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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 a jiné 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 2017

V lednu Donald Trump složil prezidentský slib a stal se 45. prezidentem USA,
zemřel herec Michal Pavlata a leden byl čtvrtým nejstudenějším za dobu, kdy se
teploty v Česku měří, a vůbec nejstudenějším za posledních 77 let. V únoru oslavila
britská královna Alžběta II. 65 let vlády, německým prezidentem se stal Frank-Walter
Steinmeier a biatlonistka Gabriela Koukalová získala na MS v Rakousku kompletní sadu
medailí. V březnu zemřel kardinál Miloslav Vlk, loutkoherečka Helena Štáchová a
zpěvačka Věra Špinarová a snowboardistka Ester Ledecká získala velký křišťálový
globus. V dubnu byla do generálské hodnosti povýšena Lenka Šmerdová jako první
žena, ředitelem ČT byl opět zvolen Petr Dvořák, zemřela herečka Libuše Havelková a
herec Jiří Ornest a hokejovou extraligu ovládla Kometa Brno. V květnu byl po amnestii
prezidenta republiky z vězení propuštěn Jiří Kajínek a francouzské prezidentské volby
vyhrál Emmanuel Macron. V červnu přijala britská královna českého prezidenta a
zemřel sochař Olbram Zoubek a dirigent Jiří Bělohlávek. V červenci klesla
nezaměstnanost v ČR pod 3 % a tenistka Karolína Plíšková se jako první Češka stala
světovou jedničkou v ženské dvouhře. V srpnu shořel v Třinci-Gutech vzácný dřevěný
kostel z 16. století (byl zapálen úmyslně), vláda schválila odkup vepřína v Letech u
Písku, zemřel poslední výsadkář vyslaný z Británie generálporučík Jaroslav Klemeš a
čeští atleti získali na MS v Londýně 3 medaile (zlatou, stříbrnou a bronzovou). V září se
Vít Přindiš stal jako první český kajakář celkovým vítězem SP a zemřeli herci Vladimír
Brabec, Jan Tříska a Květa Fialová. V říjnu se do Poslanecké sněmovny dostalo
rekordních 9 stran či hnutí (ANO 2011 – 29,6 %, ODS – 11,3 %, Piráti – 10,8 %, SPD –
10,6 %, KSČM – 7,8 %, ČSSD – 7,3 %, KDU-ČSL – 5,8 %, TOP 09 – 5,3 % a STAN –
5,2%). V listopadu nastoupil lobbista Marek Dalík do vězení, končící Sobotkova vláda
podala demisi, tenista Radek Štěpánek ukončil kariéru a zemřeli písničkář Wabi Daněk
a tenistka Jana Novotná. V prosinci jmenoval prezident Miloš Zeman vládu pod
vedením Andreje Babiše (ANO 2011), 9 kandidátů do prezidentské volby si vylosovalo
volební čísla a předsedou FAČR se stal Milan Malík.
Do života obce se svým způsobem promítly i výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly 20. – 21. října 2017. Voleb se v obci
zúčastnilo 64,4 % oprávněných voličů; ti odevzdali své hlasy celkem 20 různým
stranám či uskupením. U našich voličů zvítězilo ANO 2011 (124 hlasů; 31,9 %) před
KDU-ČSL (66 hlasů; 17 %) a ČSSD (37 hlasů; 9,5 %).
Při své druhé účasti v soutěži Vesnice roku se naše obec stala Vesnicí roku
Moravskoslezského kraje a zároveň postoupila do celostátního kola této soutěže.
Na návštěvu naší obce zavítal letos historicky poprvé prezident republiky Miloš
Zeman.
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2. ČINNOST
ORGÁNŮ

OBECNÍHO

ZASTUPITELSTVA

A

JEHO

V průběhu celého roku pracovalo obecní zastupitelstvo v nezměněném složení
podle výsledku voleb z roku 2014:
Buchwald Tomáš
Černoch Miroslav
Dubová Lucie
Fabík Stanislav
Hůla Daniel
Ing. Krajíček Miroslav
Kubesa Pavel
Lichovník Roman
Mgr. Mička Stanislav
Mgr. Panáčková Dana
Ing. Šamárek Petr
Neměnné zůstalo rovněž složení výborů a komisí.
1.
Finanční výbor
Dana Panáčková – předsedkyně
Tomáš Buchwald
Lucie Dubová
2.
Kontrolní výbor
Petr Šamárek – předseda
Stanislav Fabík
Daniel Hůla
3.
Komise pro projednávání přestupků
Lenka Veronika Benková – předsedkyně
Pavel Kubesa
Roman Lichovník
4.
Letopisecká komise
Stanislav Mička – předseda
Miroslav Černoch
Miroslav Krajíček
ZO se v průběhu roku sešlo celkem 7x. Jednání byla vždy veřejná a probíhala
v sále našeho KD.
 XVII. zasedání ZO – 23. ledna 2017
Bylo mj. schváleno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné
zakázce malého rozsahu „Veřejné osvětlení v obci Větřkovice“ ve prospěch uchazeče
EMPESORT Valašské Meziříčí s cenou 946.236,- Kč bez DPH či vydán Územní plán
Větřkovice.
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XVIII. zasedání ZO – 16. března 2017
Byl schválen vyrovnaný rozpočet obce ve výši 22.751.600,- Kč. Neinvestiční
příspěvky byly rozděleny takto:
ZŠ a MŠ
1.082.200,- Kč
Sportovní družstvo SDH
25.000,- Kč
TJ Dubina
35.000,- Kč
MS Dubina
3.000,- Kč
ČSCH
3.000,- Kč
TAZI-TEAM
5.000,- Kč
Junák (Domoradovice)
15.000,- Kč
Smiley Plums
1.000,- Kč
Dále byla mj. schválena závěrečná zpráva inventarizace majetku obce k 31. 12.
2016, smlouva o zajištění dopravní obslužnosti mezi obcí a MSK či prodeje obecních
pozemků (parcelní číslo 194 k. ú. Větřkovice u Vítkova o výměře 450 m2 manželům
Petrovi a Janě Mičkovým z Větřkovic; parcelní číslo 194 k. ú. Větřkovice u Vítkova o
výměře 384 m2 a parcelní číslo 198 k. ú. Větřkovice u Vítkova o výměře 865 m2 Denise
Lorkové z Větřkovic a Michalu Krakovčíkovi z Gručovic).


XIX. zasedání ZO – 3. května 2017
Byl schválen mj. bezúplatný převod majetku TJ Dubina Větřkovice (sestávající
z pozemků a stavebních pozemků, včetně staveb na nich stojících, vše k. ú. Větřkovice
u Vítkova) do majetku obce Větřkovice, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve
veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava fasády budovy ZŠ“ ve prospěch nabídky firmy
SDS Komplexní Stavby, s.r.o., Ostrava s cenou 315.396,- Kč včetně DPH, rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava a zpevnění
místní komunikace“ ve prospěch nabídky firmy STAMEX Březová s cenou 519.092,- Kč
včetně DPH či poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu MSK na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Větřkovice ve výši 225.000,- Kč.


XX. zasedání ZO – 28. června 2017
Byl schválen mj. závěrečný účet hospodaření obce (a to bez výhrad), závěrečný
účet a účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Větřkovice, prodej pozemku parcelní číslo 2111 k. ú.
Větřkovice u Vítkova o výměře 237 m2 Hubertu Mičkovi z Větřkovic či rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Větřkovice –
Dopravní automobil“ ve prospěch nabídky firmy MALÝ A VELKÝ s.r.o., Opava s cenou
853.784,- Kč bez DPH.


