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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 2014

V lednu prezident jmenoval novou vládu na základě výsledku voleb z října 2013,
kterou tvořili zástupci ČSSD, ANO a KDU-ČSL (předsedou vlády se stal předseda ČSSD
Bohuslav Sobotka), zemřela herečka Věra Tichánková a bývalý izraelský premiér Ariel
Šaron. V únoru byla novou veřejnou ochránkyní práv (ombudsmankou) zvolena Anna
Šabatová a v ruském Soči se konaly zimní olympijské hry, na kterých ČR získala 2 zlaté
(Eva Samková a Martina Sáblíková), 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. V březnu shořela
chata Libušín na Pustevnách, poloostrov Krym byl připojen k Rusku, novým
slovenským prezidentem se stal Andrej Kiska a zemřeli herec Otakar Brousek a
režisérka Věra Chytilová. V dubnu zemřel spisovatel Gabriel Márquez a zpěvačka Iveta
Bartošová spáchala sebevraždu. V květnu katolický kněz Tomáš Halík v Londýně
převzal prestižní Templetonovu cenu, která je udělována za výjimečné zásluhy o
posilování duchovního rozměru života, a konaly se volby do Evropského parlamentu
(ANO – 16,13 %, TOP 09 – 15,95 %, ČSSD – 14,17 %, KSČM – 10,98 %, KDU-ČSL –
9,95 %, ODS – 7,67 %, Strana svobodných občanů – 5,24 %). V červnu zasáhla Česko
vlna veder a na španělský trůn usedl nový král Felipe VI. V červenci se novým
ředitelem Národní galerie stal Jiří Fajt, novým předsedou Evropské komise byl zvolen
Jean-Claude Junker (za ČR je v komisi Věra Jourová), Petra Kvitová podruhé v kariéře
zvítězila v grandslamovém Wimbledonu a mistry světa ve fotbale se v Brazílii stal tým
Německa. V srpnu zemřel americký herec Robin Williams. V září zřícený silniční most
v obci Vilémov na Havlíčkobrodsku zavalil šest lidí (4 zemřeli), Skotsko odmítlo
v referendu nezávislost, předsedou Vojenského výboru NATO se stal náčelník
generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel a zemřel hudebník Petr Skoumal.
V říjnu se se konaly volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu, šestadvacetiletá žena
pobodala šestnáctiletého studenta ve střední škole ve Žďáru nad Sázavou, který bránil
svou spolužačku (následkům bodných poranění podlehl), a zemřel herec Pavel
Landovský. V listopadu se primátorkou Prahy stala Adriana Krnáčová (ANO), na post
ve vládě rezignoval první ministr (Antonín Prachař, ministr dopravy, ANO), české
tenisky zvítězili ve Fed Cupu a zemřel hudební skladatel Petr Hapka. V prosinci si série
silných detonací vynutila evakuaci Vrbětic a dalších obcí na Zlínsku, zemřeli zpěvák
Joe Cocker a moderátor Přemek Podlaha, Česko pokryla ledovka, která silně
zkomplikovala dopravu, a na Štědrý den padaly teplotní rekordy (až +11,9 °C).
Asi nejdůležitější událostí pro život obce byly volby do obecního zastupitelstva,
které proběhly 10. – 11. října 2014 a které daly podobu novému zastupitelstvu obce.
Další volby v tomto roce byly volby do Evropského parlamentu (23. – 24. května 2014),
kterých se v naší obci zúčastnilo 16 % oprávněných voličů; ti odevzdali své hlasy
celkem 14 různým stranám či uskupením. U našich voličů zvítězila KDU-ČSL (22
hlasů; 22 %) před hnutím ANO (20 hlasů; 20 %) a TOP 09 (15 hlasů; 15 %).
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2. ČINNOST
ORGÁNŮ
2.1

OBECNÍHO

ZASTUPITELSTVA

A

JEHO

„Staré“ zastupitelstvo

Do října 2014 pracovalo zastupitelstvo obce v nezměněném složení podle
výsledků voleb z roku 2010:
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 sešlo v roce 2014 celkem 4x. Jednání byla vždy veřejná a
probíhala v sále našeho KD.
 XX. zasedání ZO – 24. března 2014
Byl mj. schválen vyrovnaný rozpočet obce na rok 2014 ve výši 12.812.200,- Kč.
Neinvestiční příspěvky byly rozděleny takto:
ZŠ a MŠ
980.000,- Kč
Sportovní družstvo SDH
25.000,- Kč
TJ Dubina
35.000,- Kč
MS Dubina
3.000,- Kč
ČČK
3.000,- Kč
Svaz chovatelů
2.000,- Kč
TAZI-TEAM
5.000,- Kč
Skauti
15.000,- Kč
Dále byla mj. schválena závěrečná zpráva inventarizace majetku obce k 31. 12. 2013
(hodnota obecního majetku k 31. 12. 2013 činila 53.444.834,88 Kč) a účetní uzávěrka
obce Větřkovice za rok 2013.
 XXI. zasedání ZO – 16. června 2014
Byl mj. schválen závěrečný účet hospodaření obce Větřkovice za rok 2013 (a to bez
výhrad) a závěrečný účet hospodaření ZŠ a MŠ Větřkovice.
 XXII. zasedání ZO – 16. července 2014
Bylo mj. schváleno rozpočtové opatření č. 3/2014, počet členů zastupitelstva obce
Větřkovice pro příští volební období 2014 – 2018 (11 členů) a prodeje a směny
obecních pozemků.
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 XXIII. zasedání ZO – 29. září 2014
Bylo mj. schváleno rozpočtové opatření č. 4/2014, OZV č. 1/2014, kterou se zrušuje
OZV č. 8/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení, a zařazení obce do působnosti MAS Opavsko.
Do října 2014 působily také 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
Miroslav Krajíček
Jarmila Skarková
4.
Přestupková komise
Lenka Veronika Benková – předsedkyně
Miroslav Černoch
Jiří Groda

