soutěže (3. 6.), která se poprvé konala pod názvem Memoriál
Josefa Šmída, a XI. ročník Memoriálu Karla Moravce, společně s 13. kolem
Moravskoslezské ligy (18. 8.). První ročník si odbyl turnaj v nohejbale (24. 9.) a soutěž
T. F. A. – Nejtvrdší hasič přežívá (1. 10.). Sbor se rovněž spolupodílel na rozsvícení
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vánočního stromu (4. 12.). A jako každý rok se členové (mnozí ve stejnokrojích)
zúčastnili Floriánské mše v našem kostele (1. 5.).
Jednotka se zúčastnila zásahu při kácení uschlých stromů (v areálu firmy J. K.
FOOD, s.r.o.), periodického školení odborné přípravy členů zásahové jednotky či
periodického školení velitelů na stanici HZS MSK Vítkov; jeden člen pak absolvoval
kurz preventisty. Dále se členové v průběhu roku zúčastnili brigád při opravě střechy
místního kostela a při úpravě zahrady MŠ, sběru kovového odpadu či údržby hasičské
zbrojnice.
Družstvo žáků absolvovalo celkem 8 soutěží a jednu se jim podařilo vyhrát.
Tým mužů kromě ostatních soutěží startoval v Moravskoslezské lize v požárním
sportu, kde obsadil s 214 body konečné výborné 6. místo (z 24 družstev) – je to zatím
nejlepší výsledek, který družstvo v této soutěži dosáhlo.
Celkem se družstvo mužů zúčastnilo 43 soutěží. 27x se umístilo do 10. místa,
z toho 17x do 3. místa:
 1. místo – Závišice, Kujavy, Výškovice, Stachovice, Písečná, Jakubčovice nad
Odrou, Trojanovice, Prchalov (trojka),
 2. místo – Odry, Tísek,
 3. místo – Hlavnice, Malenovice, Oprechtice, Košatka, Vrbice, Luboměř,
Výškovice (noční).
XI. Memoriálu Karla Moravce a I. ročníku O putovní proudnici starosty obce se
20. 8. zúčastnilo celkem 47 družstev (z toho 1 ze Slovenska – z Podvysoké). Mezi
novinky letošního ročníku patřil on-line přenos celé soutěže a samostatné vyhodnocení
neligových týmů. Mezi muži zvítězilo družstvo Bartovic B (čas 13,722 s – nový traťový
rekord), na druhém místě se umístil tým z Vrbice a na třetím tým z Oprechtic. Mezi
ženami pak zvítězilo družstvo Bartovic (čas 16,607 s), na druhém místě skončil tým žen
Bartovice B, na třetím tým z Marklovic. Mezi neligovými týmy zvítězilo družstvo
Prchalova B (čas 14,217 s); naši mladí hasiči v této kategorii skončili na pěkném 5.
místě.
I. ročníku soutěže T. F. A. (Nejtvrdší hasič přežívá) se 1. 10. v okolí KD
zúčastnilo celkem 17 soutěžících. V náročných disciplínách nejlépe obstál Josef Palát
(HZSP Deza Valašské Meziříčí), na druhém místě skončil Martin Koliba (HZSP Letiště
Mošnov) a na třetím Jiří Drápal (JSDHO Litultovice). Z domácích závodníků se na 4.
místě umístil Daniel Hluchý.

8.2.6 Skauti
Vůdce oddílu – Jan Vícha (Žimrovice)
V roce 2011 bylo v 2. oddílu Domoradovice registrováno 40 členů, z toho 23 do
15 let, 7 do 18 let, 8 do 26 let a 2 členové nad 26 let. Oddíl tvořilo dohromady 5 družin.
Ve Větřkovicích fungovaly roku 2 družiny – družina světlušek a skautek (pod vedením
Anny Krajíčkové) a chlapecká družina (rádce Jan Vícha).
26. 2. – 2. 3. byla uspořádána prožitkově vzdělávací akce na Kuříně
v Domoradovicích, která byla určena pro všechny rovery a rangers (ale i neskauty).
Během postní doby vedli skautskou křížovou cestu v kostele ve Větřkovicích. 15. – 17.
4. proběhla víkendová výprava spojená se skautskou poutí k památníku na Ivančeně.
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28. 5. proběhl výlet vlčat a světlušek v okolí Hradce nad Moravicí a 10. – 12. 6. se konal
výlet roverů a rangers do Jeseníků.
Tradiční tábor se uskutečnil v termínu 16. – 30. 7. na tábořišti poblíž
Větřkovského mostu nedaleko Vítkova-Podhradí a byl laděn ve stylu Shreka a jeho
dobrodružství.
Společné zahájení školního roku ve Větřkovicích proběhlo 18. 9.; součástí byla
účast na mši a zábavný program v okolí fary. 30. 9. – 2. 10. se uskutečnila mezioddílová
výprava do Ostrožské Nové Vsi. 24. 10. proběhla v Opavě oslava 100 let skautingu na
českém území; slavnost se konala v prostorách minoritského kláštera a mezi
vyznamenanými byl mj. Michal Hopp. Na vánočním turnaji v Opavě (3. 12.) získaly
dvě vyslané hlídky shodně 3. místo ve svých kategoriích.
Tradičně před Vánoci skauti roznášeli do domácností betlémské světlo.