XXI. zasedání ZO – 25. září 2017
Byla schválena mj. smlouva o výpůjčce pozemků mezi vlastníkem pozemků obcí
Větřkovice a TJ Dubina Větřkovice či zamítnutí žádosti o prodej obecního pozemku
parcelní číslo 201 k. ú. Nové Vrbno o výměře 6.847 m2.
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XXII. zasedání ZO – 8. listopadu 2017
Byla schválena mj. smlouva u uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě NN mezi ČEZ Distribuce, a. s., a obcí
Větřkovice.
 XXIII. zasedání ZO – 11. prosince 2017
Bylo schváleno mj. rozpočtové provizorium hospodaření obce na leden až březen 2018,
obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů či prodeje obecních pozemků (stavební parcelní číslo 376 k. ú. Větřkovice u
Vítkova o výměře 286 m2 podniku Povodí Odry, s. p.; parcelní číslo 1577/1 k. ú.
Větřkovice u Vítkova o výměře 2,514 m2 a parcelní číslo 1577/2 k. ú. Větřkovice u
Vítkova o výměře 795 m2 podniku Lesy ČR, s. p.).

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 2017:
Miroslav Černoch – starosta
Jaroslava Klapetková – účetní
František Kukol – pracovník pro potřeby obce
V průběhu roku 2017 vyšlo celkem 12 čísel Větřkovského zpravodaje (viz
přílohy). 1. 10. bylo také uspořádáno vítání občánků (pro 5 dětí).

4.

HOSPODAŘENÍ OBCE

4.1

Rozpočet obce

4.1.1 Příjmy
Paragraf
0000
1032
2310
2341

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Pitná voda
Vodní díla v zemědělské krajině
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Plánované
11 423 900
1 391 500
160 000
22 000

Skutečné
13 985 650,57
2 838 151
162 076
22 000

Paragraf
3314
3349
3392
3399
3612
3613
3632
3633
3639
3723
3725
3726
6171
6310
CELKEM

Popis
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, církví a SP
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Využívání a zneškodňování ostat. odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací

Plánované
600
6 500
81 000
61 000
42 500
195 700
14 000
100
745 100
0
58 000
0
23 000
1 300
14 226 200

Skutečné
690
3 000
74 410
95 664
42 357
204 294
16 016
0
759 703
3 189
83 762
1 961
44 765
1 427,96
18 339 116,53

Plánované
1 608 000
20 000
610 000
25 500
292 000
0
305 000
2 089 200
21 000
2 700
0
5 000
6 100
6 000
143 400
73 000
350 400
2 900 000
0
117 000
676 200
1 199 000
21 300

Skutečné
1 985 760
19 980
738 205,54
126 996,09
171 169,83
91 526
265 509,17
2 253 733,88
16 269
1 700
6 855
7 130
6 069
0
115 136
48 760,08
698 393,99
2 582 762,24
84 470
115 490
771 613,34
1 285 026,78
31 921,05

4.1.2 Výdaje
Paragraf
1032
1036
2212
2219
2221
2292
2310
3113
3314
3319
3326
3330
3341
3349
3391
3392
3399
3412
3421
3429
3613
3631
3632

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesním hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot
Činnost registrovaných církví
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Mezinárodní spolupráce v kultuře
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, církví a SP
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
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Paragraf
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3725
3744
3745
5212
5311
5512
6112
6114
6171
6310
6320
6399
6402
6409
CELKEM

4.2

Popis
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Protieroz., protilavin. a protipožár. ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
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
43 500
6 001 400
496 600
15 000
440 000
93 500
20 000
25 000
719 000
5 000
130 000
1 200 000
883 000
0
1 136 800
78 000
91 000
875 000
0
28 000
22 751 600

Skutečné
42 955
802 750
803 617
24 486,50
437 613,50
105 309,60
12 486,30
15 472,06
634 757,50
0
131 467,71
1 160 307,73
870 408
13 042
1 124 493,05
54 578,20
149 638,30
1 073 493
9 173
29 073,55
18 919 598,99

Investice

V roce 2017 bylo realizováno několik investičních akcí – čekárny u
autobusových zastávek (170.269,83 Kč), prostor před ZŠ (116.914,40 Kč), rozšíření
veřejného osvětlení – záhumenní cesta od školy směrem k „alkoholce“ (1.308.631,10
Kč), hrací prvky na dětském hřišti (84.470,- Kč), fitness stroje na multifunkčním hřišti
(193.976,- Kč), obslužný objekt u multifunkčního hřiště (3.268.738.65 Kč), parkoviště u
multifunkčního hřiště (670.000,- Kč), kamerový systém (131.467,71 Kč), nové vozidlo
pro JSDH (1.155.473,73 Kč) a nový územní plán obce (231.135,- Kč).

4.3

Státní a jiné dotace

V roce 2017 získala obec dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Větřkovice ve výši 225.000,- Kč a dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj za zisk Oranžové stuhy v soutěži Vesnice roku 2016 ve
výši 900.000,- Kč (ta byla použita na akci rozšíření veřejného osvětlení).
Co se týká neinvestičních akcí, získala obec dotaci na veřejně prospěšné práce ve
výši 420.000,- Kč. Volby do Parlamentu ČR byly dotovány částkou 13,042,- Kč. Dotace
na lesy činila celkově 389.200,- Kč, dotace kraje činila 142.500,- Kč. Výsadba aleje pak
byla dotována částkou 120.341,70 Kč.
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5.

ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSL, SLUŽBY

5.1

Zemědělství

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

5.1.1 Zemědělské a odchodní družstvo Slezská Dubina
Předsedou představenstva ZOD byl i po nových volbách představenstva
v červnu roku 2017 Ing. František Hellebrand. K 31. 12. mělo ZOD 107 členů,
průměrně pak 46 zaměstnanců v roce. Na tržbách ve výši 41,6 mil. Kč se podílely
rostlinná výroba (37 %), živočišná výroba (33 %), výroba elektřiny (21 %) a služby
(5%). Zisk činil 2,3 mil. Kč.
V rostlinné výrobě družstvo obhospodařovalo půdu o rozloze 1.395 ha (z toho
orná půda 797 ha, zbytek – 598 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, potravinářskou pšenici, ozimou
řepku a mák. Sklizňové práce byly zahájeny 14. 7. a žně byly ukončeny 9. 8. Celkem
bylo sklizeno 51.325 q senáží (oproti roku 2016 o 18 % méně), 67 vagónů sena, 271
vagónů kukuřičné siláže a 23 vagónů čiroku.
Průměrné realizační
Plodina
Výměra [ha]
Průměrný výnos [q/ha]
ceny [Kč/q]
ozimá pšenice
106
61,65
398
ozimý ječmen
25
89
345
jarní ječmen
18033
59,95
500
ozimá řepka
179,42
25,66
1.023
mák
40,15
7,05
4.100
kukuřice silážní
91,05
298
vlastní spotřeba
hrách na senáž
24,31
116
vlastní spotřeba
čirok na senáž
10
233
vlastní spotřeba
ozimé žito na GPS
71,5
280
vlastní spotřeba
tritikále na GPS
13,5
163
vlastní spotřeba
V živočišné výrobě bylo chováno 676 ks skotu. Ve středisku Větřkovice to bylo
501 ks skotu (z toho 244 dojnic, 171 telat, 74 jalovic a 12 vysokobřezích jalovic), ve
středisku Vlkovice 185 ks (z toho 82 masných krav, 48 telat, 30 jalovic, 23
vysokobřezích jalovic a 2 plemenní býci). Průměrná dojivost se pohybovala okolo 9.000
litrů na dojnici a rok; mléko ZOD dodávalo do mlékárny KUNÍN; celkem 2,18 mil. litrů
za průměrnou cenu 8,64 Kč/l (oproti roku 2016 se cena mléka meziročně zvýšila o cca
1,84 Kč/l).
Jako hlavní surovina pro BPS se využívala senáž z luk; osvědčila se také žitná
GPS. 15 % vyrobené elektrické energie bylo použito pro vlastní potřebu, zbytek
prodáván do sítě ČEZ Distribuce. Tepelná energie byla využívána jednak k vytápění a
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přípravě teplé užitkové vody v objektech dílen a administrativní budovy, jednak je
napojena firma J. K. FOOD (vytápění budov a ohřev vody). Digestát z BPS splňuje
požadavky na bio hnojivo.
Traktorové práce zajišťovalo 6 traktorů s výkonem nad 100 koní (4x John Deer –
výkon 228 PS, 190 PS, 152 PS a 150 PS, Fendt s výkonem 260 PS a Zetor s výkonem
110 PS) a 3 traktory s nižším výkonem. Nákladní auta zajišťovala přepravu
v kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou. V zimním období zajišťovalo družstvo
údržbu obecních komunikací ve Větřkovicích a v Jelenicích.
V roce 2017 pořídilo družstvo samochodnou řezačku KRONE s výkonem
motoru 530 koní se třemi adaptéry (sběrač, adaptér na přímou sklizeň stébelnatých
krmných plodin a adaptér na sklizeň silážní kukuřice).