2.2

Obecní volby

Ve dnech 10. – 11. října 2014 proběhly i v naší obci volby do obecního
zastupitelstva.
Počet voličů:
624
Účast voličů:
395 (tj. 63,3 %)
Úplné kandidátky sestavily 3 strany či uskupení, kandidovalo tedy 33 našich
spoluobčanů (v roce 2010 kandidovalo 5 stran a uskupení a 55 občanů):
 Naše Větřkovice
11 kandidátů (Miroslav Černoch, Pavel Kubesa, Stanislav Mička, Daniel Hůla,
Dana Panáčková, Roman Lichovník, Daniel Kyjovský, Lenka Hluchá, Viktor Topiarz,
Pavel Černoch, Martina Hellebrandová)
 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
11 kandidátů (Petr Šamárek, Zlatomíra Krajíčková, Lucie Dubová, Jan Vícha,
Miroslav Krajíček, Veronika Šrámková, Vlastimil Buchwald, Alena Halamíčková, Marie
Michlíčková, Richard Binar, Bohumíra Cihlářová)
 PRO OBČANY VĚTŘKOVIC
11 kandidátů (Petr Kotásek, Stanislav Fabík, Tomáš Buchwald, Radim Večeřa,
Daniel Hluchý, Marie Kleinová, Monika Gálová, Daniel Cihlář, Veronika Pavlíčková,
Michal Bria, Tereza Paterová)
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Výsledky jednotlivých subjektů a počty zastupitelů:
 Naše Větřkovice
2137 hlasů (tj. 54,56 %)
6 zastupitelů
 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1150 hlasů (tj. 29,36 %)
3 zastupitelé
 PRO OBČANY VĚTŘKOVIC
630 hlasů (tj. 16,08 %)
2 zastupitelé

2.3

„Nové“ zastupitelstvo

Po říjnových obecních volbách pracovalo ZO v tomto složení:
Buchwald Tomáš
Černoch Miroslav
Dubová Lucie
Fabík Stanislav
Hůla Daniel
Ing. Krajíček Miroslav
Kubesa Pavel
Lichovník Roman
Mgr. Mička Stanislav
Mgr. Panáčková Dana
Ing. Šamárek Petr
V tomto novém složení se ZO do konce roku 2014 sešlo celkem 2x. Jednání byla
vždy veřejná a probíhala v sále našeho KD.
 I. zasedání ZO (ustavující) – 3. listopadu 2014
Byl mj. zvolen uvolněný starosta obce (Miroslav Černoch) a neuvolněný
místostarosta obce (Pavel Kubesa), schválen jednací řád ZO a zvoleny 2 výbory a 2
komise.
1.
Finanční výbor
Dana Panáčková – předsedkyně
Tomáš Buchwald
Lucie Dubová
2.
Kontrolní výbor
Petr Šamárek – předseda
Stanislav Fabík
Daniel Hůla
3.
Komise pro projednávání přestupků
Lenka Veronika Benková – předsedkyně
Pavel Kubesa
Roman Lichovník
4.
Letopisecká komise
Stanislav Mička – předseda
Miroslav Černoch
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Miroslav Krajíček
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 – 10. prosince 2014
Bylo schváleno mj. rozpočtové provizorium na období leden – březen 2015, OZV
č. 2/2014 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, rozpočtové opatření č. 7/2014 a
nový povodňový plán obce.

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 2014:
Dušan Lederer (do listopadu 2014), Miroslav Černoch (od listopadu 2014) – starosta
Jaroslava Klapetková – účetní
Jan Přibyla – pracovník pro potřeby obce
V průběhu roku 2014 vyšlo celkem 12 čísel Větřkovského zpravodaje (viz
přílohy). 5. 10. bylo také uspořádáno vítání občánků, na kterém bylo přivítáno celkem
6 nově narozených obyvatel Větřkovic.

4.

HOSPODAŘENÍ OBCE

4.1

Rozpočet obce

4.1.1 Příjmy
Paragraf
0000
1032
2310

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Pitná voda
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Plánované
8 207 500
980 000
140 000

Skutečné
8 969 245,84
2 102 006
135 026

Paragraf
2341
3314
3341
3349
3392
3399
3612
3613
3632
3633
3635
3639
3721
3723
3725
3744
3745
3769
5512
6171
6310
6402
CELKEM

Popis
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 nebezpečných odpadů
Sběr a svoz odpadů jiných
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Protieroz., protilavin. a protipožár. ochrana
Péče o vzhled obce
Ostatní správa v ochraně ŽP
Požární ochrana – dobrovolná činnost
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací
Finanční vypořádání z minulých let

Plánované
22 000
600
200
2 500
49 000
55 000
51 200
216 000
10 300
100
10 000
660 000
23 000
9 000
19 000
749 200
0
0
0
10 500
9 200
0
11 224 300

Skutečné
22 000
680
740
2 500
55 846
83 990
44 461
206 771
16 715
0
0
269 126
9 553
0
39 968
749 232
1 656
31 500
3 000
10 689
6 684,60
35 420
12 796 809,44

Plánované
677 500
20 000
650 000
15 000
141 400
250 000
1 080 000
16 000
3 000
10 000
3 900
8 500
15 000
223 000
203 600

Skutečné
1 054 156
19 980
766 958
0
143 693
297 772,10
980 000
11 240
0
0
3 786
6 040
16 730
441 142,63
207 926,60

4.1.2 Výdaje
Paragraf
1032
1036
2212
2219
2221
2310
3119
3314
3319
3326
3341
3349
3391
3392
3399

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesních hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
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
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Paragraf
3412
3429
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3726
3744
3745
5512
5512
6112
6115
6117
6171
6310
6320
6399
6402
6409
CELKEM

4.2

Popis
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Nákup ostatních služeb – bioodpad
Protieroz., protilavin. a protipožár. ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana – dobrovolná činnost
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev ÚSC
Volby do Evropského parlamentu
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
4 016 800
88 000
393 000
81 000
521 600
240 000
0
246 000
17 000
402 000
64 000
0
964 000
114 500
5 000
18 000
768 000
15 100
15 100
1 151 400
85 000
52 000
200 000
13 800
24 000
12 812 200

Skutečné
9 483
85 189
320 372,06
19 752,86
1 294 785,01
0
64 000
707 574
17 896
376 931
36 348,50
1 917,90
1 021 049,20
99 148,61
0
16 950
1 034 298
13 910
14 383
1 024 918,39
72 090,68
49 328
348 377
13 715,40
40 255,80
10 632 043,74

Investice
V roce 2014 nebyla realizována žádná investiční akce.