8.2.7 TAZI-TEAM Větřkovice
Předseda – Pavel Klapetek
30. 4. upořádal TAZI-TEAM IX. slet čarodějnic a skřetů za domem Pavla
Klapetka. Čarodějnice projely celou vesnicí (včetně Nového Vrbna) a zábava mohla
začít. Počasí přálo, přesto se akce nezúčastnilo mnoho občanů. Pro děti byl opět
připraven program pod vedením Markéty Stixové, kvůli jejímu onemocnění ji však
skvěle zastoupily Františka Fabíková a Miluška Blahetová.
IV. ročník Větřkovské traktoriády se konal na poli za domem Pavla Klapetka
27. 8. Počasí tentokrát vyšlo, upoutávky v regionálním TV vysílání a v tisku a rozhlase
přilákaly spoustu diváků.
Závodilo se v několika disciplínách (např. sprint, šnečí jízda, jízda zručnosti,
průjezd vodním příkopem). Akce se zúčastnilo 39 jezdců (z toho 5 juniorů), a to jak
místních, tak z dalekého okolí (Český Těšín, Dětmarovice, Stará Ves aj.). V kategorii
4x2 (pohon jedné nápravy) soutěžilo 21 traktorů a zvítězil Jaroslav Černoch z
Větřkovic, v kategorii 4x4 (pohon obou náprav) soutěžilo 13 traktorů a vítězství si
odnesl Miroslav Štajer z Dětmarovic. Mezi juniory se nejlépe umístil Patrik Scholaster z
Větřkovic. Nově byl vyhlášen běh vodním příkopem, ve kterém zvítězil Pavel Černoch
z Větřkovic.
Silvestrovské závodění bylo kvůli nepřízni počasí přesunuto na leden 2012.
Rodeocrossových závodů ve Vřesinské Strži se zúčastnil s novým autem Jiří
Klapetek, bohužel však svůj závod nedokončil. Z prvního z celkem čtyř závodů fréz si
Libor Scholaster odvezl 1. místo a putovní pohár (30. 4. v Pusté Polomi).

8.3

Kulturní dění

Kulturní dění v obci bylo poměrně bohaté. Mezi ty nejzdařilejší akce v roce
2011 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, rozsvícení vánočního stromu, živý betlém na farním dvoře apod. Výčet akcí
(i s termíny) je uveden v kalendáriu (kap. 15).
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Deváté Mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných kuriozit se
v sále našeho KD uskutečnilo 23. 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 tisícovku návštěvníků. Mezi největší lákadla patřily
bezesporu vítězné trofeje tenistky Petry Kvitové (z nedalekého Fulneku), včetně slavné
trofeje z Wimbledonu. Dále bylo na výstavě vytvořeno nejmenší origami – 3mm
dvoukomínový parník. Akce byla propagována v Dobrém ránu ČT a MF Dnes.
V návaznosti na toto setkání nechala obec vytisknout soubor 13 historických
pohlednic obce Větřkovice, který byl zdarma určen do každé domácnosti.

8.4

Družební vztahy

Družební vztahy se slovenskou obcí Turčianské Kľačany probíhaly v roce 2011
v rámci aktivit naší školy. Jedno společné setkání proběhlo u příležitosti sportovního a
branného dne 6. 5. 2011 v Turčianských Kľačanoch. Děti z obou školy se setkaly na
novém hřišti, kde absolvovaly 10 stanovišť se sportovním zaměřením, zhlédly výstavku
starých zbraní, výcvik policejních psů a ukázku koňské akrobacie.