5.2

Podnikatelé a živnostníci












5.3

V obci působila v roce 2017 celá řada živnostníků, podnikatelů a firem:
autodoprava – Oldřich Žák,
autoservis a pneuservis – Pavel Dubový,
geodetické práce – Antonín Endl,
kovovýroba – Pavel Červenka, Miroslav Štrbák,
meliorační práce – Leopold Halamíček,
pilařská výroba a impregnace dřeva – Alena Glauderová,
pokrývačství a klempířství – Petr Fabík,
řeznictví a uzenářství – Lubomír Hluchý,
stolařství – Jaroslav Černín, Zdeněk Černoch, Vlastimil Dubový, Jaroslav
Zeisberger,
truhlářství – Richard Binar, Hubert Mička, Josef Knopp,
výroba sušené zeleniny a koření – Jaroslav Kostera (J. K. FOOD).

Služby











V roce 2017 byly občanům v obci k dispozici tyto služby:
Agility Camp – Jiřina Máčková,
kadeřnictví – Kristýna Janíková,
pohostinství – Jiřina Šindelářová, 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,
poskytovatel internetu – Dušan Lederer ml.,
zahradnické služby – Stanislav Šamárek.
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6.

VÝSTAVBA
V roce 2017 nebyl v obci zkolaudován žádný nový RD.

7.

DOPRAVA, SPOJE

7.1

Doprava

V roce 2017 měla obec přímé autobusové spojení na Vítkov, Opavu (přes
Březovou) a Ostravu (přes Fulnek). Dopravu zajišťovala firma TQM Opava. Obec v roce
2013 na dopravní obslužnost doplatila 91.526,- 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). Pošta byla pro veřejnost otevřena v pracovní dny jak dopoledne,
tak odpoledne.

8.

POLITICKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

8.1

Politické strany

8.1.1 KDU-ČSL
Předseda – Ing. Miroslav Krajíček
Ke konci roku 2017 měla místní organizace KDU-ČSL 14 členů (6 mužů a 8
žen). Pětičlenný výbor pracoval ve složení: předseda Miroslav Krajíček, místopředseda
Jaromír Hellebrand, jednatelka Lucie Dubová, hospodářka Bohumíra Cihlářová a
členka výboru Zlatomíra Krajíčková.
Předseda MO se zúčastnil 3 zasedání okresního výboru KDU-ČSL v Opavě. Na
okresní konferenci KDU-ČSL v Kozmicích byl zvolen do okresního výboru. Zúčastnil
se také krajské konference KDU-ČSL ve Frýdku-Místku a celostátního sjezdu KDU-ČSL
v Praze. Výroční schůze MO se v únoru zúčastnil poslanec Petr Kudela.
Výbor místní organizace měl zástupce v redakční radě časopisu Vánek a ve farní
radě, navštěvoval členy u příležitosti životního jubilea. Předseda MO pracoval jako člen
okresního výboru strany, dále v celostátní odborné komisi pro informační a
komunikační technologie.

11

V obecním zastupitelstvu pracovali 3 zastupitelé: Petr Šamárek (předseda
kontrolního výboru), Miroslav Krajíček (člen letopisecké komise) a Lucie Dubová
(členka finančního výboru).
Členové MO se rovněž podíleli na přípravách a průběhu prezentace obce
v soutěži Vesnice roku.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR získala strana v obci 17 % hlasů (a
skončila tím druhá za ANO 2011 s 32 %).

8.2

Spolky a sdružení

8.2.1 Český červený kříž
Předsedkyně – Jarmila Skarková
10. 3. se dvě členky podílely na organizaci tzv. Večerního čtení v základní
škole. 1. 4. proběhl v sále KD kurz pletení z pedigu, kterého se zúčastnilo i 8 žen z
partnerské polské obce Swierklany.
Tradiční sáňkiáda se uskutečnila v lednu za krásného počasí a skvělých
sněhových podmínek. Drakiáda proběhla 15. 10. za pěkného a větrného počasí a velké
účasti dětí i dospělých.
O prázdninách byl také uspořádán zájezd na letní Shakespearovké slavnosti do
Ostravy. Devět podzimních pátečních večerů probíhal v sále KD pod záštitou ČČK kurz
tance pro mírně pokročilé pod vedením tanečního mistra Miroslava Spáčila; kurzu se
zúčastnilo celkem 15 tanečních párů jak z Větřkovic, tak z okolních vesnic. Retro
zábavu ve stylu 30. – 60. let uspořádaly členky ČČK v sále KD 25. 11.
Tradiční májový výšlap k řece Moravici se uskutečnil za krásného počasí 1. 5.

8.2.2 Český svaz chovatelů
Předseda – Jan Hopp
V roce 2017 se chovatelé zúčastnili mnoha tradičních výstav. Na výstavě
v Hradci nad Moravicí získala čestnou cenu Karin Štencelová (za holuby kudrnáče
modré). Dalších výstav se chovatelé zúčastnili v Kylešovicích (Zdeněk Hopp – drůbež a
králíci) či ve Studénce (Zdeněk Hopp – zakrslé slepičky a králíci).
Holubáři (René Štencel) se pak zúčastnili speciální výstavy velkých voláčů
v Litovli.
V samém závěru roku se konaly dvě velké výstavy. Na Výstavě Moravy a Slezska
v Přerově získal Zdeněk Hopp čestnou cenu za rousné zakrslé. Výstavy Moravia Brno
na brněnském výstavišti se zúčastnili Karin Štencelová (holubi kudrnáči modří a
bělouši), Přemysl Štencel (holubi slezští voláči) a Zdeněk Hopp (slepičky rousné zakrslé
porcelánové).
V roce 2017 oslavil dlouholetý předseda Jan Hopp 80 let, zemřel dlouholetý
chovatel a holubář Jozef Štencel a řady chovatelů rozšířila Karin Štencelová.
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8.2.3 Klub důchodců
Předseda – Václav Gintar
V roce 2017 měl klub důchodců 28 členů. Scházel se jednou za 14 dní
v klubovně hasičské zbrojnice a od září na faře. Jednou za čtvrt roku pak probíhaly
malé oslavy jubilantů.
V roce 2017 zorganizoval klub tyto akce – výroční schůzi, smažení vajec,
mikulášskou besídku v klubovně. Členové se dále zúčastnili mj. předvánočního
posezení a besídky žáků ZŠ a dalších akcí organizovaných OÚ či ZŠ. V průběhu roku
navštěvovali členové klubu své nemocné členy.