4.3

Státní a jiné dotace

V rámci neinvestičních dotací získala v roce 2014 obec dotaci na veřejně
prospěšné práce ve výši 503.596,- Kč. Volby do Evropského parlamentu byly dotovány
částkou 14.383,- Kč, volby do obecního zastupitelstva pak částkou 13.910,-. Dotace
kraje činila 135.200,- Kč. V neposlední řadě obec získala dvě dotace na studie
proveditelnosti ve výši 707.608,- Kč a 41.624,- Kč.
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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
Předsedou představenstva ZOD byl i v roce 2014 Ing. František Hellebrand.
K 31. 12. mělo ZOD 123 členů, průměrně pak 58 zaměstnanců v roce. Na tržbách ve
výši 51,1 mil. Kč se podílely rostlinná výroba (35 %), živočišná výroba (54 %), služby
(6 %) a prodej elektřiny do veřejné sítě (5 %). Zisk činil 1,4 mil. Kč.
V rostlinné výrobě družstvo obhospodařovalo půdu o rozloze 1 440 ha (z toho
orná půda 827 ha, zbytek – 613 ha – tvořily louky a pastviny). Družstvo hospodařilo na
pozemcích na katastrálních územích Větřkovice u Vítkova, Nové Vrbno, Jelenice,
Vítkov, Dolejší Kunčice, Moravské Vlkovice a Slezské Vlkovice. Volba plodin byla
přizpůsobena požadavkům trhu, klimatickým podmínkám a technickému vybavení.
Mezi tradiční plodiny lze zařadit sladovnický ječmen, potravinářkou pšenici, ozimou
řepku a brambory. Sladovnický ječmen již několik let odebírá pivovar Radegast
v Nošovicích. Jarní práce začaly 3. 3., sázení brambor pak 22. 4. Sklizňové práce byly
zahájeny 14. 7. a žně byly ukončeny 30. 8.; sklizeň brambor probíhala od 6. 9. do
30. 10. Celkem bylo sklizeno 82 471,9 q senáží (oproti roku 2013 o 57 % více), 50,7
vagónů sena a 482 vagónů kukuřičné siláže.
Plodina
Výměra [ha]
Průměrný výnos [q/ha]
ozimá pšenice
159,6
66,7
ozimý ječmen
46,6
70,3
ozimé žito
22,1
na senáž
jarní ječmen
162,2
62,4
ozimá řepka
171,8
42,9
brambory
26,5
448,3
kukuřice silážní
135,5
355,4
víceleté pícniny
88,6
520,6
hrách na senáž
13,8
1169
V živočišné výrobě bylo chováno 280 ks prasat (z toho 100 ks na domácí
zabijačky) a 781 ks skotu. Ve středisku Větřkovice to bylo 601 ks skotu (z toho 322
dojnic, 178 telat, 89 jalovic a 12 vysokobřezích jalovic), ve středisku Vlkovice 180 ks
(z toho 85 krav na pastvě, 2 plemenní býci, 35 telat, 39 jalovic a 19 vysokobřezích
jalovic). Průměrná dojivost činila 8 267 litrů na dojnici a rok; denní užitkovost na
dojnici překročila 23 litrů. Celorepublikový průměr v dojivosti byl překročen o 15 %.
Mléko ZOD dodávalo do mlékárny KUNÍN, provozovny Martinov; celkem 2,68 mil.
litrů za průměrnou cenu 9,37 Kč/l.
Traktorové práce zajišťovalo 5 traktorů s výkonem nad 100 koní (3x John Deer –
výkon 225 PS, 190 PS a 152 PS, Deutz Fahr – s výkonem 200 PS a Fendt s výkonem 260
PS) a 6 traktorů s nižším výkonem. Nákladní auta (3x Tatra T-815, 1x Tatra 148 a 1x
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Škoda 706) zajišťovala přepravu v kamenolomu EUROVIA v Jakubčovicích nad Odrou.
V zimních období zajišťovalo družstvo údržbu obecních komunikací ve Větřkovicích a
v Jelenicích.
V průběhu roku 2014 začaly být vytápěny teplem z kogenerační jednotky BPS
dílny, administrativní budova a vepřín. Teplo bylo rovněž využito k ohřevu vody. Dále
byla dokončena rekonstrukce hnojiště a dokončeny byly také stavební úpravy čerpací
stanice na naftu.

5.2

Podnikatelé a živnostníci












5.3

Služby










6.

V obci působila v roce 2014 celá řada živnostníků, podnikatelů a firem:
autodoprava – Jiří Hopp, Oldřich Žák,
autoservis a pneuservis – Pavel Dubový,
geodetické práce – Antonín Endl,
kovovýroba – Pavel Červenka, Miroslav Štrbák,
meliorační práce – Leopold Halamíček,
pilařská výroba – Alena Glauderová,
pokrývačství a klempířství – Petr Fabík,
řeznictví a uzenářství – Lubomír Hluchý,
stolařství – Jaroslav Černín, Zdeněk Černoch, Vlastimil Dubový, Jaroslav
Zeisberger,
truhlářství – Richard Binar, Hubert Mička, Josef Knopp,
výroba sušené zeleniny a koření – Jaroslav Kostera.

V roce 2014 byly občanům v obci k dispozici tyto služby:
Agility Camp – Jiřina Máčková,
kadeřnictví – Kristýna Janíková,
pohostinství – Milan Martínek, Blanka Jourová,
prodejna Jednota,
prodejna zahradnických a chovatelských potřeb – Zdeněk Glauder ml.,
servis hasicích přístrojů – Jindřich Gintar,
tvorba webových stránek – Lukáš Panáček,
vedení účetnictví – Jiří Krejčí,
zahradnické služby – Stanislav Šamárek.

VÝSTAVBA
V roce 2014 nebyl v obci zkolaudován žádný nový RD.
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7.

DOPRAVA, SPOJE

7.1

Doprava

V roce 2014 měla obec přímé autobusové spojení na Vítkov, Opavu (přes
Březovou) a Ostravu (přes Fulnek). Dopravu zajišťovala firma TQM Opava. Obec v roce
2014 na dopravní obslužnost doplatila 81.368,- Kč.
Průměrná četnost jednotlivých přímých spojů ve směru:
pracovní dny
víkend
Vítkov
27x
6x
Opava
12x
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
V roce 2014 měla místní organizace KDU-ČSL 16 členů (7 mužů a 9 žen; novou
členkou se stala paní R. Lorková). Pětičlenný výbor pracoval ve složení: předseda
Miroslav Krajíček, místopředseda Jaromír Hellebrand, jednatelka Lucie Dubová,
hospodářka Bohumíra Cihlářová a členka výboru Zlatomíra Krajíčková.
V průběhu roku výbor místní organizace pomáhal při dokončení oprav fasády
kostela a výměně oken tamtéž, měl zástupce v redakční radě časopisu Vánek a ve farní
radě, navštěvoval členy u příležitosti životního jubilea. Předseda MO se účastnil
zasedání okresního výboru KDU-ČSL v Opavě a okresní konference v Kozmicích.
V obecním zastupitelstvu do obecních voleb na podzim pracovali 2 členové –
Petr Šamárek (předseda kontrolního výboru) a Miroslav Krajíček (člen letopisecké
komise). V obecních volbách v říjnu získala strana 29,36 % hlasů (což je bezmála o
14 % více než v roce 2010) a 3 zastupitele: Petr Šamárek (předseda kontrolního
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výboru), Miroslav Krajíček (člen letopisecké komise) a Lucie Dubová (členka
finančního výboru).
Ve volbách do Evropského parlamentu získala strana v obci nejvíce hlasů –
22 %.