8.5

Místní periodické a neperiodické tiskoviny

V obci v roce 2011 vycházely dvě tiskoviny. Obecní úřad vydával informační
měsíčník Větřkovský zpravodaj (roce 2011 vyšlo 12 čísel). Římskokatolická farnost
vydávala občasník farnosti Větřkovice Vánek (v roce 2011 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

Významnou událostí v životě farnosti bylo 1. svaté přijímání, které se konalo
22. 5. a kterého se zúčastnilo 9 dětí z Větřkovic.
Z dalších aktivit lze určitě zmínit účasti na poutích (Hostýn, Cvilín,), farní
zájezdy (Ostrava, Nový Bohumín), dvoudenní zájezd do Prahy k 800. výročí narození
svaté Anežky České (17. – 18. 6.) či posezení na faře po mši svaté při různých
příležitostech (např. svatodušní svátky – smažení vajec, karmáš, poděkování za úrodu –
bramborové placky). Na farním dvoře byla 26. 12. po mši svaté odehrána dětmi scénka
„Poslouchejte, křesťané“.
Farnost rovněž vydávala občasník Vánek (2 čísla ročně), který informoval o dění
a přinášel přehled aktivit na půdě farnosti.
Velkou událostí v životě farnosti byla oprava střechy kostela. Na aktivitách
spojených s touto akcí se podílelo mnoho občanů vesnice – 25. 7. a 12. 10. proběhly
brigády mužů na stříkání desek na střechu kostela (v areálu ZOD), 15. 10. pak velká
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brigáda hasičů, žen a mládeže kolem kostela (vytahování desek na střechu, obnova
zeleně kolem kostela). Na opravu střechy bylo od občanů na darech vybráno celkem
223.586,- Kč; obec věnovala 440.513,50 Kč (350.000,- Kč + zbytek dřevo), ZOD Slezská
Dubina 50.000,- Kč, MS Dubina 6.500,- Kč z prodeje guláše při posezení na faře po mši
na počest sv. Huberta.
Tradiční mše svatá v kapli na Novém Vrbně se uskutečnila 18. 9.
Při Tříkrálové sbírce (8. 1.) bylo vybráno 34.453,- Kč.
V církevním roce (listopad 2010 – listopad 2011):
 přijalo svátost křtu – 8 dětí,
 přijalo svátost manželství – žádný pár,
 poslední rozloučení proběhlo – s 6 farníky.

9.

SPORT

9.1

TJ DUBINA Větřkovice

Předseda – Zbyněk Vacula
V rámci TJ působila v roce 2011 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 poprvé
ve své historii (tedy od roku 1974) postoupilo do okresního přeboru. Na tomto úspěchu
se kromě jiných podílel trenér Pavel Dubný a hráči: brankář – Petr Kukol; obránci –
Pavel Černoch, Radek Dušek, Josef Dvořák, Radim Ferenc, Pavel Fischer, Martin
Kukol, Pavel Vašátko; záložníci – Roman Lichovník, Marek Melecký, David Pretsch,
Aleš Vavroš; útočníci – Jakub Černín, Michal Drimaj, Daniel Kahaja, Stanislav Kopl, Jan
Vavroš, Přemysl Vlček. Podzimní část sezony pak začala pro muže v srpnu, pro žáky
v září a skončila v listopadu. Po podzimu přezimovalo družstvo mužů na posledním 14.
místě s 5 body (1 výhra, 2 remízy, 10 proher, skóre 16:34), družstvo žáků na 5. místě
(z 9 mužstev) s 12 body (4 výhry, 4 prohry, skóre 24:29).
Turnaje Slivaky cup v malé kopané se v červnu zúčastnilo 20 mužstev; zvítězil
tým Borci nakonec, druhý byl The Simple Team, třetí FC Dravci. V červenci se
družstvo „staré gardy“ zúčastnilo pravidelného turnaje v Bartošovicích, kde zvítězilo, a
získalo tak natrvalo pohár.
TJ jako každoročně pořádala různé akce. Mezi ty tradiční patřily v pořadí již 14.
Sportovní ples (19. 2.), kácení máje s původem alegorických vozů (29. 5.) a májovou
veselicí v předvečer (28. 5.), dětský sportovní den (29. 5.) či silvestrovský fotbálek na
hřišti. TJ se rovněž spolupodílela na rozsvícení vánočního stromu (4. 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 2011
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 2010/2011 dojíždělo do ZŠ a MŠ Březová 29
žáků, do Vítkova pak 2 a do Bílovce také 2 žáci.