8.2.4 Myslivecký spolek Dubina Větřkovice
Předseda – Zdeněk Glauder
Výbor pracoval ve složení: předseda – Zdeněk Glauder, finanční hospodář – Jiří
Groda, myslivecký hospodář – Petr Šamárek.
Tradiční akcí byl XXIV. Večer honebního společenstva – myslivecký ples (7. 1.)
s bohatou zvěřinovou tombolou. 29. 10. se členové zúčastnili Svatohubertské mše
v místním kostele; výtěžek z prodeje zvěřinového guláše při následném posezení na
faře pak věnovali na opravy kostela.
V červnu se členové aktivně účastnili na Dětském dni pořádaném obcí.
Ve dnech 17. – 19. 11. pak MS společně s Klubem chovatelů jezevčí ČR pořádal
Mezinárodní klubové zkoušky jezevčíků, kterých se zúčastnilo 10 jezevčíků z ČR a 2
z Polska. Soutěž přijeli sledovat také hosté ze švýcarského a polského klubu chovatelů
jezevčíků a rovněž celé vedení Klubu chovatelů jezevčíků ČR.
9. 12. pak proběhl hon a ukončení sezóny.

8.2.5 Sbor dobrovolných hasičů
Starosta – Cyril Schiller
SDH jako každoročně pořádal řadu kulturních či jiných akcí. Mezi ty tradiční
patřil Hasičský ples (13. 1.), Pochování basy (25. 2.), taneční zábavy (velikonoční a
mikulášská) a dvě hasičské soutěže – X. ročník noční soutěže a VII. ročník Memoriálu
Josefa Šmída (10. 6.) a XVII. ročník Memoriálu Karla Moravce a VII. ročník soutěže
O putovní proudnici starosty obce (kategorie žen), společně s 9. kolem Moravskoslezské
ligy (6. 8.). Soutěž T. F. A. – Nejtvrdší hasič přežívá – se letos nekonala. Sbor se rovněž
spolupodílel jedním stanovištěm na Dětském dni (organizovaném OÚ) a na rozsvícení
vánočního stromu (3. 12.). A jako každý rok se členové (mnozí ve stejnokrojích)
zúčastnili Floriánské mše v našem kostele (7. 5.). V letošním roce (18. 11.) sbor opět
pořádal slavnostní zakončení MSL v požárním sportu s vyhlašováním výsledků, kterého
se zúčastnilo v sále našeho KD cca 350 hasičů, hasiček a dalších hostů; celá akce byla
zakončena taneční zábavou se skupinou The Basecell.
V letošním roce oslavil sbor 110 let od svého založení. Hlavní oslavy proběhly
v neděli 2. 7. Po slavnostní mši v místním kostele (v jejímž průběhu byla vysvěcena
nová soška sv. Floriána), pokračovaly oslavy Výroční valnou hromadou v sále KD za
účasti hostů z okolních sborů a zástupců partnerské polské obce Swierklany. Po

13

krátkém koncertu Dechového orchestru ZUŠ Vítkov před KD se oslavy přesunuly do
areálu TJ. Zde byly k vidění ukázky požárních útoků s různým vybavením (včetně
veteránů), představili se mladí hasiči z Klimkovic, děti ze ZŠ a hasičská technika
z Vítkova a Fulneku. To vše doprovázela dechová hudba Děrničanka.
Při rozsvícení vánočního stromu (3. 12.) bylo P. Petrem Bohačíkem posvěceno
nové zásahové vozidlo – Ford Tranzit, který pořídila obec s přispěním dotace z MV ČR
a MSK.
Zásahové družstvo bylo povoláno k 10 výjezdům. 8 případů se týkalo stromů
spadlých na silnici a jednou byla odčerpávána voda ze sklepních prostor. Nenáročnější
byl zásah u požáru rodinného domu a výrobny manželů Hluchých (č. p. 56), kde
zasahovali také profesionální hasiči z Vítkova a JSDH Březová, Fulnek a Vítkov.
Sportovní družstvo mužů kromě ostatních soutěží startovalo v Moravskoslezské
lize v požárním útoku, kde obsadilo se 164 body konečné 5. místo (z 22 družstev) –
zatím nejlepší výsledek v ligové historii.
Celkem se družstvo mužů zúčastnilo 42 soutěží. 21x se umístilo do 10. místa,
z toho 7x do 3. místa:
 1. místo – Čermná, Větřkovice (noční), Mniší, Výškovice, Kujavy,
 3. místo – Svinov, Stará Ves nad Ondřejnicí.
Nejlepšího času sezóny dosáhlo družstvo na soutěži v Kujavách (13,880 s), na soutěži ve
Výškovicích pak vytvořilo nový traťový rekord (14,009 s).
XVII. Memoriálu Karla Moravce a VII. ročníku O putovní proudnici starosty
obce se 6. 8. v multifunkčním areálu zúčastnilo 28 družstev (22 týmů mužů a 6 družstev
žen). Mezi muži zvítězilo družstvo z Bartovic (čas 14,389 s), na druhém místě se umístil
tým ze slovenské Podvysoké (14,709 s) a třetí skončili hasiči z Lubna (14,756 s). Mezi
ženami pak zvítězilo družstvo z Kozmic (čas 17,402 s), na druhém místě skončil tým
žen Markvartovic (17,484 s), na třetím se umístily ženy ze Svinova (17,529 s). Domácí
tým svůj útok nedokončil.
X. ročníku noční soutěže a VII. ročníku Memoriálu Josefa Šmída se 10. 6.
zúčastnilo 19 družstev (13 týmů mužů a 6 družstev žen). V kategorii mužů si vítězství
odnesli domácí (čas 14,831 s), druzí skončili muži z Tošovic (15,124 s) a třetí muži
z Děhylova (15,349 s). Mezi ženami zvítězilo družstvo z Malých Hoštic (čas 17,271 s),
druhé skočily ženy z Bohuslavic (18,170 s) a třetí ženy z Píště (18,887 s).

8.2.6 Skauti
Vůdce oddílu – Jan Vícha (Zaf), od 12. 10. Marek Vícha (Krony)
V roce 2017 bylo v 2. oddílu Domoradovice registrováno 57 členů, z toho 36 do
15 let, 6 do 18 let, 5 do 26 let a 10 členů nad 26 let. Ve Větřkovicích fungovala 1
smíšená družina (chlapci a děvčata) pod vedením Adély Šamárkové a Kláry Kubesové;
celkem čítala 14 členů.
Během postní doby vedli skautskou křížovou cestu v kostele ve Větřkovicích
(26. 3.). Víkendová výprava spojená se skautskou poutí k památníku na Ivančeně
proběhla 24. – 26. 4. V květnu (19. – 21.) se uskutečnila v rámci projektu česko-polské
spolupráce víkendová výprava k pramenům skautingu – do vesnice Orlovy ve
východních Čechách; akce se zúčastnili i zástupci partnerské polské obce Swierklany.
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Začátkem června se skauti zúčastnili krajského kola Svojsíkova závodu, kde se umístili
na 7. místě. V červnu také proběhlo v Domoradovicích předtáborové setkání.
Tradiční tábor se uskutečnil v termínu 16. – 29. 7. na tábořišti u Rejvízu v
Jeseníkách (táborová hra na téma Asterix a Obelix).
V srpnu se skauti také zúčastnili Celostátního setkání mládeže v Olomouci.
V listopadu se uskutečnila podzimní víkendová akce v Pochni. V prosinci pak proběhla
oddílová vánoční besídka.
Tradičně před Vánoci skauti roznášeli do domácností betlémské světlo.