8.2

Spolky a sdružení

8.2.1 Český červený kříž
Předsedkyně – Jarmila Skarková
21. 2. proběhla v základní škole pro děti přednáška o první pomoci
s praktickými ukázkami. 28. 3. se dvě členky podílely na organizaci tzv. Nočního čtení
v základní škole (děti si mohly vyzkoušet, jak si poradit se zraněným člověkem a co vše
by měla obsahovat domácí lékárnička).
Tradiční sáňkiáda se v tomto roce bohužel pro nedostatek sněhu opět nekonala.
Drakiáda pak proběhla 5. 10. za pěkného počasí a velké účasti dětí i dospělých.
Jednou byl uspořádán zájezd do Slezského divadla v Opavě – na veselohru
Rodina je základ státu (6. 4.). V hasičské zbrojnici se uskutečnily tři kurzy pletení
z pedigu – 1. 2., 15. 2. a 29. 3.; o tuto akci byl velký zájem. Na soutěži T. F. A. (pořádané
místními hasiči 20. 7.) zajišťovaly členky (paní Černochová a Scholasterová) zdravotní
dohled.
Tradiční májový výšlap k řece Moravici se uskutečnil za krásného počasí 1. 5.
V rámci Kácení máje (25. 5.) se mnohé členky obětavě účastnily utkání v ženském
fotbale.

8.2.2 Český svaz chovatelů
Předseda – Jan Hopp
V roce 2014 se chovatelé zúčastnili mnoha tradičních výstav. V Hradci nad
Moravicí vystavovali holuby (Přemysl Štencel získal čestnou cenu) a drůbež.
V srpnu se chovatelé zúčastnili okresní soutěže základních organizací chovatelů
v Kylešovicích. V kategorii holubů skončili v první desítce (Přemysl Štencel získal
navíc čestnou cenu), za drůbež obdržel čestnou cenu i Jozef Štencel.
Na výstavě ve Vítkově vystavovala holuby mladá chovatelka Eliška Štenclová a
čestné ceny získal Jozef Štencel za drůbež a holuby.
Na speciální výstavě zakrslých a rousných plemen ve Studénce vystavoval
Zdeněk Hopp. Přemysl a René Štencelovi zakončili sezónu na speciální klubové
výstavě velkých voláčů v Litovli.

8.2.3 Myslivecké sdružení DUBINA Větřkovice
Předseda – Zdeněk Glauder
Tradiční akcí byl 4. 1. Večer honebního společenstva – myslivecký ples
s bohatou zvěřinovou tombolou.
MS spolupořádalo ve dnech 12. – 14. 9. XII. ročník memoriálu Dr. Josefa Kuhna,
mezinárodní všestranné soutěže českých fousků a hrubosrstých ohařů.
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27. 12. proběhl hon na drobnou a černou zvěř.
Nejvíce a běžně lovenou zvěří byla zvěř srnčí a černá; třetím méně zastoupeným
druhem pak zvěř dančí a muflon. Nejméně zastoupenou zvěří pak je zvěř jelení (ta
naším územím jen přechází).
Pro děti místní základní školy byla již po několikáté uspořádána soutěž ve sběru
kaštanů a žaludů. Ceny nejlepším předal Jiří Groda, který dětem uspořádal besedu
s ukázkami mysliveckých zajímavostí. Jiří Groda také připravil pro žáky základní školy
program ke Dni Země.
Velkého úspěchu dosáhla Fenka Cilka z „Větřkovic“, která startovala v hlavní
soutěži MSBLJ (13. – 15. 6. Slovensko) za účasti 68 psů, kteří se kvalifikovali
z národních soutěží Slovenska, Maďarska, Česka, Polska, Německa, Rakouska a Belgie.
Získala ocenění Klubový vítěz, Mezinárodní šampion práce, Interšampion, CACT,
CACIT, 2x norník a Nejlepší český jezevčík. Vyšší titul nebo ocenění již získat nelze.
Naposledy získal český pes tento titul v roce 1998.