11.1 Mateřská škola
Ve školním roce 20010/2011 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 25 dětí, k 1. 1.
2010 pak 28 dětí. K 30. 6. ukončilo docházku 1 dítě z důvodu přestěhování.
Vzdělávání dětí probíhalo v průběhu celého dne formou nejrůznějších činností
(např. činnosti spontánní, řízené, odpočinkové, pohybové, relaxační); všechny činnosti
obsahovaly prvky hra a tvořivosti. Během školního roku také fungovaly dva zájmové
kroužky – výtvarný a hudební. 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
se odehrálo několik divadelních představení pro žáky. 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, sportovní den a výlet do Dinoparku v Orlové.
Do 1. ročníku ZŠ by k 1. 9. 2011 mělo nastoupit 5 žáků.

11.2 Základní škola
Ve školním roce 2010/2011 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 29 dětí
(1. ročník 3 děti, 2. ročník 6 dětí, 3. ročník 8 dětí, 4. ročník 12 dětí). 11 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 2
divadelních představení pro žáky, 1 divadelní představení navštívili žáci ve Vítkově.
Žáci navštívili také 3 koncerty ZUŠ Vítkov či 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,
country tance), které navštěvovalo celkem přes 110 dětí. Žáci se zúčastnili celé řady
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soutěží jak na školní, tak na vyšších úrovních (výtvarná, recitační, olympiáda v ČJ,
nejlepší písař ročníku, Dětská scéna 2011 v Opavě, Šikulové 2011 aj.). Žáci také
navštěvovali plavecký kurz v Plavecké škole Opava.
Jednou proběhlo společná setkání s družební školou z Turčianských Kľačan (v
rámci mezinárodního programu INTERREG III A SR ČR) – 6. 5. 2011 v Turčianských
Kľačanoch, kde byl pro děti připraven sportovní a branný den.
Ve školním roce 2010/2011 byla zahájena realizace projektu „Moderně a
interaktivně“ – EU peníze školám (předpokládané datum ukončení 31. 3. 2013).
V červnu se škola stala partnerem příjemce dotace k realizaci projektu „Návraty ke
kořenům“ v rámci Operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to
společně se školami: ZŠ a MŠ Kyjovice, ZŠ a MŠ Opava – Vávrovice, ZŠ Mokré Lazce a
ZŠ Hradec nad Moravicí – Žimrovice. ZŠ se dále zúčastnila na projektech Školní mléko,
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 13. 2. 2011.
U příležitosti zahájení školního roku 2010/2011 byla uvedena k užívání nová
multifunkční místnost, která se nachází v podkroví budovy a má rozlohu bezmála
100 m2.

11.3 Školní družina
Ve školním roce 2010/2011 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 vesnice, Jaro je tady, Barevný svět) či hudební (např.
Veselá písnička, Zpíváme Ježíškovi), aktivity výtvarné, hudební či sportovní a mnohá
vystoupení, účasti na přehlídkách a soutěžích mimo školu (např. Dětská scéna 2011
v Opavě s pohádkou Jak šlo vejce na vandr).

11.4 Školní jídelna
Ve školním roce 2010/2011 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 2011 se ve ŠJ
stravovalo 28 dětí MŠ, 23 dětí ZŠ, 9 zaměstnanců ZŠ a MŠ a 13 cizích strávníků.
Sazby stravného v roce 2011:
děti MŠ
25,- Kč,
žáci ZŠ
18,- Kč,
závodní stravování 26,- Kč,
cizí strávníci
49,- 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
13 – 1530,
čtvrtek
1230 – 15.
Ostatní zdravotní služby poskytují zařízení ve Vítkově (zejm. nemocnice a
ordinace stomatologů), Opavě (nemocnice) či v Bílovci.
K 31. 12. 2011 bylo z naší obce v evidenci ÚP na pobočce Vítkov evidováno 34
uchazečů o zaměstnání, z toho 14 žen. Nezaměstnanost tak činila 8,27 % a v rámci
mikroregionu Vítkovsko byla nejnižší.