8.2.7 TAZI-TEAM Větřkovice
Předseda – Pavel Klapetek
29. 4. bylo společně s TJ Dubina uspořádáno na hřišti a v areálu TJ pálení
čarodějnic s doprovodným programem.
Jubilejní X. ročník Větřkovské traktoriády se konal na poli za domem Pavla
Klapetka 26. 8. Akce se zúčastnilo 35 jezdců, a to jak místních, tak z dalekého okolí
(Českého Těšína, Ostravy, Velkých Karlovic, Dětmarovice aj.). V kategorii 4x2 (pohon
jedné nápravy) soutěžilo 24 traktorů; zvítězil domácí Josef Cihlář, druhý skončil Marek
Zavadinka z Kunčic a třetí opět domácí Tomáš Binar. Z domácích závodníků se v první
desítce na 9. místě umístil Pavel Klapetek. V kategorii 4x4 (pohon obou náprav)
soutěžilo 11 traktorů a vítězství si odnesl domácí Jakub Moravec, druhý se skončil
Miroslav Štajer z Dětmarovic a třetí Lucie Ševčíková z Ostravy. Do desátého místa se
z domácích závodníků umístili ještě na 4. místě Karel Moravec, na 7. místě Libor
Scholaster a na 9. místě Pavel Homola. Putovní pohár si odnesla a jako celkový vítěz X.
ročníku byl vyhlášen domácí Jakub Moravec. Na závěr proběhl tradiční běh vodním
příkopem. I letos se podařilo zajistit ukázku vojenské techniky Armády ČR, kterou
předvedli příslušníci 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě a 73.
tankového praporu z Přáslavic. Děti se mohly projet na koních a zaskákat na skákacím
hradu. O přestávce si i diváci vyzkoušeli svou sílu při přetahování traktoru Zetor. Akce
se zúčastnilo přes 2 000 diváků.
S rokem 2017 se jezdci rozloučili „zimní traktoriádou“.

8.3

Kulturní dění

Kulturní dění v obci bylo tradičně velmi bohaté. Mezi ty nejzdařilejší akce
v roce 2017 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 apod. Výčet akcí (i s termíny) je uveden
v kalendáriu (kap. 15).
Žáci ZUŠ z Vítkova odehráli před zaplněným sálem KD 12. 3. muzikálové
představení s živým orchestrem „Noc na Karl(a)štejně“.
Patnácté Mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných kuriozit
se v sále našeho KD uskutečnilo 8. 10. Zúčastnilo se ho cca 40 vystavovatelů z České
republiky, Slovenska či Maďarska, z nichž 2/3 tvořili výrobci a sběratelé hlavolamů.
Tato akce přilákala do našeho KD přes tisícovku návštěvníků. Byly představeny
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hlavolamy dřevěné, drátění či plastové K vidění byly také historické pohlednice z
regionu, kapesní kalendáříky, pivní etikety, staré žehličky, numismatika a ukázky
starých řemesel – práce s kolovrátkem, dřevořezbářství, paličkování, drátkování,
výroba šperků, vánoční ozdoby a jejich zdobení. Stejně jako v loňském roce, tak i letos
přivezli zástupci obrazové galerie z partnerských polských Swierklan obrazy, které byly
vytvořeny během jejich letošního malířského workshopu.

8.4

Družební vztahy

Družební vztahy se slovenskou obcí Turčianské Kľačany probíhaly v roce 2017
opět pouze v rámci aktivit naší školy. Setkání se uskutečnilo 27. 6. na Slovensku a děti
kromě samotných Turčianských Kľačan navštívili i hrad Strečno.
Také v roce 2017 se uskutečnilo několik společných akcí s novou partnerskou
obcí Gmina Swierklany z Polska. Děti obou základních škola společně slavili Den dětí –
26. 5. ve Větřkovicích a 1. 6. ve Swierklanech. Ve dnech 19. – 21. 5. byl také uspořádán
zájezd k pramenům skautingu do Orlovy ve východních Čechách. Polští zástupci se
zúčastnili také kurzu pletení z pedigu, pořádaného ČČK (1. 4.), a na setkání výrobců a
sběratelů hlavolamů (8. 10.) vystavovali obrazy vzniklé na jejich malířském workshopu.
Slavnostní ukončení projektu česko-polské spolupráce „Sdílená dobrodružství a výzvy
na polsko-české hranici“ proběhlo na společném setkání v polských Swierklanech
20. 8., jehož součástí byl i křest publikace o právě skončeném společném projektu.

8.5

Místní periodické a neperiodické tiskoviny

V obci v roce 2017 vycházely dvě tiskoviny. Obecní úřad vydával informační
měsíčník Větřkovský zpravodaj (roce 2017 vyšlo 12 čísel). Římskokatolická farnost
vydávala občasník farnosti Větřkovice Vánek (v roce 2017 vyšla 2 čísla).

8.6

Obecní knihovna

Obecní knihovna sídlila v prvním patře budovy KD (Větřkovice 197). Knihovnu
i v roce 2017 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
28. 5. pro Březovu a Větřkovice v kostele v Březové a kterého se zúčastnila 1 dívka
z Větřkovic.
Z dalších aktivit lze určitě zmínit účasti na poutích (Hostýn, Cvilín), farní
zájezdy (Ostrava, Turzovka a Nošovice a Otrokovice a Staré Město u Velehradu) či
posezení na faře po mši svaté při různých příležitostech (např. svatodušní svátky –
smažení vajec, karmáš, poděkování za úrodu). V neděli 27. 11. sloužil v našem kostele
mši Kamil Strak, nový ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference.
Při sbírce na fasádu kostela a nová okna bylo ve dnech 20. a 21. 10. vybráno
128.370,- Kč.
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Farnost rovněž vydávala občasník Vánek (2 čísla ročně), který informoval o dění
a přinášel přehled aktivit na půdě farnosti.
Při Tříkrálové sbírce (7. 1.) bylo vybráno 39.377,- Kč.