8.2.4 Sbor dobrovolných hasičů
Starosta – Cyril Schiller
SDH jako každoročně pořádal řadu kulturních či jiných akcí. Mezi ty tradiční
patřil Hasičský ples (11. 1.), Pochování basy (1. 3.), taneční zábavy (velikonoční a
mikulášská) a dvě hasičské soutěže – VII. ročník noční soutěže a IV. ročník Memoriálu
Josefa Šmída (7. 6.) a XIV. ročník Memoriálu Karla Moravce, společně s 11. kolem
Moravskoslezské ligy (10. 8.). Čtvrtý ročník si odbyly turnaj v nohejbale a soutěž
T. F. A. – Nejtvrdší hasič přežívá (20. 7.). Sbor se rovněž spolupodílel na rozsvícení
vánočního stromu (30. 11.) a vypouštění balónků Ježíškovi (12. 12.). A jako každý rok
se členové (mnozí ve stejnokrojích) zúčastnili Floriánské mše v našem kostele (4. 5.),
rovněž i Floriánské mše na Hostýně. V letošním roce (8. 11.) sbor opět pořádal
slavnostní zakončení MSL v požárním sportu s vyhlašováním výsledků, kterého se
zúčastnilo v sále našeho KD cca 400 osob.
Jednotka se zúčastnila zásahu při kácení uschlých a popadaných stromů (10x),
spolupracovala se složkami IZS na transportu pacienta (č. p. 66) a zajišťovala technickou
pomoc při odstraňování spadlého elektrického vedení na vozovce. Členové se účastnili
velitelského dne ve Vítkově, pravidelných odborných příprav a školení v Jánských
Koupelích. 13. 8. proběhlo prověřovací cvičení zaměřené na odstranění nebezpečných
stavů (čištění kanálových propustí a komunikace).
V roce 2014 bylo založeno družstvo Mladých hasičů pod vedením Stanislava
Fabíka a Daniela Hůly.
Sportovní družstvo mužů kromě ostatních soutěží startovalo v Moravskoslezské
lize v požárním sportu, kde obsadilo se 161 body konečné 8. místo (z 26 družstev).
Celkem se družstvo mužů zúčastnilo 39 soutěží. 23x se umístilo do 10. místa,
z toho 12x do 3. místa:
 1. místo – Trojanovi, Vřesina, Karolínka, Valašská Senice, Odry,
 2. místo – Lubno, Jakubčovice nad Odrou, Tísek,
 3. místo – Marklovice, Petřvaldík, Výškovice, Prchalov.
Na soutěži ve Valašské Senici družstvo dosáhlo času 13, 936 s.
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Tým B se zúčastnil 8 soutěží, z nichž jednu vyhrál (Jančí).
VII. ročníku noční soutěže a IV. ročníku Memoriálu Josefa Šmída se 7. 6.
zúčastnilo rekordních 28 družstev (19 týmů mužů a 9 družstev žen). Mezi muži si
vítězství odnesli muži ze Závady (čas 14,646 s), druzí byli muži z Kozmic (15,286 s) a
třetí muži z Tošovic (15,327 s). Mezi ženami zvítězilo družstvo z Kozmic (čas 17,939 s),
druhé skočily ženy ze Svobody (19,671 s) a třetí ženy z Tošovic (21,430 s). Domácí
„béčko“ skončilo na 10. místě (čas 18,257 s), „áčko“ útok nedokončilo.
XIV. Memoriálu Karla Moravce a IV. ročníku O putovní proudnici starosty obce
se 10. 8. zúčastnilo rekordních 61 družstev (43 týmů mužů a 18 družstev žen). Mezi
muži zvítězilo družstvo z Petřvaldíku (čas 13,957 s), na druhém místě se umístil tým
Vrbice (13,975 s) a na třetím tým Oprechtic (14,174 s). Mezi ženami pak zvítězilo
družstvo ze Staré Vody (čas 17,112 s), na druhém místě skončil tým žen Bartovice B
(17,140 s), na třetím tým z Bartovic (17,287 s). Domácí „áčko“ skončilo 8. (čas 14,429 s),
„béčko“ pak 33. (čas 19,607 s).
IV. ročníku soutěže T. F. A. (Nejtvrdší hasič přežívá) se 20. 7. v okolí hasičské
zbrojnice zúčastnilo celkem 19 mužů do 35 let, 5 mužů na 35 let a 13 žen. Trať byla
složená z následujících disciplín: roztažení 2x 2B hadic, Hamerboxu s 60 údery, smotání
1B hadice, překonání bariéry, výběhu do druhého patra budovy obecního úřadu,
vytažení závaží na lešení, transport dvou závaží 20 kg na vzdálenost 25 m, transport
kanystru s vodou přes tunel tam i zpět, transport figuríny na vzdálenost 20 m a posun
závaží po kolejnici kladivem na vzdálenost 2,5 m a finální výběh do kopce dlouhý
zhruba 200 m. V náročných disciplínách a náročných podmínkách (32 °C ve stínu)
nejlépe obstál Petr Moleš ze Žarovic (čas 3:41,74), na druhém místě skončil David
Řehulka z Přívozu (4:05,21) a na třetím Zdeněk Jaroš z Píště (4:09,28). Z domácích
závodníků se na 12. místě umístil Daniel Cihlář a na třináctém Stanislav Fabík.
V kategorii mužů nad 35 let zvítězil Radim Tomášek z Metylovic (čas 4:48,87). Mezi
ženami se na prvním místě umístila Hana Petřeková z Vigantic (čas 4:05,56), druhá byla
Kateřina Zubíková z Jasenky (4:12,29) a třetí Denisa Izvorská z Metylovic (4:29,40).
Domácí Monika Gálová obsadila 10. místo.

8.2.5 Skauti
Vůdce oddílu – Jan Vícha (Žimrovice)
V roce 2014 bylo v 2. oddílu Domoradovice registrováno 35 členů. Oddíl tvořily
dohromady 4 družiny. Ve Větřkovicích se scházela 1 smíšená družina pod vedením
Kateřiny Kubesové.
6. 2. – 9. 2. byla uspořádána prožitkově vzdělávací akce na Kuříně
v Domoradovicích. V únoru se skauti zúčastnili 1. ročníku turnaje mládeže opavského
děkanátu ve volejbale OpaCUP, v březnu pak fotbalového turnaje Poseidon v Opavě.
Během postní doby vedli skautskou křížovou cestu v kostele ve Větřkovicích (6. 4.).
25. – 27. 4. proběhla víkendová výprava spojená se skautskou poutí k památníku na
Ivančeně.
Tradiční tábor se uskutečnil v termínu 6. – 19. 7. na tábořišti na Anenském
kopci kousek od obce Andělská Hora v Jeseníkách (40 účastníků, táborová hra Mojžíš).
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V listopadu se uskutečnila podzimní víkendová akce na základně Kuřín
v Domoradovicích, která odstartovala celoroční hru Star Wars. V prosince proběhla ve
zbrojnici ve Větřkovicích vánoční besídka.
Tradičně před Vánoci skauti roznášeli do domácností betlémské světlo.

8.2.6 TAZI-TEAM Větřkovice
Předseda – Pavel Klapetek
VII. ročník Větřkovské traktoriády se v tomto roce konal na poli za domem
Pavla Klapetka 23. 8.
Závodilo se v několika disciplínách (např. sprint, šnečí jízda, jízda zručnosti,
průjezd vodním příkopem). Akce se zúčastnilo 38 jezdců (z toho 2 junioři), a to jak
místních, tak z dalekého okolí (Příbram, Losiná, Český Těšín, Dětmarovice aj.).
V kategorii 4x2 (pohon jedné nápravy) soutěžilo 23 traktorů; zvítězil Roman Lindovský
ze Skřipova, druhý skončil Zdeněk Sláma ze Starých Oldřůvek a třetí Jaroslav
Borovička z Příbrami. Nejlepší z domácích závodníků – Josef Cihlář – skončil sedmý.
V kategorii 4x4 (pohon obou náprav) soutěžilo 13 traktorů a vítězství si odnesl domácí
závodník Libor Scholaster, druhý se umístil Miroslav Štayer z Dětmarovic a třetí Petr
Berka z Kujav. Čtvrté místo pak obsadil místní Jakub Moravec. Mezi juniory se nejlépe
umístil Tomáš Binar z Větřkovic. Na závěr proběhl tradiční běh vodním příkopem.
Mezi jednotlivými jízdami probíhal i doprovodný program. 59 diváků soutěžilo v
přetahování traktoru, několik dvojic dobrovolníků soutěžilo v řezání ruční pilou, dále
se představil Vojenský útvar Hranice na Moravě s ukázkou zbraní a záchranné akce.
Pro děti byl připraven skákací hrad, kolotoče, střelba z luku, jízda na koni a bryčce a
odvážlivci si mohli vyzkoušet chůzi na chůdách a na skákacích botách. Akce se
zúčastnilo cca 1 500 diváků.