13. POČASÍ
Průměrná teplota vzduchu činila 7,5 °C, úhrn srážek za rok byl 587,8 mm. Údaje
za jednotlivé měsíce:
průměrná teplota [°C]
úhrn srážek [mm]
leden
-1,6
19,3
únor
-3,5
6,6
březen
2,6
36,3
duben
8,9
32,2
květen
12,1
76,2
červen
16,8
91,1
červenec
15,7
172,1
srpen
17,2
62,8
září
12,9
14,5
říjen
7,1
41,6
listopad
1,6
1,3
prosinec
0,7
33,8

14. POHYB OBYVATELSTVA
Počet občanů k 1. 1. 2011:
Počet narozených:

Počet zemřelých:

Počet přihlášených:
Počet odhlášených:

755
9
Jakub Blaheta, Martin Glauder, Tomáš Groda, Adéla
Klapetková, Jakub Panáček, Gabriela Pavlíčková,
Sára Robová, Vendula Říhová, Viktorie Topiarzová
8
Břetislav Černín, Marie Černochová, Jan Hluchý,
František Hopp, Josef Hopp, Jaroslav Škvor, Josef
Šmíd, Miroslav Špiruta
13
7
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Počet občanů k 31. 12. 2011:

762

Nejstarší občané v roce 2011:
 nejstarší muž – Hubert Mička (85 let),
 nejstarší žena – Anna Moravcová (87 let).

15. KALENDÁRIUM
8. 1.
8. 1.
15. 1.
22. 1.
28. 1.

Tříkrálová sbírka – ŘKF
XVIII. večer honebního společenstva (KD) – MS Dubina
Hasičský ples (KD) – SDH
XVI. obecní ples (KD) – OÚ
Družstevní ples (KD) – ZOD Slezská Dubina

2. 2.
13. 2.
19. 2.

Zápis žáků do 1. ročníku (ZŠ)
Dětský maškarní ples (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
XIV. sportovní ples (KD) – TJ Dubina

5. 3.
7. 3.

Masopustní průvod a pochovávání basy – SDH
III. zasedání ZO (KD)

5. 4.
14. 4.
17. 4.
24. 4.
30. 4.

Zájezd do Slezského divadla, opereta Giuditta – ČČK
Jarní posezení pro důchodce (ZŠ) – ZŠ a MŠ Větřkovice
Vítání občánků (OÚ) - OÚ
Velikonoční zábava (KD) – SDH
Slet čarodějnic – TAZI-TEAM

1. 5.
8. 5.
22. 5.
28. 5.

Floriánská mše (kostel)
Besídka ke Dni matek (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
1. svaté přijímání (kostel)
Travesty show „Divoké kočky“ (KD)

3. 6.
5. 6.
13. 6.
16. 6.
25. 6.

IV. noční soutěž v požárním útoku (areál JK Food) – SDH
Dětský den – MS Dubina
IV. zasedání ZO (KD)
Rozloučení s žáky 4. ročníku – OÚ
IX. ročník turnaje Slivaky cup (hřiště) – TJ Dubina

8. 8.
20. 8.
20. 8.
27. 8.

V. zasedání ZO (KD)
XI. ročník Memoriálu Karla Moravce (hřiště) – SDH
Taneční zábava (hřiště) – SDH
IV. ročník Větřkovské traktoriády – TAZI-TEAM
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4. 9.
11. 9.
18. 9.
24. 9.
26. 9.
1. 10.
16. 10.
23. 10.
23. 10.

Výšlap k řece Moravici – ČČK
Slavnostní mše svatá u příležitosti 111. výročí osamostatnění
farnosti (kostel)
Mše svatá v kapli na Novém Vrbně
Turnaj v nohejbale (hřiště u ZŠ) – SDH
VI. zasedání ZO (KD)

29. 10.

I. ročník soutěže T. F. A. (KD a okolí) – SDH
Vítání občánků (zasedací místnost OÚ) – OÚ
Hubertská mše (kostel)
IX. mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných
kuriozit (KD)
Drakiáda (louka za p. Koplem) – ČČK

25. 11.

Přednáška „Je Země skutečně kulatá?“ (ZŠ) – Marek Skarka

2. 12.
3. 12.
4. 12.
12. 12.
26. 12.
31. 12.

Mikulášsko-vánoční posezení pro seniory (KD) – OÚ
Mikulášská zábava (KD) – SDH
Rozsvícení vánočného stromu – SDH, OÚ, TJ, ZŠ
VII. zasedání ZO (KD)
Scénka „Poslouchejte křesťané“ (farní dvůr)
Silvestrovský fotbálek (hřiště) – TJ
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