8.8

Soutěž Vesnice roku 2017

Po loňském úspěchu se naše obec i v roce 2017 přihlásila do soutěže Vesnice
roku. V Moravskoslezském kraji se soutěže zúčastnilo celkem 8 obcí (Horní Bludovice,
Hukvaldy, Neplachovice, Staré Hamry, Třemešná, Zátor, Žabeň a Větřkovice). Krajská
hodnotitelská komise dorazila do naší obce 23. 5. v 800 a během 120 minut měla
možnost poznat různé aspekty života v naší obci. Po přivítání před KD za zvuků
Větřkovského příležitostného dechového orchestru proběhla v sále KD krátká
prezentace jednotlivých spolků a složek a firem. Poté se členové komise v doprovodu
představitelů obce rozjeli na prohlídku obce – prohlédli si základní školu, kostel, zajeli
na Nové Vrbno a vše ukončili na novém multifunkčním hřišti. Výsledek závěrečného
hodnocení krajské komise byl pro naši obec velmi příznivý – Zlatou stuhu a vítězem
krajského kola 2017 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2017“
se stala obec Větřkovice! Zlatá stuha byla hodnoticí komisí udělena za „reálný a
vyvážený rozvoj obce se zapojením zemědělské a další podnikatelské sféry“; komise
dále ocenila „činnost a prezentaci všech složek, tvořících společenství místních občanů,
působících v obci spolu s veřejností, kteří společně jedinečným způsobem rozvíjejí
kulturní a společenský život v obci“.
V neděli 23. 7. v odpoledních hodinách pak proběhlo v areálu TJ a fotbalovém
hřišti slavnostní vyhlášení výsledků a předávání ocenění krajského kola soutěže
Vesnice roku 2017, kterého se zúčastnili hejtman MSK Ivo Vondrák, tajemnice soutěže
Miroslava Tichá z MMR, zástupci vyhlašovatelů soutěže, zástupci jednotlivých
soutěžících obcí a další hosté (např. senátor Vladimír Plaček). Z rukou hejtmana pak
starosta obce převzal Zlatou stuhu za vítezství v krajském kole soutěže Vesnice roku
2017. Bohatý program na hřišti vyvrcholil vystoupením místní kapely The Basecell a
byl završen slavnostním ohňostrojem.
Členové celostátní hodnoticí komise navštívili naši obec 7. 9. Celostátního kola
se zúčastnilo 13 vítězů krajských kol. Scénář 4hodinové prezentace byl rozdělen do tří
bloků. První proběhl v sále KD, kde se formou prezentací představila obec, spolky a
největší podnikatelské subjekty. Součástí tohoto bloku bylo také zdařilé vystoupení
žáků naší školy s názvem „Cirkus 140“ a krátký film prezentující společenský život v
obci. Následovala prohlídka obce, kdy členové komise navštívili hasičskou zbrojnici,
základní školu, mysliveckou chatu, faru, kostel, kapličku na Novém Vrbně a ranč u
Kosterů; prohlídka obce pak vyvrcholila ukázkou traktortrialu na poli za Klapetkovými.
Odtud následoval přesun dvěma „Slivakobusy“ do sportovně rekreačního areálu, kde
proběhla závěrečná část prezentace. Zde mohli členové komise ochutnat místní
speciality, diskutovat se členy spolků a prohlédnout si vystavené exponáty. Na závěr
bylo jedním z členů komise provedeno krátké zhodnocení toho, co u nás viděli, zažili a
byla nám předána pozvánka do Luhačovic na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.
Odchod hodnotitelů k autobusu byl pak doprovázen zpěvem slivácké hymny.
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Vyhlášení celostátního kola soutěže Vesnice roku proběhlo v sobotu 16. září
tradičně v Luhačovicích jako součást Jarmarku venkova. Za naši obec se ho zúčastnili
jednak zastupitelé, jednak zástupci jednotlivých spolků, složek a místních firem. Na
Lázeňském náměstí se všech třináct obcí (finalistů soutěže) prezentovalo. Naše firmy
J.K.Food a Zabíjačka z Větřkovic nabízely k ochutnání své produkty, nechyběly ani
koláče od Binarů. Vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku 2017
proběhlo za účasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a ministra zemědělství
Mariana Jurečky. Jméno naší obce se nakonec mezi oceněnými neobjevilo (vítězství si
odnesla obec Heřmanov z kraje Vysočina). Na malou chvíli se dostavily pocity
zklamání, které však velmi rychle vystřídaly pocity hrdosti na to, co jsme při dvou
účastech v této soutěži společně dokázali. Dva dny strávené v Luhačovicích byly velkou
zkušeností a inspirací do budoucna.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě prezentace obce, a
taky všem občanům, kteří obec přišli svou účastí dvakrát podpořit při samotné
prezentaci.

8.9

Návštěva prezidenta republiky

V úterý 5. 9. proběhla historicky první návštěva hlavy státu – do Větřkovic
v odpoledních hodinách zavítal v doprovodu hejtmana MSK Ivo Vondráka prezident
ČR Miloš Zeman. Po krátkém přivítání starostou obce následovalo v extrovně
pohostinství zhruba 20minutové setkání se zastupiteli, místními podnikateli a starosty
okolních obcí. Vyvrcholením návštěvy pak bylo asi 40minutové setkání s občany ve
zcela zaplněném sále KD. V úvodu prezident republiky poblahopřál Větřkovicím
k zisku Zlaté stuhy v soutěži Vesnice roku 2017 a připomněl, že v roce 1997 jako
předseda PS PČR zástupcům obce předával prapor obce. V následné debatě, kterou
moderoval bývalý starosta Dušan Lederer, odpovídal prezident republiky na dotazy
občanů. Na závěr se prezident republiky podepsal do Pamětního listu obce a dekoroval
prapor obce Větřkovice pamětní stuhou prezidenta republiky. Na oplátku byl pak
prezident republiky dekorován řádem Modré slívy, obdržel větřkovský pas a hlavolam
a odvezl si výrobky typické pro naši obec – uzenářské speciality od firmy Řeznictví
Hluchý, vzorek koření a dalších výrobků firmy J.K.FOOD, koláče od Binarů a láhev
slivovice z větřkovských švestek.

9.

SPORT

9.1

TJ DUBINA Větřkovice

Předseda – Roman Lichovník
Mužstvo mužů skončilo v sezoně 2016/2017 na 12. místě (z 12 mužstev; zisk 4
body, skóre 20:120). Podzimní část sezony 2017/2018 ukončilo na 12. místě (z 13
mužstev; zisk 6 bodů, skóre 16:63).
15. ročníku turnaje Slivaky cup v malé kopané se v červnu zúčastnilo 9 mužstev;
zvítězil tým Masaři z Větřkovic, druhý se umístil tým LW Malibu z Ostravy a třetí Tři
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křížky rovněž z Ostravy. Tradiční turnaj „starých gard“ se v červenci uskutečnil v
Libhošti za účasti týmů z Větřkovic, Bartošovic a Libhoště (Sedlnice v tomto roce
nedorazily). První místo obsadilo družstvo našich hráčů, druhé skončily Bartošovice a
domácí obsadili třetí místo.
8. 7. se na fotbalovém hřišti uskočil fotbalový turnaj dvou českých a dvou
polských týmů se uskutečnil jako součást projektu „Sdílená dobrodružství a výzvy na
česko-polské hranici“. Turnaje se zúčastnili fotbalisté z partnerské polské obce Gminy
Swierklany, její místní části Jankowic, fotbalisté z Fulneku a domácí Větřkovice. O
slavnostní „výkop“ se postarali starostové obou partnerských obcí, Miroslav Černoch a
Tomasz Pieczka. Výsledné pořadí pak potěšilo zejména fanoušky domácího týmu, který
obsadil první místo; na druhém místě skončil tým ze Swierklan, třetí místo obsadili
Jankowice a čtvrtí skončili hosté z Fulneku. Na sportovní část akce plynule navázala
večerní taneční zábava s dívčí kapelou La Nanita.
TJ jako každoročně pořádala různé akce. Mezi ty tradiční patřily Sportovní ples
(17. 2.), pálení čarodějnic (29. 4.), kácení máje (27. 5.) či silvestrovský fotbálek na hřišti.
TJ se rovněž spolupodílela na rozsvícení vánočního stromu (3. 12.). Májová zábava
proběhla v areálu TJ 27. 5. Tradiční pochod světlušek se uskutečnil 3. 11.

9.2

Slivaky open

V. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Slivaky open se uskutečnil 9. 9. opět na
dvou kurtech – za školou a v novém sportovně rekreačním areálu. Turnaje se zúčastnilo
celkem 16 dvojic (což bylo zatím nejsilnější obsazení). Vítězství si odnesla dvojice
Miroslav Štrbák ml. a Michal Koutný, druzí skončili David Řehulka a Petr Mrowijec a
třetí místo získali Jiří Groda a Emil Kupka. Turnaj organizuje Matyáš Mička ve
spolupráci s TJ, OÚ a SDH.

9.3

Sportovní dopoledne

18. 8. se na multifunkčním hřišti uskutečnilo druhé sportovní dopoledne. Děti z
Větřkovic a z Radkova soutěžily kvůli vysokým teplotám tentokrát pouze ve florbalu. V
turnaji čtyř týmů zvítězili Radkováci, druhé místo obsadili Špekáčci z Radkova, třetí
skončili FC Sliváci a čtvrté místo patří domácím Větřkovákům.