8.3

Kulturní dění

Kulturní dění v obci bylo tradičně velmi bohaté. Mezi ty nejzdařilejší akce
v roce 2014 patřily opět plesy v místním KD, zábavy v KD či areálu TJ, nejrůznější
besídky pro seniory, maminky apod., tradiční masopustní průvod s pochováním basy,
traktoriáda, rozsvícení vánočního stromu, živý betlém na farním dvoře apod. Výčet
akcí (i s termíny) je uveden v kalendáriu (kap. 15).
Dvanácté Mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných kuriozit
se v sále našeho KD uskutečnilo 19. 10. Zúčastnilo se ho cca 40 vystavovatelů z České
republiky, Slovenska Velké Británie a Nizozemí, z nichž 2/3 tvořili výrobci a sběratelé
hlavolamů. Tato akce přilákala do našeho KD asi tisícovku návštěvníků. Byly
představeny hlavolamy dřevěné, drátění či plastové, k vidění bylo i několik hlavolamů
z letošního světového setkání v Londýně. Mezi další lákadla patřily tradičně vítězné
trofeje tenistky Petry Kvitové (z nedalekého Fulneku), ukázka největší sbírky pexesa,
dobové pohlednice z regionu, podpisy slavných osobností, ukázky paličkování,
malování na sklo aj. Součástí výstavy byla i soutěž v sudoku pro děti a mládež.
Druhého Větřkovského rockování se v sále KD 25. 10. zúčastnily kapely The
Basecell (Vítkov), Zákaz kouření (Brno) a Special Band (Fulnek).

16

8.4

Družební vztahy

Družební vztahy se slovenskou obcí Turčianské Kľačany probíhaly v roce 2014
opět pouze v rámci aktivit naší školy. Tentokrát se setkání žáků a pedagogů obou škol
uskutečnilo ve Větřkovicích u příležitosti Dne dětí 30. 5.; tentokrát probíhalo v areálu
HEIPARKU v Tošovicích.

8.5

Místní periodické a neperiodické tiskoviny

V obci v roce 2014 vycházely dvě tiskoviny. Obecní úřad vydával informační
měsíčník Větřkovský zpravodaj (roce 2014 vyšlo 12 čísel). Římskokatolická farnost
vydávala občasník farnosti Větřkovice Vánek (v roce 2014 vyšla 2 čísla).

8.6

Obecní knihovna

Obecní knihovna sídlila v prvním patře budovy KD (Větřkovice 197). Knihovnu
i v roce 2014 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
18. 5. a kterého se zúčastnily 4 děti (Štěpán Binar, Natálie Butorová, Amálie
Černochová, Jan Krasula).
Z dalších aktivit lze určitě zmínit účasti na poutích (Hostýn, Cvilín), farní
zájezdy (Štípa a Zlín, Ostrava a Nový Bohumín), jednodenní zájezd do Krakova u
příležitosti svatořečení Jana Pavla II., zájezd na poslední rozloučení s bývalým místním
farářem P. Josefem Fremlem v katedrále Božského Spasitele v Ostravě či posezení na
faře po mši svaté při různých příležitostech (např. svatodušní svátky – smažení vajec,
karmáš, poděkování za úrodu). Farníci v lednu rovněž popřáli P. Petru Bohačíkovi
k jeho 50. narozeninám. Na farním dvoře byla 26. 12. po mši svaté odehrána dětmi
scénka „Betlémský dvůr“.
Farnost vydávala občasník Vánek (2 čísla ročně), který informoval o dění a
přinášel přehled aktivit na půdě farnosti.
Tradiční mše svatá v kapli na Novém Vrbně se uskutečnila 14. 9.
Při Tříkrálové sbírce (4. 1.) bylo vybráno 35.276,- Kč.
V církevním roce (listopad 2013 – listopad 2014):
 přijalo svátost křtu – 6 dětí (Filip Černoch, Tomáš Drozdek, Karolína Kútníková,
Matyáš Mička, Matěj Rychtar, Elen Zlámalová),
 přijalo svátost manželství – 1 pár (Šárka Rohelová a Drahomír Rohel),
 poslední rozloučení proběhlo – se 4 farníky (Milan Bria, Marie Grodová,
Bohumil Krajíček, Marie Krajíčková).
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9.

SPORT

9.1

TJ DUBINA Větřkovice

Předseda – Roman Lichovník
V lednu byl na výroční členské schůzi zvolen nový výbor ve složení: předseda –
Roman Lichovník; jednatel – Pavel Černoch; pokladník – Lubomír Vavroš; členové
výboru – Jan Vavroš, Miroslav Hopp, Jaroslav Vlček; předseda revizní komise – Petr
Mička.
V rámci TJ působila v roce 2014 dvě družstva – žáků a mužů. Mužstvo mužů se
po roční pauze opět přihlásilo do soutěže a podzimní část ukončilo na 5. místě (z 10
mužstev; zisk 13 bodů, skóre 23:24). Mužstvo žáků zakončilo sezónu 2013/2014 na 7.
místě (z 11 mužstev; zisk 24 bodů, skóre 37:84).
12. ročníku turnaje Slivaky cup v malé kopané se v červnu zúčastnilo 12
mužstev; zvítězil tým Sokol Poruba, druhý se umístil tým Dravci Dolní Benešov, třetí
Devils Budišov nad Budišovkou. V červenci se družstvo „staré gardy“ zúčastnilo
pravidelného turnaje v Sedlnicích, kde obsadilo čtvrté místo.
V roce 2014 slavila TJ Dubina 40 let od svého založení. Oslavy proběhly
19. července v areálu TJ za krásného slunečného počasí. Nejdříve sehráli zápas domácí
žáci proti žákům ze Skřipova (domácí vyhráli 6:2). Poté se utkalo domácí družstvo
mužů s mužstvem z Jakubčovic (opět zvítězili domácí, tentokrát 4:1). Fotbalové
odpoledne uzavřelo utkání Severu proti Jihu, které skončilo výhrou Jihu 5:1. Po
skončení sportovní části proběhla taneční zábava.
TJ jako každoročně pořádala různé akce. Mezi ty tradiční patřily v pořadí již 17.
Sportovní ples (15. 2.), kácení máje (25. 5.) či silvestrovský fotbálek na hřišti. TJ se
rovněž spolupodílela na rozsvícení vánočního stromu (31. 11.). Novinkou v letošním
roce bylo májové rockování na hřišti (24. 5.), kterého se zúčastnily kapely Zákaz
kouření z Brna a Special Band z Fulneku. Pochod světlušek se uskutečnil 16. 11.

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 byla Základní škola a Mateřská
škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace. Ředitelkou byla i v roce 2014
Mgr. Dáša Bejdáková. Do organizace patřily mateřská škola, základní škola, školní
družina a školní jídelna.
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Protože se na naší škole vyučují jen první čtyři ročníky, musejí od 5. třídy žáci
dojíždět do okolních škol. Nejvíce jich dojíždí tradičně do ZŠ a MŠ Březová, menší část
pak do Vítkova.