9.4

Turnaj ve stolním tenise

14. 4. proběhl v sále KD turnaj ve stolním tenisu za účasti 20 hráčů z Větřkovic,
Nového Vrbna, Domoradovic, Jančí, Březové, Jelenic a Lesních Albrechtic. Ve dvouhře
zvítězil Jiří Černohorský z Jančí, druhé místo obsadil Jiří Lichovník z Březové a na
třetím místě se umístil Miloslav Holáň z Větřkovic. Ve čtyřhře zvítězila domácí dvojice
Miloslav Holáň a Josef Knopp, druzí se umístili Emil Kupka a Jiří Lichovník a třetí
místo obsadili Václav Šustek a Vít Kříž.
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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. V průběhu roku 2017 odešla na
zasloužený odpočinek dlouholetá ředitelka Mgr. Dáša Bejdáková a novou ředitelkou
byla od 1. 8. jmenovaná Mgr. Gabriela Grodová z Větřkovic. Do organizace patřily
mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna.
Protože se na naší škole vyučují jen první čtyři ročníky, musejí od 5. třídy žáci
dojíždět do okolních škol. Nejvíce jich dojíždí tradičně do ZŠ a MŠ Březová, menší část
pak do Vítkova.

11.1 Mateřská škola
Ve školním roce 20016/2017 působili v MŠ 3 zaměstnanci – 2 učitelky (plně
kvalifikované) a 1 školnice a uklízečka. K předškolnímu vzdělávání docházelo 25 dětí.
Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu s názvem
„Beruško, vyleť za sluníčkem“. Tento program upřednostňuje atmosféru klidu, radosti,
porozumění, zdraví a pohody v sounáležitosti s rodinnou výchovou a je rozdělen do
čtyř integrovaných bloků Jaro, Léto, Podzim, Zima. Vzdělávání dětí probíhalo
v průběhu celého dne formou nejrůznějších činností: činnosti spontánní, řízené,
skupinové, individuální, odpočinkové, pohybové, relaxační, výtvarné, hudební aj.
Všechny činnosti obsahovaly prvky hry a tvořivosti. V tomto školním roce byly děti
zapojeny do kroužků aerobiku (14 dětí), angličtiny (14 dětí) a hry na flétnu (6 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. 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, hledáním pokladu
a opékáním, sportovní den a výlet do Dinoparku Ostrava. Pro děti bylo také
uspořádáno několik besed – s příslušníky Policie ČR, s hasiči z Vítkova či o zdravé
výživě. Pro rodiče s dětmi bylo uspořádáno několik tvořivých odpolední (dlabání dýní,
výroba adventních věnců či pečení vánočních perníčků).
Do 1. ročníku ZŠ by k 1. 9. 2017 mělo nastoupit 8 žáků.

11.2 Základní škola
Ve školním roce 2016/2017 působili v ZŠ 4 zaměstnanci – 2 učitelky, 1 učitelka a
vychovatelka ŠD a 1 školnice a uklízečka. Pracovalo se podle školního vzdělávacího
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programu „Tvořivá škola je naše budoucnost“ (1. – 4. ročník). ZŠ navštěvovalo 36 dětí
(1. ročník 11 dětí, 2. ročník 8 dětí, 3. ročník 3 děti, 4. ročník 14 dětí). Při ZŠ působila
také školská rada, která měla 3 členy (Lucie Dubová, Zuzana Šamárková, 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 či
divadelní představení ŠK při ZŠ a MŠ Březová. Během školního roku fungovalo na
škole celkem 4 zájmové kroužky (např. keramika, sportovní aktivity či hudebnědramatický). Žáci se zúčastnili celé řady soutěží jak na školní, tak na vyšších úrovních
(výtvarná, recitační, sudoku, nejlepší písař ročníku, malý čtenář, Matematický klokan
aj.). Žáci také navštěvovali plavecký kurz v Plavecké škole Opava. Mezi další tradiční
akce lze zařadit besedu s místními hasiči, dopravní výchovu na dopravním hřišti
v Odrách či besedu se starostou obce (pro žáky 3. a 4. ročníku).
Jednou proběhlo společné setkání s družební základní školou z Turčianských
Kľačan – 27. 6. 2017 na Slovensku (hrad Strečno a Turčianské Kľačany). V rámci českopolské obecní spolupráce proběhlo také několik akcí mezi základními školami – např.
26. 5. Den dětí ve Větřkovicích, 1. 6. Den dětí ve Swierklanech či 17. 6. výlet do
polského Szczyrku.
Ve školním roce 2016/2017 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),
Barevný podzim (podzimní projekt začleněný do všech předmětů vyučovaných ve 3. a
4. ročníku) či projekt k 700. výročí narození Karla IV. ZŠ se dále zúčastnila na
projektech Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol a Zdravé zuby. Také probíhala
celoroční „smajlíková“ soutěž (plnění nadstandartních úkolů pro žáky 3. a 4. ročníku).
Projekt „Putování za kameny aneb Od šutrů k nerostům a horninám“ rozvinul
kooperaci blízkých málotřídních škol v okolí – ZŠ a MŠ Žimrovice, ZŠ a MŠ Větřkovice
a ZŠ a MŠ Branka u Opavy
Tradiční akcí, kterou pořádala ZŠ a MŠ Větřkovice, bylo zábavné odpoledne pro
děti (maškarní ples), které se uskutečnilo 29. 1. 2017.

11.3 Školní družina
Ve školním roce 2016/2017 působila ve ŠD 1 vychovatelka. ŠD pracovala
v jednom oddělení podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“ a
navštěvovalo ji 30 dětí. Také činnost ŠD byla v tomto školním roce velice pestrá, děti si
mohly vybrat ze 4 kroužků – sportovní aktivity, dětská scéna, veselý štětec a keramický
kroužek (poskytovalo SVČ Vítkov). Činnost zahrnovala nejrůznější aktivity – výtvarné
(např. barevný podzim, zimní dekorace či výroba dárků k MDŽ), hudební, sportovní či
vycházky do okolí a mnohá vystoupení, účasti na přehlídkách a soutěžích mimo školu.
Děti se nejrůznějšími technikami učily rozvíjet své pracovní a výtvarné dovednosti.
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Aktivity školní družiny byly spojovány nejen s pobytem v prostorách školy, ale také na
školním hřišti.

11.4 Školní jídelna
Ve školním roce 2016/2017 působila v ŠJ 1 kuchařka na plný úvazek, 1
pracovnice provozu s úvazkem 1,6 hodin denně a vedoucí ŠJ s úvazkem 3,3 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
2016/2017 se ve ŠJ stravovalo 25 dětí MŠ, 35 dětí ZŠ, 10 zaměstnanců ZŠ a MŠ a 12
cizích strávníků. Celkem bylo uvařeno 12 094 obědů a připraveno 7 190 svačinek.
Sazby stravného ve školním roce 2016/2016:
děti MŠ (3–6 let)
30,- Kč,
žáci ZŠ
22,- Kč,
závodní stravování 31,- Kč,
cizí strávníci
58,- Kč.

11.5 Výročí 140 let založení školy
V neděli 22. října 2017 společně s občany Větřkovic a okolí, absolventy a učiteli
oslavila škola 140. výročí založení a vysvěcení budovy Základní školy ve Větřkovicích.
V úvodu svátečního dopoledne zazněly fanfáry v podání větřkovských trubačů. Po
uvítacích proslovech bývalé ředitelky Dáši Bejdákové a starosty Miroslava Černocha
proběhla slavnostní benedikce, kterou vedl P. Petr Bohačík. Nechybělo ani veselé
vystoupení dětí. Při prohlídce školy si návštěvníci mohli prohlédnout dobový koutek s
historickými školními předměty a pomůckami – školní lavici zpočátku minulého
století, psací tabulky s křídou, slabikáře a čítanky, promítačky s kotoučovými
smyčkami, diapozitivy, vycpaniny zvířat, starší stavebnice a nástěnné obrazy. Mohli
také zavzpomínat na svá školní léta u společných třídních fotografií nebo při prohlídce
historických panelů, kde byl věnován prostor všem nadředitelům, řídícím učitelům i
ředitelům školy od doby jejího založení, tedy od roku 1877. Ucelené informace o
průběhu vzdělávání, rozdělení ročníků do tříd, počtu žáků, o akcích školy, spolupráci
se složkami či jinými organizacemi zpracovala z dostupných pramenů ředitelka školy
Gabriela Grodová. Na interaktivních tabulích v obou třídách byl promítán školní
dokument taktéž zachycující historii události školy. Třídy i chodby byly vyzdobeny
současnými školními pomůckami a žákovskými výtvarnými pracemi. V nejvyšším
poschodí si návštěvníci mohli prolistovat nejstarší německy psanou kroniku (Chronik
der Volksschule in Dittersdorf in k. k. Schlesien, begonnen unter der Regierung Sr.
Majestaet unseves allergnädigsten Kaisers und Königs Franz Josef I. im Jahre 1876) či
ručně psanou kroniku obsahující pečlivé záznamy o školním dění od roku 1945 do roku
1986 a obrazové kroniky zpracovávané od roku 2000 do současnosti. Atmosféru v
multifunkční učebně doplňovala i prezentace fotografií ze školních akcí od roku 2004.
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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.

13. POČASÍ
Úhrn srážek za rok 2017 byl 514,6 mm. Údaje za jednotlivé měsíce:
teplota [°C]
úhrn srážek [mm]
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

min.

max.

-22,5
-12,5
-4,1
-7,8
-4,5
3,7
3,8
5,6
3,9
-0,9
-5
-14,2

3,7
13,9
8,9
23,4
30,2
31,5
32,8
35,9
23,7
24,9
11,4
10,

1,2
16,2
31,8
57
33
45,7
77,7
45,6
126,3
45,9
21,9
12,3

Nejnižší teplota:
9. 1.
-22,5 °C
Nejvyšší teplota:
10. 8.
35,9 °C
Nejdeštivější den:
17. 9.
23,4 mm srážek
Největrnější den:
10. 8.
42,8 km/h (v nárazech 51,5 km/h)
(Údaje čerpány z http://www.glauder.cz/vylov-rybnika-farma.html.)

14. POHYB OBYVATELSTVA
Počet občanů k 1. 1. 2017:
Počet narozených:

Počet zemřelých:

760
7
Věra Gebauerová, Vojtěch Glauder, Šimon Homola,
Jiří Lank, Daniel Mička, Tobiáš Pavlica, Viktorie
Poppová
8
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Počet přihlášených:
Počet odhlášených:
Počet občanů k 31. 12. 2017:

Jan Czernin, Anežka Černochová, Vojtěch
Hellebrand, Josef Jahn, Čeněk Knopp, Petr Kutník,
František Panáček, František Vladař
7
16
750

Nejstarší občané v roce 2017:
 nejstarší muž – Petr Binar (89 let),
 nejstarší žena – Anna Moravcová (93 let).

15. KALENDÁRIUM
7. 1.
7. 1.
13. 1.
21. 1.
23. 1.
27. 1.
29. 1.

Tříkrálová sbírka – ŘKF
XXIV. večer honebního společenstva (KD) – MS Dubina
Hasičský ples (KD) – SDH
Družstevní ples (KD) – ZOD Slezská Dubina
XVII. zasedání ZO (KD)
XXII. obecní ples (KD) – OÚ
Dětský maškarní ples (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice

10. 2.
17. 2.
25. 2.

Zemědělský ples (KD) – Březovská zemědělská, a. s.
XX. sportovní ples (KD) – TJ Dubina
Masopustní průvod a pochovávání basy – SDH

10. 3.
12. 3.
16. 3.

Večerní čtení a jiné zajímavosti v ZŠ (ZŠ) – ZŠ a MŠ
Divadelní představení „Noc na Karl(a)štejně“ (KD)
XVIII. zasedání ZO (KD)

1. 4.
3. 4.
14. 4.
15. 4.
29. 4.

kurz pletení z pedigu (KD) – ČČK
Zápis do 1. ročníku (ZŠ) – ZŠ a MŠ
Turnaj ve stolním tenise (sál KD)
Velikonoční zábava (KD) – SDH
Pálení čarodějnic (hřiště a areál TJ) – TJ Dubina, TAZI-TEAM

1. 5.
3. 5.
7. 5.
12. 5.
23. 5.
27. 5.

Výšlap k Moravici – ČČK
XIX. zasedání ZO (KD)
Floriánská mše (kostel)
Akademie ke Dni matek (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
Prezentace obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017
Kácení máje a taneční zábava (hřiště a areál TJ) – TJ Dubina

4. 6.

Pohádková cesta pro děti
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10. 6.
21. 6.
24. 6.
28. 6.
2. 7.

8. 7.
23. 7.

6. 8.
18. 8.
26. 8.
5. 9.
7. 9.
9. 9.
10. 9.
16. 9.
25. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
29. 10.
3. 11.
5. 11.

X ročník noční soutěže v požárním útoku a VII. ročník Memoriálu
Josefa Šmída (multifunkční hřiště) – SDH
Rozloučení s žáky 4. ročníku – OÚ
XV. ročník turnaje Slivaky cup (fotbalové hřiště) – TJ Dubina
XX. zasedání ZO (KD)
Slavnostní mše u příležitosti 110. výročí založení SDH Větřkovice
(kostel)
Oslavy 110 let založení SDH Větřkovice (sál KD, hřiště a areál TJ)
– SDH
Mezinárodní fotbalový turnaj (fotbalové hřiště) – TJ Dubina, OÚ
Taneční zábava (areál TJ) – TJ Dubina
Slavnostní vyhlašování výsledků krajského kola soutěže Vesnice
roku 2017 (fotbalové hřiště a areál TJ) – OÚ
XVII. ročník Memoriálu Karla Moravce (multifunkční areál) –
SDH
II. sportovní dopoledne pro děti (multifunkční areál)
X. ročník Větřkovské traktoriády – TAZI-TEAM
Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana (sál KD)
Prezentace obce v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2017
V. ročník Slivaky open (multifunkční areál, hřiště u ZŠ) – Matyáš
Mička, TJ Dubina, OÚ, SDH
Slavnostní mše svatá k výročí posvěcení kostela (kostel)
Slavnostní vyhlašování výsledků soutěže Vesnice roku 2017 v
Luhačovicích
XXI. zasedání ZO (KD)
Vítání občánků (zasedací místnost OÚ) – OÚ
XV. mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných
kuriozit (KD)
Drakiáda (louka za p. Koplem) – ČČK
Hubertská mše svatá a poděkování za úrodu (kostel)

8. 11.
17. – 19. 11.
18. 11.
25. 11.

Pochod světlušek – TJ Dubina
Dětské divadelní představení „O vlku a kůzlátkách“ (SD Opava) –
ČČK
XXII. zasedání ZO (KD)
Mezinárodní klubové zkoušky jezevčíků – MS Dubina
Slavnostní zakončení MSL v požárním sportu (KD) – SDH
Retro zábava (KD) – ČČK

1. 12.

Prodloužená tanečního kurzu pro dospělé (KD) – ČČK
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3. 12.
8. 12.
11. 12.
31. 12.

Předvánoční jarmark (KD) – OÚ
Rozsvícení vánočného stromu – SDH, OÚ, TJ, ZŠ a MŠ
Mikulášsko-vánoční posezení pro seniory (KD) – OÚ, ZŠ a MŠ
XXIII. zasedání ZO (KD)
Silvestrovský fotbálek (hřiště) – TJ
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