11.1 Mateřská škola
Ve školním roce 20013/2014 působili v MŠ 3 zaměstnanci – 2 učitelky (plně
kvalifikované) a 1 školnice a uklízečka. Pracovalo se podle školního vzdělávacího
programu „Beruško, vyleť za sluníčkem“. K předškolnímu vzdělávání k 30. 9. 2013
docházelo 22 dětí, k 1. 1. 2014 pak 25 dětí.
Vzdělávání dětí probíhalo v průběhu celého dne formou nejrůznějších činností
(např. činnosti spontánní, řízené, odpočinkové, pohybové, relaxační); všechny činnosti
obsahovaly prvky hry a tvořivosti. Upřednostňována byla atmosféra klidu, radosti,
porozumění, zdraví a pohody v sounáležitosti s rodinnou výchovou. Během školního
roku také fungovaly dva zájmové kroužky – gymnastika (8 dětí) a angličtina (8 dětí).
V průběhu školního roku se žáci prezentovali na veřejnosti mnohými akcemi –
mikulášská nadílka pro seniory, rozsvícení vánočního stromu, vánoční besídka pro
rodiče, vystoupení ke Dni matek, vítání občánků aj. V MŠ se odehrálo několik
divadelních představení pro žáky (např. maňáskové divadlo Šikulka, divadelní
představení O čertově království). Žáci se zúčastnili mnoha 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, mini cirkus se zvířátky (v ZŠ) a v zahradě MŠ se předvedli dravci.
Nejstarší děti absolvovali výlet do Starého Jičína a na zámek do Kunína. Pro děti byla
také uspořádána beseda s příslušníky Policie ČR. Děti z gymnastického kroužku si také
připravily vystoupení pro rodiče.
Do 1. ročníku ZŠ by k 1. 9. 2014 měli nastoupit 2 žáci.

11.2 Základní škola
Ve školním roce 2013/2014 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 26 dětí
(1. ročník 13 dětí, 2. ročník 5 dětí, 3. ročník 5 děti, 4. ročník 3 dětí); z tohoto počtu
dojížděli 2 žáci z Vítkova, 2, žáci z Klokočova a 1 z Prostředního Dvora. Do 5. ročníku
v ZŠ a MŠ Březová nastoupili k 1. 9. 2014 celkem 4 žáci. Při ZŠ působila také školská
rada, která měla 3 členy (Lucie Dubová, František Hellebrand, Gabriela Grodová) a
v jejímž čele stála Gabriela Grodová.
Během školního roku se žáci ZŠ spolupodíleli na různých akcích po veřejnost
(mnohé také sami uspořádali), např. vánoční besídka pro seniory, rozsvícení vánočního
stromu, besídka ke Dni matek. V ZŠ se odehrála 2 divadelních představení pro žáky,
vystoupení tanečního oddělení ZUŠ ve Vítkově či výchovný koncert ZUŠ Vítkov.
Během školního roku fungovalo na škole celkem 8 zájmových kroužků (např.
automodelářský, keramika, sportovní, country tance, hudebně dramatický). Žáci se
zúčastnili celé řady soutěží jak na školní, tak na vyšších úrovních (výtvarná, recitační,
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olympiáda v ČJ, nejlepší písař ročníku, Šikulové, Matematický klokan aj.). Žáci také
navštěvovali plavecký kurz v Plavecké škole Opava. Mezi další tradiční akce lze zařadit
program Hasík, dopravní výchovu na dopravním hřišti v Odrách, besedu se starostou
obce (pro žáky 3. a 4. ročníku) a exkurzi v místním ZOD.
Jednou proběhlo společné setkání s družební základní školou z Turčianských
Kľačan – 30. 5. 2014 ve Větřkovicích.
Ve školním roce 2013/2014 byla realizována celá řada projektů – Zdravá Pětka
(preventivní program z oblasti zdravého životního stylu zaměřený na správnou
výživu), Školička pro předškoláky (výchovně vzdělávací program pro budoucí
prvňáky), Aktivní škola (projekt pro MŠ a ZŠ vedoucí k rozšíření základních znalostí)
či Barevný podzim (podzimní projekt začleněný do všech předmětů vyučovaných ve 3.
a 4. ročníku). ZŠ se dále zúčastnila na projektech Školní mléko, Ovoce do škol a Zdravé
zuby. Také probíhala celoroční „smajlíková“ soutěž (plnění nadstandartních úkolů pro
žáky 3. a 4. ročníku).
Tradiční akcí, kterou pořádala ZŠ a MŠ Větřkovice, byl také dětský maškarní
ples, který se uskutečnil 26. 1. 2014.

11.3 Školní družina
Ve školním roce 2013/2014 působila ve ŠD 1 vychovatelka. ŠD pracovala
v jednom oddělení podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“. Ve ŠD
bylo zapsáno 24 žáků. Také činnost ŠD byla v tomto školním roce velice pestrá,
zahrnovala nejrůznější aktivity – soutěže výtvarné (např. Moje obec, Barevný podzim,
Evropa očima nejmenších, Hasiči, cesta kolem světa, Rozpustilí motýli) či hudební
(např. Zpívá celá družina), aktivity výtvarné, hudební či sportovní a mnohá vystoupení,
účasti na přehlídkách a soutěžích mimo školu. V průběhu školního roky děti
zdramatizovaly i pohádku O zlatovlásce (kterou odehrály pro děti ze ZŠ a G Vítkov).

11.4 Školní jídelna
Ve školním roce 2013/2014 působila v ŠJ 1 kuchařka na plný úvazek, 1
pracovnice provozu s úvazkem 1,6 hodin denně a vedoucí ŠJ s úvazkem 3,5 hodin
denně. ŠJ poskytovala stravovací služby dětem a žákům Základní školy a Mateřské
školy ve Větřkovicích, závodní stravování zaměstnancům ZŠ a MŠ ve Větřkovicích a
v rámci hostinské činnosti také stravovací služby cizím strávníkům. Ve školním roce
2013/2014 se ve ŠJ stravovalo 25 dětí MŠ, 26 dětí ZŠ, 9 zaměstnanců ZŠ a MŠ a 15
cizích strávníků. Celkem bylo uvařeno 11 445 obědů.
Sazby stravného ve školním roce 2013/2014:
děti MŠ (3 – 6 let) 30,- Kč,
žáci ZŠ
22,- Kč,
závodní stravování 30,- Kč,
cizí strávníci
55,- Kč.
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12. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CHARAKTERISTIKA
V obci má ordinaci (v obecních prostorách, Větřkovice 148) praktický lékař pro
dospělé MUDr. Vladimír Zakreničnyj. Ordinační hodiny:
úterý
1300 – 1530,
čtvrtek
1230 – 1500.
Ostatní zdravotní služby poskytují zařízení ve Vítkově (zejm. nemocnice a
ordinace stomatologů), v Opavě (nemocnice) či v Bílovci.

13. POČASÍ
Průměrná teplota vzduchu v roce 2014 činila 9 °C, úhrn srážek za rok byl
614,4 mm. Údaje za jednotlivé měsíce:
teplota [°C]
úhrn srážek [mm]
min.
max.
leden
-20,1
9,2
26,4
únor
-6,3
11,4
13,5
březen
-5,9
22
20,4
duben
-3,8
22,5
44,4
květen
-2,2
29,3
114
červen
2,2
36,7
69,3
červenec
6
32,9
76,8
srpen
3,1
31,7
111,6
září
-1,5
27,5
67,8
říjen
-3,7
23,1
30,3
listopad
-5,6
16,7
26,1
prosinec
-19,3
9,7
13,8
Nejnižší teplota:
26. 1.
-20,1 °C
Nejvyšší teplota:
10. 6.
36,7 °C
Nejdeštivější den:
16. 5.
53,4 mm srážek
Největrnější den:
5. 11.
33,1 m/s (v nárazech 50 m/s)
(Údaje čerpány z http://www.glauder.cz/vylov-rybnika-farma.html.)

14. POHYB OBYVATELSTVA
Počet občanů k 1. 1. 2014:
Počet narozených:

Počet zemřelých:

746
11
Tomáš Bambušek, Dominika Durecová, Sofie
Fabíková, Eliška Grodová, Viktorie Korbelová,
Amelie Kotásková, Markéta Lanková, Matyáš
Mička, Tomáš Smékal, Sára Střelcová, Marek Vlček
8
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Počet přihlášených:
Počet odhlášených:
Počet občanů k 31. 12. 2014:

Milan Bria, Marie Grodová, Jan Klapetek, Bohumil
Krajíček, Marie Krajíčková, Hubert Mička, Marie
Mičková, Hermína Vladařová
22
15
756

Nejstarší občané v roce 2014:
 nejstarší muž – Hubert Mička (88 let),
 nejstarší žena – Anna Moravcová (90 let).

15. KALENDÁRIUM
4. 1.
4. 1.
11. 1.
18. 1.
24. 1.
26. 1.
30. 1.

Tříkrálová sbírka – ŘKF
XXI. večer honebního společenstva (KD) – MS Dubina
Hasičský ples (KD) – SDH
XIX. obecní ples (KD) – OÚ
Družstevní ples (KD) – ZOD Slezská Dubina
Dětský maškarní ples (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
Zápis žáků do 1. ročníku (ZŠ)

1. 2.
1. 2.
15. 2.
15. 2.

Kurz pletení z pedigu (hasičská zbrojnice) – ČČK
Zemědělský ples (KD) – Březovská zemědělská, a. s.
Kurz pletení z pedigu (hasičská zbrojnice) – ČČK
XVII. sportovní ples (KD) – TJ Dubina

1. 3.
14. 3.
22. 3.

Masopustní průvod a pochovávání basy – SDH
Přednáška „Ústní hygiena“ (ZŠ) – ČČK
Večer s cimbálovkou (hospoda Na Druhé straně) – hospoda Na
Druhé straně
XX. zasedání ZO (KD)
Noční čtení v ZŠ (ZŠ) – ZŠ a MŠ, ČČK
Kurz pletení z pedigu (hasičská zbrojnice) – ČČK

24. 3.
28. 3.
29. 3.
6. 4.
19. 4.
26. 4.
30. 4.

Zájezd do Slezského divadla, veselohra Rodina je základ státu –
ČČK
Velikonoční zábava (KD) – SDH
Farní zájezd (Štípa, Zlín, Lešná) – ŘKF
Den otevřených dveří (ZŠ) – ZŠ a MŠ Větřkovice

1. 5.
4. 5.

Pochod k Moravici – ČČK
Floriánská mše (kostel)
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9. 5.
11. 5.
18. 5.
24. 5.
25. 5.

Přednáška „Homo astronomicus neboli Hvězdář“ (ZŠ) – Marek
Skarka
Besídka ke Dni matek (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
1. svaté přijímání (kostel)
Májové rockování (hřiště) – TJ Dubina
Kácení máje (hřiště TJ) – TJ Dubina

7. 6.
16. 6.
21. 6.
24. 6.
28. 6.

VII. noční soutěž v požárním útoku (hřiště) – SDH
XXI. zasedání ZO (KD)
Farní zájezd (Krakov) – ŘKF
Rozloučení s žáky 4. ročníku – OÚ
XII. ročník turnaje Slivaky cup (hřiště) – TJ Dubina

16. 7.
19. 7.
20. 7.

XXII. zasedání ZO (KD)
Oslavy 40. výročí založení TJ Dubina (hřiště) – TJ Dubina
IV. ročník soutěže T. F. A. (hasičská zbrojnice a okolí) – SDH

10. 8.
23. 8.

XIV. ročník Memoriálu Karla Moravce (hřiště) – SDH
VII. ročník Větřkovské traktoriády – TAZI-TEAM

7. 9.

Slavnostní mše svatá u příležitosti 114. výročí osamostatnění
farnosti (kostel)
Mše svatá v kapli na Novém Vrbně
XXIII. zasedání ZO (KD)

14. 9.
29. 9.
5. 10.
5. 10.
10. – 11. 10.
19. 10.
25. 10.
26. 10.
3. 11.
8. 11.
15. 11.
16. 11.
21. 11.
30. 11.
5. 12.
6. 12.

Vítání občánků (zasedací místnost OÚ) – OÚ
Drakiáda (louka za p. Koplem) – ČČK
Volby do obecního zastupitelstva
XII. mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných
kuriozit (KD)
Větřkovské rockování (KD)
Mše na poděkování za úrodu (kostel)
I. (ustavující) zasedání ZO (KD)
Slavnostní zakončení MSL v požárním sportu (KD) – SDH
Farní zájezd (Ostrava, Nový Bohumín) – ŘKF
Pochod světlušek – TJ Dubina
Přednáška „Radosti a strasti českého výzkumníka v Africe“ (KD) –
Josef Bryja
Rozsvícení vánočného stromu – SDH, OÚ, TJ, ZŠ
Mikulášsko-vánoční posezení pro seniory (KD) – OÚ, ZŠ a MŠ
Větřkovice
Mikulášská zábava (KD) – SDH
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10. 12.
12. 12.
26. 12.
31. 12.

II. zasedání ZO (KD)
Vypouštění balónků Ježíškovi (prostranství nad pilou) – TAZITEAM, SDH
Scénka „Betlémský dvůr“ (farní dvůr)
Silvestrovský fotbálek (hřiště) – TJ
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